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APRESENTAÇÃO 
 
A crescente demanda por formação profissional, nos seus diferentes níveis, 

tem impulsionado sua mantenedora, a Sociedade Nacional de Agricultura, a 
ampliar as suas linhas de ação, diversificando e ampliando a atuação nas 
diferentes modalidades de ensino. Esta atuação tem sido o fruto de um 
planejamento sistêmico que leva em conta uma análise situacional fundamentada 
na realidade do entorno, nos cenários socioeconômico e cultural do estado e no 
perfil e missão institucional.  

A construção de um Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é uma 
oportunidade para repensar as estratégias tendo em vista as metas a serem 
alcançadas que, por sua vez, estão alinhadas aos objetivos institucionais. O 
presente documento apresenta a missão da Instituição, suas diretrizes, objetivos 
estratégicos e metas globais a serem alcançados e os desafios para o período de 
2017 a 2021. Evidencia também os seus pressupostos pedagógicos, a forma de 
gestão institucional, com foco na qualidade dos processos e serviços e na 
sustentabilidade financeira.  

Como instrumento norteador e disseminador do pensamento estratégico e 
do “como fazer” da Instituição, este documento foi construído de forma 
participativa e é o resultado das reflexões, discussões e contribuições das 
diversas áreas. As propostas que dele emanam serão disseminadas e 
implementadas no âmbito da Faculdade de Ciências Agro-Ambientais - FAGRAM, 
no entanto, o PDI não é um documento estático, engessado, mas, assim como o 
pensamento, deve ser vivido e vivenciado no dia-a-dia da IES e repensado e 
revivido a cada instante.  

Enquanto continuidade do PDI da Faculdade de Ciências Agro-Ambientais - 
FAGRAM, esta edição reflete as demandas emergentes no Estado do Rio de 
Janeiro, na Região Sudeste e no País, como as energias renováveis, a 
sustentabilidade, o fortalecimento do agronegócio e o reconhecimento deste como 
vocação e riqueza do Brasil, assim como a nova realidade do país imposta pela 
crise econômica e política iniciada ao final de 2014. Esse cenário negativo 
certamente exige das organizações cautela na implantação de novos 
investimentos e ainda maior foco no equilíbrio financeiro. 
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2.0 PERFIL INSTITUCIONAL  
 
2.1 MISSÃO 
 
A Faculdade de Ciências Agro-Ambientais tem por missão capacitar e 

especializar os discentes para o desenvolvimento pessoal, acadêmico, científico e 
profissional com excelência em todas as áreas do conhecimento. 

 
1.2 VISÃO  
 
Manter-se como referência em Educação Superior em nível de graduação e 

pós-graduação Lato Sensu e aprimoramento técnico em âmbito global. 
  
1.3 FINALIDADE  
 
A FAGRAM pretende constituir-se de programas de formação superior com 

base num currículo que favoreça a construção de competências e habilidades 
com abrangência de conteúdo programáticos significativos com ênfase na prática 
profissional, sem descuidar do embasamento teórico. 

A FAGRAM valoriza a idéia do ensino associado à pesquisa e à extensão, 
tendo em vista os antecedentes e a estrutura em funcionamento na SNA, 
promovendo o desenvolvimento do homem e do meio em que vive a partir de sua 
capacidade de solucionar problemas relacionados com o modo de vida e de 
produção. 

A FAGRAM busca garantir a qualidade do ensino de acordo com as 
necessidades apresentadas pela comunidade acadêmica e pela própria 
sociedade à qual se insere o profissional que pretende formar, não perdendo de 
vista sua formação humanística e social, em todas as suas dimensões. 

 
 
1.4 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  
 
1.4.1 Mantenedora: SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA  
 
A Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), mantenedora da FAGRAM, foi 

fundada no Rio de Janeiro, em 16 de janeiro de 1897, “por homens ligados aos 
interesses agrícolas, influenciados pela República nascente e mobilizados pela 
idéia de construir uma sociedade racional e científica. Em sua maioria formada 
pela Escola Politécnica, amavam a ciência e eram profundamente críticos com 
relação à tradição bacharelesca da sociedade de seu tempo. Acusavam os 
"homens de letras", que geralmente herdavam da terra suas maiores ou menores 
fortunas, de desconhecer inteiramente no que consistia a administração de um 
empreendimento agrícola e seus métodos de trabalho, delegando grandes 
responsabilidades a empregados desqualificados, que, sem acesso a 
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conhecimentos atualizados, não tinham condições de introduzir no campo as 
mudanças urgentes que a conjuntura econômica reclamava. Para aqueles 
"agricultores científicos", não havia mais tempo a perder.” (EMBRAPA, 2005). 

Ainda, segundo a mesma obra, “Alguns pontos do programa da SNA 
constituíam-se em metas políticas imediatas, objetivos considerados 
fundamentais, mas de dimensão conjuntural. O exemplo mais antigo e um dos 
mais importantes desse tipo de causa abraçada pela Sociedade Nacional de 
Agricultura foi a mobilização contínua e intensa que propiciou a recriação do 
Ministério da Agricultura, extinto em 1892 e reorganizado em 1907”. 

Outras metas podem ser consideradas de médio alcance, traduzindo-se em 
posturas mais duradouras que muitas vezes atravessaram décadas, 
concretizadas pela promoção de eventos, debates ou mesmo verdadeiras 
campanhas. É o caso, por exemplo, das discussões acerca dos usos industriais 
do álcool, mostrando que desde seus primórdios a SNA se caracterizou por uma 
entidade visionária. 

A difusão de conhecimentos, para os fundadores da SNA representava uma 
maneira de tornar mais sólida a economia agrícola brasileira, realizando-se 
programas de educação informal, chamados de "propaganda agrícola". Os 
"comícios agrícolas" – a maneira de congregar a classe agrícola – surgiram 
durante os primeiros anos de vida da entidade. Os empreendimentos reforçavam 
a dimensão política da SNA já que destes nasciam propostas dirigidas ao 
governo federal e aos estaduais. 

Os conclaves promovidos ao longo de toda a história da Sociedade 
Nacional de Agricultura ganharam um impulso maior a partir de 1970 com a 
realização de fóruns de discussão, seminários e congressos, congregando 
especialistas e autoridades em torno de uma pauta atualizada de questões 
agropecuárias. As publicações resultantes desses encontros ratificam sua 
importância, a saber: os Anais do Seminário Internacional de Crédito Rural, de 
1982; do Seminário Nacional de Reforma e Justiça Agrária, de 1988; do Fórum 
da Agricultura, de 1993; e os Anais dos treze Congressos de Agribusiness. 

Entidade sem fins lucrativos, a SNA foi reconhecida em 16 de outubro de 
1918, como de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 3.549, referendado por 
Decreto de 19 de fevereiro de 1998, assinado pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

A Sociedade possui ainda o certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, 
conforme a Resolução nº 149, de 20 de outubro de 1998, do Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS), publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 27 
de outubro de 1998, ratificando o Atestado de Registro concedido pela 
Resolução nº 095, de 29 de junho de 1998, pelo próprio CNAS, publicada no 
Diário Oficial da União, em 2 de julho do mesmo ano. 

 
A SNA abraça como missão: 

• Trabalhar pelo aperfeiçoamento das atividades ligadas à exploração 
racional da terra; 
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• Aprofundar os estudos sobre a realidade agroindustrial; 
• Possibilitar uma visão crítica àqueles que vivem no cotidiano da 

agricultura e da pecuária e as atividades ligadas ao agronegócio 
brasileiro; 

• Formar um pensamento contemporâneo, com o qual o 
desenvolvimento do agronegócio esteja integrado e em equilíbrio 
com o meio-ambiente. 

 
A Lavoura é a mais antiga revista agrícola do Brasil, cujo primeiro número 

foi publicado em 1897, tendo se voltado para a transmissão de novos 
conhecimentos técnicos sobre a conservação e o melhoramento do solo, das 
culturas e das criações, buscando formar uma nova mentalidade no meio rural da 
Nova República. A revista continua sendo publicada trimestralmente, 
incorporando seções atualizadas como: biotecnologia e agronegócios, casos de 
sucesso e artigos técnicos e científicos, sobretudo de trabalhos feitos por 
pesquisadores da Embrapa, e das universidades. Foram publicadas edições 
especiais dedicadas a assuntos específicos como:  

• Manual de Controle Biológico, pioneiro na orientação sobre a 
conservação do meio ambiente; 

• A seção sobre o meio ambiente e sua conservação está a cargo da 
Sociedade Brasileira de Proteção Ambiental (SOBRAPA). 

A importância de investimentos em educação agrícola foi o tema de 
destaque desde o primeiro número de A Lavoura. A melhoria das técnicas 
agrícolas era vista não apenas como capaz de garantir a qualidade do produto 
nacional, tornando-o competitivo nos mercados externos, mas também 
necessária ao desenvolvimento da policultura, igualmente fundamental para a 
recuperação do campo e para libertar o País da importação de alimentos. 

À época, falava-se da necessidade de uma ampla reforma agrícola, que 
não se restringisse apenas à introdução de inovações técnicas. Com efeito, os 
concorrentes estrangeiros não eram os únicos inimigos a vencer. “Segundo os 
contemporâneos, talvez mais importante fosse o combate à rotina e à ignorância, 
que emperravam o desenvolvimento no campo” (EMBRAPA, 2005). 

"Naquele período, o investimento em educação freqüentemente estava 
associado à criação de campos de demonstração a serem instalados pela União 
nos Estados. Embora as descrições acerca de tamanho, culturas e instalações 
necessárias aos referidos campos variassem, o modelo estava diretamente 
ligado à experiência francesa das estações agronômicas criadas por Louis 
Grandeau como forma de regenerar a agricultura francesa após a Guerra de 
1870". O programa educativo veiculado nas páginas de A Lavoura, em diversas 
matérias publicadas nos primeiros anos de sua circulação, incluía ainda a criação 
de orfanatos e colônias agrícolas e de estações agronômicas e meteorológicas. 
“Portanto, mais uma prova da presença do ensino na atuação da Sociedade 
Nacional de Agricultura, desde seus primeiros tempos” (IBID). 

Em 1994 o Centro de Estudos Avançados em Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento (CEAMADE) foi inaugurado oferecendo cursos de 
especialização em Planejamento Ambiental e Paisagístico e Especialização em 
Animais Silvestres. As iniciativas deram continuidade ao interesse da SNA no 
campo ambientalista e na educação formal. 

A partir deste histórico de atuação no setor agrícola, a SNA também 
identificou oportunidades de desenvolvimento de projetos voltados para o 
segmento de alimentos orgânicos, exercendo forte representatividade e liderança 
dentro desse segmento.  

Dessa forma, a SNA tem desenvolvido diversas iniciativas e atividades em 
prol deste segmento, entre os quais se destacam: 

 
a) Mantém uma horta orgânica em seu campus educacional e 

ambiental, localizado no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, 
implantada em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro no 
início dos anos 90; 

b) Promove cursos de horta orgânica e disciplinas correlatas, 
ministradas em seu  campus educacional e ambiental e em 
diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro, responsáveis 
pela formação de mais de 2.200 produtores; 

 
c) Dispõe de conteúdo didático próprio e exclusivo, desenvolvido pela 

SNA, que  acompanha seus cursos; 
d) Participa em feiras nacionais e internacionais como: Biofach 

Nuremberg, Biofach América Latina,  BioBrazil  e   Rio  Orgânico,  
sempre   liderando   um   grupo   de produtores/expositores; 

 
e) Edita a mais tradicional revista especializada no setor 

agropecuário, A Lavoura, onde são publicados artigos, pesquisas e 
informações técnicas; 

f) A SNA é também mantenedora de uma incubadora de 
Agronegócios, que tem focado sua atuação no segmento de 
orgânicos, desenvolvendo atividades inéditas em prol do 
empreendedorismo.  Entre as principais empresas incubadas, 
destacam-se: a ECOBRAS, empresa do Rio de Janeiro, recebeu 
dois prêmios Rio Inovação da FAPERJ/FINEP e apoio financeiro da 
FAPERJ para desenvolver alimentos inovadores à base de soja 
orgânica.  Hoje, os produtos da ECOBRAS podem ser encontrados 
nos principais supermercados brasileiros. A trading OrganicLife é a 
responsável pelo desenvolvimento institucional da marca Mundo 
Verde no exterior e pela abertura de lojas em Angola e Portugal.  A 
incubada Reserva Fólio, outra empresa do Rio de Janeiro, é uma 
das poucas fabricantes de cosméticos orgânicos certificados 
segundo os estritos padrões do IFOAM; 

g) Gerencia a Rede OrganicsNet -  Projeto empreendido pela SNA 
que foi escolhido, em 2007, pelo BID/FUMIN, entre centenas de 
projetos latino-americanos, para receber recursos que 
possibilitaram a criação de uma rede comunitária on line para 
acesso ao mercado pelos produtores orgânicos, com o objetivo de 
apoiar e aumentar a produção, comercialização e entrega de 
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produtos de pequenos produtores no Brasil e no exterior. O portal 
OrganicsNet é um canal de informação, comunicação e de acesso 
ao mercado. A Rede OrganicsNet, inicialmente integrada por 9 
participantes, hoje reúne 25 empresas orgânicas localizadas nos 
estados de Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Pará. 

h) Edita desde 2011 a Revista Animal Business periódico bimestral 
com contribuições de autores do Brasil e do Exterior abordando 
assuntos do maior interesse àqueles ligados ao Agribusiness e 
mercado internacional de produtos agrícolas. A Revista publica 
artigos revisados por consultores nas diferentes áreas atuação e 
vinculados às áreas de conhecimentos: Gestão, Sustentabilidade, 
Ambiente e Negócios Internacionais, com enfoque multidisciplinar. 

 
O SEBRAE/RJ formalizou, a partir do segundo semestre de 2011, uma 

parceria estratégica com a SNA (Sociedade Nacional de Agricultura) para a 
estruturação do Centro de Inteligência em Orgânicos, que apresenta como 
objetivo principal “contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva de 
alimentos e produtos orgânicos no Brasil por meio da integração e difusão 
de informação e conhecimentos”. 

Este Centro terá suas atividades focadas na identificação, coleta, 
tratamento, análise e disseminação das informações estratégicas para os 
sistemas orgânicos de produção viabilizando seu uso no processo decisório do 
segmento, com o objetivo de incrementar a qualidade, a produtividade e a 
competitividade dos produtores e demais integrantes dos sistemas orgânicos de 
produção. 

 
 
1.4.1 Mantida: FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRO-AMBIENTAIS - 

FAGRAM  
 
A FAGRAM, instituição privada de ensino superior, é mantida pela SNA, em 

plena área metropolitana do Rio de Janeiro - às margens da Avenida Brasil – 
numa propriedade de aproximadamente 150.000m2 constituída como Área de 
Preservação Ambiental (APA). 

A FAGRAM foi credenciada e a oferta do seu primeiro curso, de Bacharelado 
em Zootecnia, foi iniciada em 1995, através de Decreto Presidencial publicado no 
DOU de 27 de dezembro de 1994. A FAGRAM formou sua primeira turma do 
Curso de Zootecnia e, assim, o curso que foi reconhecido pela Portaria MEC nº. 
1.239, de 21 de junho de 2001, com conceito B. Recentemente, o curso teve seu 
Reconhecimento renovado com avaliação pela Comissão do INEP/MEC com 
conceito 4 (quatro) pela Portaria MEC nº 520, publicada em 02 de junho de 2017. 
Durante mais de 15 anos, o curso de Zootecnia da FAGRAM formou mais de 130 
profissionais altamente capacitados, o que se comprova pelo rápido e abrangente 
engajamento no mercado de trabalho da maioria de seus formandos.  
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O processo de discussão sobre os novos cursos foi iniciado em 2008, 
seguindo as metas apontadas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 
FAGRAM, protocolado no sistema E-MEC em 2007. Em 2011, a Congregação da 
FAGRAM decidiu pelo oferecimento de novos Cursos Superiores de Tecnologia 
em função da rápida formação e alta procura por este tipo de curso observado na 
região de abrangência da IES (município do Rio de Janeiro e cidades do Grande 
Rio). Foram elencados diversos cursos em áreas afins, apresentados à 
Congregação, que selecionou cinco cursos cuja autorização deveria ser 
protocolada junto ao Sistema E-MEC nos anos subseqüentes. 

Assim, em 2012 foram protocolados os processos de autorização dos 
Cursos Superiores de Tecnologia em Comercio Exterior (processo EMEC nº 
201207010) e Tecnologia em Gestão Ambiental (processo EMEC nº 201206719). 
Em 2013 foi protocolado o processo de Recredenciamento Institucional da 
FAGRAM (processo EMEC nº 201364729) e, em 2014, autorização de Curso 
Superior de Tecnologia em  Agronegócios (processo EMEC nº 201413356).  

As comissões do INEP/MEC cujas visitas ocorreram em 2013 avaliaram as 
condições de ensino ofertadas pela FAGRAM e apresentaram relatórios com 
conceito final 3 (três) para os dois primeiros cursos (CST em Comércio Exterior e 
CST em Gestão Ambiental). Já em 2015, as Comissões que visitaram a FAGRAM 
atribuíram conceito final 4 (quatro) para o processo de Recredenciamento 
Institucional e CST em Agronegócios, mesmo conceito atribuído pela Comissão 
de 2016, na Renovação do Reconhecimento do Bacharelado em Zootecnia. 

Desde então, a Diretoria da SNA, junto com o corpo docente da FAGRAM, 
iniciou uma profunda reflexão sobre como poderiam ser mantidas estas atividades 
de fomento ao agronegócio e quais os cursos poderiam despertar maior interesse 
para os discentes (ingressantes) sem deixar de atender às demandas do mercado 
de trabalho. Tais reflexões consideraram o constante e dinâmico processo de 
evolução tecnológica atual, sem deixar de contemplar e de compreender a 
realidade histórica, política e social, e os anseios dos profissionais e da sociedade 
para a formação de um profissional crítico, criativo, empreendedor e com uma 
visão ampla do seu papel social e cívico.  

Finalmente, em 2015, a Diretoria e o corpo técnico da SNA iniciaram as 
discussões sobre a oferta de cursos na modalidade de Educação à Distância 
(EaD), buscando novas modalidades de curso e novas áreas de abrangência 
destes cursos, mantendo a vocação e experiência da instituição nas áreas 
ambiental e de agronegócio, visando ampliar sua área de atuação e, 
principalmente, o público atingido. 

A opção inicial foi pela oferta de Cursos de pós-graduação lato senso 
(Especialização) na modalidade EaD (Educação à Distância) justificando-se pelo 
seu caráter amplo e abrangente, capaz de atender aos anseios da Sociedade 
Brasileira. Para a FAGRAM, os cursos de Especialização permitirão o início das 
atividades nesta modalidade, facilitando o processo de treinamento de seus 
funcionários e adaptação do administrativo às características desta modalidade, o 
aumento do número de profissionais atingidos por seus cursos, o fomento à 
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formação continuada de seus egressos e a possibilidade de divulgação de sua 
marca e de suas atividades pedagógicas. 

O modelo tecnológico aplicado atualmente à produção nacional tem 
negligenciado suas relações e implicações para com o meio-ambiente, seja pelo 
alto consumo dos recursos naturais, seja pela contaminação dos recursos 
hídricos disponíveis, seja pela produção de poluentes e desmatamento das 
florestas tropicais para expansão das fronteiras. Estas são questões atuais e que 
precisam ser corrigidas através de análises críticas de cada realidade, seguidas 
de proposições objetivas, factíveis de serem implementadas e operacionalmente 
viáveis tanto para a população em geral, para os pequenos produtores rurais e 
pelas grandes indústrias, culminando em ações concretas e efetivas. 

Ao mesmo tempo, o crescimento urbano, demográfico e desordenado, tem 
cada vez mais dificultado o processo de deslocamento nas grandes cidades, e a 
região metropolitana do Rio de Janeiro não é uma exceção, fomentando a 
disseminação dos cursos oferecidos na modalidade à distância (EaD), que 
oferece cursos com valores e rotinas mais atrativos.  A identificação das 
oportunidades criadas com este panorama levou a Direção da FAGRAM  a iniciar 
os preparativos legais, físicos, pedagógicos e institucionais para adentrar neste 
mercado ofertando não apenas cursos de pós-graduação lato senso, mas 
também cursos livres e de capacitação profissional. 

 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
A Faculdade de Ciências Agro-Ambientais, como instituição educacional, 

tem por objetivos, nas áreas dos cursos que ministra: 
I. A formação de profissionais e especialistas de nível superior, 

através de cursos de graduação, pós-graduação, seqüenciais e 
de aperfeiçoamento; 

II. A realização de pesquisas e o estímulo de atividades criadoras; 
III. A extensão do ensino e da pesquisa à comunidade mediante 

cursos e serviços especiais; 
IV. O  oferecimento de oportunidade de atualização nos campos de 

conhecimento e técnicas correspondentes aos cursos ministrados. 
V. O estímulo a criação cultural, o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo da comunidade acadêmica 
com permanente aperfeiçoamento cultural através do ensino, de 
publicações e de outras formas de comunicação. 

VI. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de 
trabalhadores, incluídos a iniciação, o aperfeiçoamento e a 
atualização, em todos os níveis e modalidades de ensino; 

VII. Ministrar educação de jovens e adultos, contemplando os 
princípios e práticas inerentes à educação profissional e 
tecnológica; 
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VIII. Ministrar ensino médio, observada a demanda local e regional e 
as estratégias de articulação com a educação profissional técnica 
de nível médio; 

IX. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma 
articulada com o ensino médio, destinada a proporcionar 
habilitação profissional para os diferentes setores da economia; 

X. Ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, visando 
à atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de 
profissionais na área tecnológica; 

XI. Estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e o pensamento 
reflexivo; 

XII. Promover a integração com a comunidade, contribuindo para o 
seu desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, mediante 
ações interativas que concorram para a transferência e 
aprimoramento dos benefícios e conquistas auferidos na atividade 
acadêmica e na pesquisa aplicada. 

 
 
1.6 PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL 
 
1.6.1 - METAS 
 
Para os próximos cinco anos (2017-2021), as metas prioritárias foram 

definidas a partir da discussão com a equipe técnica e gerencial e análises da 
CPA, de resultados de avaliações do INEP, do monitoramento da satisfação dos 
envolvidos, de análises periódicas a partir dos referenciais legais, dos resultados 
das observações sobre o exercício do PPI e dos seus resultados, das sugestões e 
reclamações apresentadas pela comunidade acadêmica e pela Sociedade em 
geral.  

A Faculdade busca analisar a prática acadêmica cotidiana à luz dos 
referenciais pedagógicos do PPI e da política de ensino e propõe algumas ações 
para aprimorar sua atuação. Assim, foram estabelecidos os objetivos, 
quantificadas as metas e estabelecidos os prazos visando o desenvolvimento 
institucional apresentadas a seguir. 
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MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS CURSOS 

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

Elaboração de novos projetos pedagógicos de Cursos 
Superiores de Tecnologia para solicitação de 

autorização junto ao sistema eMEC 

Direção de 
Ensino e 

Coordenadores 
de Curso 

2017 

Implementar a oferta de cursos livres na modalidade 
EaD. 

 

Direção de 
Ensino e 

Coordenadores 
de Curso 

2018 

Implementar a oferta de cursos de capacitação na 
modalidade EaD; 

 

Direção de 
Ensino e 

Coordenadores 
de Curso 

2019 

Implementar a oferta de cursos de graduação na 
modalidade EaD. 

 

Direção de 
Ensino e 

Coordenadores 
de Curso 

2020 

Implementar a oferta de cursos de pós-graduação 
lato sensu na modalidade EaD; 

 

Direção de 
Ensino e 

Coordenadores 
de Curso 

2018 

PEDAGÓGICAS 

Manter o programa de revisão de ementas de todas 
as disciplinas da Faculdade. 

Coordenação de 
Graduação 

2018/2021 

Aprimorar e expandir o Programa de Monitoria para 
cursos de graduação 

Coordenação 
Pedagógica 

2018/2021 

Aprimorar o programa de bolsas e financiamento 
estudantil, incluindo bolsas por desempenho, bolsas 

parciais e financiamento estudantil próprio. 

Coordenação de 
Graduação e 

Coordenação de 
Pós-Graduação e 

Pesquisa. 

2018/2021 

Obter conceito IGC 3 
Coordenação de 

Graduação 
2019 

QUALIFICAÇÃO DOS CORPOS DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Revisar e ajustar o Plano de Carreira e Remuneração 
para ambas as carreiras (docente e técnico-

administrativa). 

Mantenedora e 
Direção 

Administrativa 
2020 

Sistematizar práticas para formação avançada de 
docentes da Faculdade. 

Coordenação de 
Pós-Graduação 

2019 a 
2021 

Implantar programa de capacitação de docentes para 
gestão de projetos. 

Coordenação de 
Graduação 

2019 a 
2021 

Implantar programa de ambientação EAD para novos 
docentes e pessoal técnico-administrativo. 

Coordenação 
Pedagógica 

2019 
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ATENDIMENTO AOS DISCENTES E EGRESSOS 

Estimular a comunidade acadêmica na compreensão da 
diversidade, especialmente, nos casos de inclusão social. 

Coordenação 
Pedagógica 

2020 
a 

2021 
Aprimorar a comunicação com os docentes e discentes, 

valorizando a representação estudantil e o papel dos 
coordenadores dos cursos. 

Coordenação de 
Graduação 

2019 

Aprimorar o atendimento pedagógico e psicopedagógico 
aos alunos 

Coordenação 
Pedagógica 

2020 

Estimular a participação do corpo discente em atividades 
de pesquisa, por meio do aumento da disponibilidade de 

bolsas de IC e IT 
Coordenação 2019 

Implantar sistema de requerimento eletrônico. 
Secretaria 
Acadêmica 

2019 

Implantar e consolidar a Secretaria Acadêmica digital. 
Secretaria 
Acadêmica 

2018 

Implantar sistema de acompanhamento on line dos 
componentes curriculares, por meio de monitores 

específicos. 

Coordenação de 
Graduação 

2019 

Aperfeiçoar a pesquisa do egresso e criar sistemática de 
tratamento de dados, análise crítica e construção de plano 

de ação anual específico 

Coordenação da 
Graduação 

2021 

Promover ações/eventos que possibilitem uma maior 
aproximação dos Egressos com a FAGRAM 

Coordenação da 
Graduação 

2021 

EXTENSÃO 

Estabelecer padrões de atividades de extensão (lista de 
cursos oficial habilitados, fluxograma de aprovações e 

lançamentos de cursos). 

Coordenação de 
Graduação 

2018 

Estabelecer programa de divulgação específico para os 
cursos de extensão. 

Núcleo de 
Extensão 

2018/
2019 

Estabelecer e implantar calendário fixo da extensão 
(jornadas). 

Núcleo de 
Extensão 

2018/
2019 

PESQUISA 

Atingir a média per capita de 1,4 publicações em periódicos 
indexados (A1 – B2). 

Coordenação de 
Pós-Graduação e 

Pesquisa 
2021 

Fomentar e promover a publicação discente por meio de 
ações dos Grupos de Trabalho. 

Coordenação de 
Pós-Graduação e 

Pesquisa 
2021 

Implantar ações de estruturação, divulgação e controle 
para que a Faculdade seja reconhecida pela comunidade e 

pelas agências de fomento à pesquisa como agente de 
pesquisa aplicada. 

Coordenação de 
Pós-Graduação e 

Pesquisa 
2021 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Melhorar a infraestrutura da FAGRAM sempre seguindo as 
orientações da Norma NBR 9050/2004 - Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Mantenedora 
Dez 
2019 

Revisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação conforme aspectos legais e metodológicos dos 
requisitos de acessibilidade e novas exigências do MEC. 

Coordenação 
Pedagógica 

Anual-
mente 

Divulgar a Política de Responsabilidade Social para toda a 
comunidade acadêmica e propor ações que auxiliem o seu 

cumprimento 

Núcleo 
Pedagógico 

2019 

Implementar a política e as práticas de responsabilidade 
social da FAGRAM alinhadas e complementares às 

diretrizes da SNA. 

Coordenação de 
Graduação 

2019 

Realizar Seminários sobre os aspectos da acessibilidade 
para professores, coordenadores e corpo técnico da 

Faculdade 

Núcleo 
Pedagógico 

Anual-
mente 
a partir 
2019 

INFRAESTRUTURA 

Elaborar / aprimorar os planos de manutenção de 
equipamentos e instalações-chave. 

Coordenação de 
Curso 

2018/2
019 

Conceber, projetar e implantar o Plano de Evolução 
Arquitetônica 

Diretoria e corpo 
técnico 

2018/2
019 

GESTÃO ACADÊMICA 

Reavaliar modelo do processo de autoavaliação (pesquisa, 
participação da comunidade, tratamento dos dados, 

encaminhamento). 
CPA 

Anual-
mente 

Estabelecer relatórios informatizados de monitoramento 
dos cursos, turmas e componentes curriculares 

Coordenação de 
Graduação 

Dez 
2019 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Realizar análise de portfólio de cursos superiores de 
tecnologia 

Coordenação de 
Graduação 

Dez 
2020 

Implantar financiamento estudantil próprio. Mantenedora 
Dez 
2020 

Implantar processo de identificação e controle da evasão. 
Coordenação de 

Graduação 
Dez 
2020 

Fortalecer o processo de divulgação publicitária com vistas 
a fixar a marca da FAGRAM e associá-la a excelência em 

ensino e pesquisa 

Mantenedora e 
Coordenação de 

Curso 

Dez 
2019 

Integrar a pós-graduação lato sensu aos projetos de 
inovação. 

Coordenação de 
Pós-Graduação e 

Pesquisa 

Dez 
2020 
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1.7 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 
 
As principais linhas de atuação da FAGRAM são desdobradas na Área de 

Ciências Agrárias e incluem competências como logística, gestão da produção 
vegetal e animal, meio ambiente, alimentos, administração rural, agronegócios, 
comércio exterior.  

Observando-se os referenciais estratégicos, a missão e as demandas da 
comunidade local e do estado, foram estruturadas as linhas de atuação 
relacionadas abaixo. 

 

Programas e Cursos de Graduação 

1. Curso Superior de Tecnologia em Comercio Exterior - Portaria 
MEC n.º 534, publicada no DOU de 22/09/2016. 
2. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental – 
(aguardando publicação da Portaria de Autorização) 
3. Curso Superior de Tecnologia em Agronegócios - Portaria 
MEC n.º 334, publicada no DOU de 26/07/2016; 
4. Curso de Bacharelado em Zootecnia – Autorizado pelo Decreto 
publicado no DOU de 27/12/1994, Renovação de Reconhecimento do 
Curso publicado na Portaria MEC n.º 520, DOU de 05/06/2017.  
 
2.0 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI)  
 
2.1 Organização Didático Pedagógica  
 
Os princípios que norteiam os cursos de graduação da FAGRAM perpassam 

pela flexibilização, interdisciplinaridade, contextualização, inovação e incentivo ao 
empreendedorismo. Assim, os cursos apresentam matrizes e conteúdos 
curriculares que atendem às exigências dos conhecimentos científicos 
necessários ao desenvolvimento das competências específicas e de gestão. 
Dessa forma, a formação: 

 Amplia conhecimentos;  
 Propicia mobilidade profissional e ocupacional por meio da 

integração entre áreas de conhecimentos e áreas correlatas;  
 Desenvolve competências chaves que proporcionam: auto gestão, 

liderança, organização e iniciativa, que promovem no indivíduo 
ações reflexivas e prospectivas frente a problemas reais;  

 Permite flexibilidade no atendimento e em saídas profissionais, 
desenvolvendo habilidades gerenciais e empreendedoras;  

 Estimula o desenvolvimento dos aspectos sócio-comunicativos.  

 
Esses princípios norteadores da formação contribuirão para que os módulos 

não sejam elementos estanques na formação de competências isoladas, mas um 
todo, pelo qual perpassaram os projetos integradores, responsáveis pela 
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sistematização dos conhecimentos e para mobilização de competências 
necessárias ao perfil do egresso, culminando com o planejamento e elaboração 
do trabalho de Conclusão de Curso, projetado como elemento fundamental na 
integração do formando com o mundo do trabalho ainda no ambiente acadêmico.  

Para responder a essas demandas, desenvolvem-se conhecimentos com 
base numa metodologia de projetos, problematização e análise de situações da 
prática social. Estruturados em uma matriz curricular pensada numa perspectiva 
inter-relacional e mais ampla, o que significa olhar para sua relação com o mundo 
do trabalho e com as práticas cotidianas.  

 
2.1.1 Elementos principais da organização didático pedagógica: 
 
Matriz curricular: contempla os conteúdos necessários à ampliação da 

base científica e tecnológica, desenvolvimento de competências exigidas para o 
exercício profissional em suas diferentes dimensões: conceitual, procedimental, 
atitudinal, além dos fundamentos gerais e específicos, conhecimentos relativos à 
gestão e à organização de processos, produtos e sistemas relativos à formação 
específica em gestão.  

 
Projetos integradores: são eixos articuladores na integralização do 

currículo, possibilitando uma integração entre teoria e prática num sentido de 
mobilização, realização, aplicação dos conhecimentos, possibilitando a 
construção de pensamento sistêmico durante seu percurso formativo.  

 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que busca aliar teoria e prática na 

resolução de problemas reais do agronegócio, apresentando ao formando às 
necessidades, expectativas e desafios do mundo do trabalho.  

 
Flexibilização: princípio de abertura para uma nova organização dos 

conhecimentos em rede, módulos e saídas intermediárias, possibilitando entradas 
e saídas do estudante durante o processo formativo, além das disciplinas eletivas, 
a escolha, que visam promover o aprimoramento e a ampliação dos horizontes do 
discente em áreas interdisciplinares.  

 
Ambiente tecnológico/laboratório: ambiente de ensino que tem por 

finalidade apoiar na concretude da formação, mediante a integração teoria e 
prática em diferentes contextos, situações e estratégias de aprendizagens. A 
mediação pedagógica será realizada a campo ou nos laboratórios por meio de 
simulações, experiências laboratoriais, situação problema, estudo de caso, 
demonstração, testes, projetos e protótipos. 

 
2.1.2 Conteúdos de formação 
 
Os conteúdos de formação abrangem:  
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Fundamentos gerais: constituídos por conhecimentos nas áreas das 

ciências, da tecnologia e dos conhecimentos e saberes que darão suporte teórico 
para a compreensão dos conhecimentos específicos e de gestão. Terão a função 
de instrumentalizar os estudantes para apreensão crítica dos conteúdos, 
possibilitando a autonomia intelectual diante de novos conhecimentos e aplicação 
dos mesmos.  

 
Fundamentos específicos: conhecimentos voltados para compreensão e o 

aprofundamento dos conteúdos relativos à formação tecnológica, proporcionando 
o desenvolvimento de competências específicas e habilidades para o saber fazer 
da futura profissão.  

 
Fundamentos de Gestão: conhecimentos da área de gestão, que 

proporcionam o desenvolvimento de atividades onde tomadas de decisão, 
aspectos de liderança, de cooperação e planejamento são requeridos.  

 
2.1.3 Orientação Metodológica  
 
Os métodos utilizados proporcionam a participação ativa do estudante na 

construção do conhecimento, no desenvolvimento de competências 
básicas/gerais ou específicas e de gestão, propiciando a reflexão e a 
problematização dos conteúdos, assim como a simulação, experimentação e a 
aplicação dos mesmos.  

Tem-se como sustentação teórica e metodológica uma abordagem 
integradora, que parte da visão mais global, para o enfoque específico das 
competências, considerando recorrências e sínteses progressivas dos 
conhecimentos, habilidades e atitudes ao longo do processo formativo.  

Assim, a proposta curricular contempla a possibilidade de unidades mais 
gerais, contextualizadas em relação ao processo produtivo de determinado 
produto, que introduzem princípios e fundamentos científicos, tecnológicos e 
organizativos; e unidades focadas no desenvolvimento das competências 
específicas, sempre considerando um enfoque contextualizado e integrador.  

É importante ressaltar que esta proposta curricular se traduz em um 
referencial para os projetos integradores, base necessária para a efetivação do 
princípio interdisciplinar de formação de competências. Na verdade, é no 
planejamento com foco no desenvolvimento de competências que se dará a 
orientação pedagógica para os docentes no processo de formação.  

Para que ocorra o desenvolvimento de competências, supõe-se a adoção de 
metodologias centradas no sujeito que aprende, ancorando-se no planejamento 
sistemático das atividades docentes, em termos de ações diversificadas, desafios 
ou projetos para o exercício das competências pretendidas, utilizando estratégias 
pedagógicas variadas e adequadas às diferentes condições, situações e estilos 
de aprendizagem.  
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2.1.4 Prática Pedagógica de Formação  
 
A práxis pedagógica nesse contexto de formação se revela numa 

transposição didática de superação do modelo pedagógico liberal, baseada numa 
formação tradicional, para uma pedagogia progressista fundamentada numa 
formação crítica de construção de conhecimento pelo estudante, mediada pelo 
professor. Essas mudanças formativas se constituem em um desafio para a 
renovação de estruturas e práticas de ensino. 

 
Para tanto, o professor terá na sua base de formação, os seguintes aspectos 

imprescindíveis a uma prática pedagógica que proporcione a autonomia do 
estudante, como:  

 Formação humanística, técnico-científica e ética, com uma 
adequada compreensão interdisciplinar do processo de ensino-
aprendizagem e sua real importância para o exercício da cidadania;  

 Raciocínio interdisciplinar, com as técnicas e metodologias próprias 
do ensinar e aprender;  

 Capacidade crítico-reflexiva, capaz de apreender a formação e o 
processo auto-organizativo como fenômeno histórico-social e em 
constante mudança;  

 Conhecimento sobre a necessidade da educação permanente e 
capacidade de administrar sua própria formação contínua;  

 Ética e profundo senso de cidadania, solidariedade e 
responsabilidade social, consciente dos problemas, dilemas e 
esperanças do seu tempo e de sua região;  

 Capacidade de equacionar problemas e buscar soluções criativas, 
dotado de capacidade, de iniciativa pessoal e associação coletiva, 
como cidadão e como profissional;  

 Compromisso aliado à responsabilidade social, engajado na 
construção com o outro, a partir dos desafios das mudanças e a 
troca de conhecimentos em diversos contextos de trabalho.  

 
O novo paradigma produtivo requer o desenvolvimento de competências 

profissionais que superam o modelo fordista de uma educação circunscrita à 
formação para tarefas e postos de trabalho. A gama de conhecimentos e 
competências necessários à realização do trabalho perpassa por uma sólida 
formação nas ciências e nas tecnologias, adicionando a essa, saberes das áreas 
de ciências sociais e humanas, imprescindíveis à formação de sujeitos que se 
insiram no todo social.  

Por competência, entende-se a capacidade de mobilizar conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias para alcançar resultados em um determinado 
contexto profissional, segundo o princípio de qualidade e produtividade. Implica 
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na capacidade de agir, intervir e decidir em situações nem sempre previstas, 
mobilizando o máximo de saberes e conhecimentos para dominar situações 
concretas de trabalho, transpondo experiências adquiridas de um contexto para 
outro permitindo a superação dos limites de uma ocupação ou campo de trabalho.  

Por sua vez, os currículos dos cursos de graduação da FAGRAM  são 
concebidos de forma a propiciar uma práxis pedagógica que integre diferentes 
formas de educação, trabalho, ciência e tecnologia, observando os princípios da 
flexibilização, autonomia, interdisciplinaridade e contextualização.  

 
Nesta perspectiva, as práticas educativas visam conduzir os discentes ao 

permanente desenvolvimento de competências para a vida produtiva conforme 
detalhado nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação (PPC) e demais 
projetos de cursos e programas, baseados nas seguintes diretrizes:  

 Sintonia com as demandas do mercado, dos cidadãos e da 
sociedade;  

 Desenho curricular estruturado com base nas competências do perfil 
profissional definido;  

 Currículo flexível e modular com possibilidades de saídas 
intermediárias; 

 Vínculo permanente entre o mundo do trabalho e a prática social;  
 Ensino contextualizado que supere a dicotomia teoria e prática.  

 

 
A práxis pedagógica do professor integra competências técnicas, 

metodológicas, de gestão e comunicação, articulando e mobilizando os 
conhecimentos que lhe são pertinentes, com o objetivo de promover a formação 
integral dos futuros profissionais.  

 
 
2.1.5 Recursos Didáticos, Tecnológicos e de Ensino 
 
Os recursos tecnológicos, didáticos e de ensino são elementos responsáveis 

pelo apoio à realização das atividades de ensino, aprendizagem, extensão e 
pesquisa. Os laboratórios usados como recursos de ensino proporcionam a 
vivência e experimentação do estudante com simulação e a concretização da sua 
aprendizagem. Em termos de recursos didáticos presenciais, a instituição conta 
com equipamentos multimídia e quadro em todas as salas de aula. Os recursos 
didáticos para a modalidade EaD estão descritos nos itens referentes à esta 
modalidade, sendo compostos pelo AVA, a Plataforma Moodle e o sistema AIX.  
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2.1.5.1 Acesso a Equipamentos de Informática pelos Docentes 
 
Os docentes têm amplo e ilimitado acesso aos equipamentos de informática, 

ao uso de aplicativos disponíveis, à pesquisa na rede Internet e ao uso de bancos 
de dados disponíveis nas bibliotecas e nos seus locais de trabalho. 

 
2.1.5.2 Recursos Audiovisuais e Multimídia 
 
Todos os recursos empregados nos cursos são descritos nos respectivos 

PPCs e demais projetos de cursos e programas.  
De forma geral, para suportar as atividades didáticas, a FAGRAM 

disponibiliza retroprojetores, televisores, videocassetes, microfones, caixas de 
som, projetores multimídia.  

 
2.1.6 Sistema de avaliação do desempenho acadêmico para a modalidade 

presencial 
 
A avaliação é um elemento responsável pela efetividade dos objetivos, 

qualidade do processo e dos resultados. Dessa forma, tem uma ação multi e 
interdisciplinar, contribuindo para a formação da visão sistêmica do estudante e 
sua apreensão da função social de ensino.  

Portanto, a avaliação da aprendizagem é concebida como uma ação 
metodológica e ferramenta construtiva que promove aprendizagem, melhorias e 
inovações, com vistas ao aperfeiçoamento do processo educativo e do currículo 
como um todo.  

O desempenho do discente nas disciplinas é avaliado basicamente por dois 
elementos: o controle de freqüência e a verificação da aprendizagem do 
acadêmico. O controle de freqüência é da competência do professor responsável 
pela disciplina, o qual deve fazer o acompanhamento das presenças e divulgá-las 
através do AVA.  

Nos Planos de Ensino das disciplinas, procura-se respeitar a autonomia 
didático-pedagógica do Professor no estabelecimento dos instrumentos de 
avaliação do processo ensino aprendizagem, ou seja, cabe ao Professor a 
definição das modalidades de trabalhos acadêmicos; porem este deve ser 
coerente com a concepção do Curso.  

Os instrumentos de avaliação do processo ensino aprendizagem mais 
praticados são: provas escritas, trabalhos escritos resultantes de pesquisa 
bibliográfica, seminários, relatórios de aulas práticas e provas orais, realizados de 
forma individual ou em grupo. Em cada disciplina, o Plano de Ensino deverá 
prever, no mínimo, duas avaliações escritas por semestre (N1 e N2), uma 
avaliação de 2ª chamada (N3) e uma avaliação final (N4).  

 
São considerados aprovados os Discentes que atingirem média igual ou 

superior a 7,0 (sete) e 75% de freqüência, registrada por meio do envio das 
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atividades N1 e N2. Caso esta média esteja entre 5,0 (cinco vírgula zero) e 6,9 
(seis vírgula nove), o aluno poderá se submeter à avaliação optativa (N4), desde 
que observada a freqüência mínima de 75%, cuja nova média aritmética simples 
das três notas (N1 + N2 + N4 ou N1 + N3 + N4 ou N2 + N3 + N4) deverá ser 
superior a 5,0 (cinco vírgula zero). 

Os Discentes têm direito a realizar prova de segunda chamada (N3), caso 
tenham perdido a oportunidade de cumprir a prova na data estipulada; e realizar 
prova optativa (N4) caso desejem melhorar sua nota. 

Caso o Discente seja reprovado em uma ou mais disciplinas, ele deverá 
cumpri-las novamente em regime de dependência, de modo a integralizar a matriz 
curricular do curso. 

A Coordenação do curso deve trabalhar junto aos professores no sentido de 
promover um aprimoramento dos instrumentos de avaliação, de forma que seja 
contemplada não só a avaliação somativa, que busca descrever o desempenho 
do aluno no domínio de um conteúdo, mas também a formativa, que visa adequar, 
melhorar ou corrigir erros no processo de aprendizagem. 

O desempenho do discente nas disciplinas é avaliado basicamente por dois 
elementos: o controle de freqüência e a verificação da aprendizagem do 
acadêmico. O controle de freqüência e duração dos acessos será feito através do 
Sistema Eletrônico da FAGRAM. A verificação da aprendizagem do acadêmico, 
ou melhor, a avaliação do processo ensino aprendizagem é feita de acordo com o 
descrito no Plano de Ensino da disciplina apresentado aos discentes no início de 
cada período letivo. 

As disciplinas de Estágio Supervisionado, de Trabalho de Conclusão de 
Curso e de Atividades Complementares apresentam regulamento próprio quanto 
à avaliação do desempenho acadêmico. 

 
2.1.6.1 Critérios para apuração de freqüência para a modalidade presencial 

 
A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange 

também aspectos de freqüência, em conformidade com o Regimento Institucional. 
A Instituição adota como critério para aprovação a freqüência mínima de 

75% da carga horária total da disciplina. O Discente que não alcançar essa 
freqüência estará automaticamente reprovado na disciplina. 

 
 

2.1.7 Sistema de avaliação do desempenho acadêmico para a modalidade à 
Distância 

 
A avaliação é composta por um conjunto de atividades síncronas e 

assíncronas, presenciais e a distância, que tem por objetivo promover uma 
avaliação contínua e cumulativa do desempenho do Discente. 
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As atividades que compõem a média final do aluno podem ser Atividades 
Objetivas (AO), Fóruns e trabalhos escritos, além das provas presenciais 
obrigatórias: 

I. Prova Presencial – Esta prova é de conhecimentos específicos e 
acontece nas semanas 8, 15, 19 e 20 de cada semestre letivo.  

II. Na semana 8 ocorrerão as provas presenciais obrigatórias das 
disciplinas 1 a 4 do semestre corrente, na semana 15, das 
disciplinas 5 a 8 e na semana 19 ocorrerá as provas presenciais 
obrigatórias da disciplina 9. Na semana 20 acontecerão as provas 
presenciais finais, para aqueles alunos que não conseguiram 
média para aprovação. 

III. As provas ocorrerão durante a semana e o aluno fará um 
agendamento através do AVA, decidindo se vai fazer as duas 
provas presenciais no mesmo dia ou em dias diferentes dentro 
desta semana.  

IV. As provas são aplicadas através do computador e as questões 
serão randomizadas, nunca havendo então provas iguais.  

 
O modelo EAD da instituição promove a avaliação da aprendizagem em 

duas etapas, denominadas N1 e N2: 
A N1 consiste em um conjunto de atividades online – como atividades 

objetivas, atividades dissertativas e fóruns avaliativos - desenvolvidas ao longo do 
semestre, que permitem avaliar o Discente continuamente. As 4 atividades N1 
são: um fórum avaliativo (valendo até 2,5 pontos), 2 atividades objetivas (com 
valor de até 2,5 pontos cada) e uma questão dissertativa (valendo até 2,5 pontos). 
Assim, as atividades N1 podem totalizar até 10,00 pontos, e seu envio 
corresponde ao registro de presença do Discente.  

Já a N2 consiste em uma prova presencial, composta por questões objetivas 
e/ou dissertativas, individual e sem consulta, e corresponde a 60% da Nota Final 
(NF). 

Disciplinas práticas podem estabelecer instrumentos específicos de 
avaliação na composição da N1 e/ou N2 com trabalhos em grupo e/ou 
desenvolvimento de portfólios e projetos, em substituição às atividades de 
múltipla escolha e dissertativas que predominam em disciplinas teóricas. 

Quando a atividade prática for prevista para a N2, esta deverá ser 
obrigatoriamente presencial. 

 
2.1.7.1 Critérios para validação da carga horária das disciplinas EaD 

 
Nas disciplinas e cursos ofertados na modalidade de Ensino à Distância 

(EaD) a freqüência é apurada a partir da realização das atividades propostas no 
ambiente de aprendizagem e segue o mesmo critério para aprovação previsto no 
regimento institucional. 
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A validação da carga-horária dar-se-á conforme o Modelo Pedagógico 
do ensino em EaD da FAGRAM, de modo que cada disciplina tenha sua carga 
horária regular cumprida integralmente.  

Caso o Discente seja reprovado em uma ou mais disciplinas, ele 
deverá cumpri-las novamente em regime de dependência, de modo a integralizar 
a matriz curricular do curso. 

O NEaD atuará junto aos docentes fomentando a evolução e diversificação 
dos instrumentos avaliativos, e junto aos discentes, facilitando a adaptação destes 
à plataforma digital. 

As disciplinas de Estágio Supervisionado, de Trabalho de Conclusão de 
Curso e de Atividades Complementares apresentam regulamento próprio quanto 
à avaliação do desempenho acadêmico. 

 
2.2 INSERÇÃO REGIONAL 
 
O Estado de Rio de Janeiro apresenta pequena vocação agrícola, porém 

representa o 2º maior mercado consumidor de alimentos do Brasil, perdendo 
apenas para São Paulo, o que exige grande número de profissionais envolvidos 
nas cadeias de produção, comercialização e qualidade destes alimentos. É 
também o Estado que apresenta a maior reserva de Mata Atlântica e sua 
sociedade apresenta grande influência na formação da opinião nacional, sendo 
muito atuante na luta pela preservação ambiental, além disso, os escritórios de 
negociação internacional destes produtos estão centrados no eixo Rio-São Paulo, 
concentrando o processo decisório das exportações. embora o Estado do Rio de 
Janeiro não tenha perfil agrícola forte, os escritórios centrais de diversas 
propriedades localizam-se no Estado, além dos diversos programas 
governamentais que vêm sendo implantados visando fortalecer o Agronegócio 
Fluminense, como “Balde Cheio”, “Rio Prosperar” e “Frutificar”, entre outros. 

Nos últimos anos ocorreram inúmeras mudanças no cenário internacional e 
nacional, com questionamentos de algumas práticas de produção que levam a 
produção de alimentos brasileira a novos caminhos. A produção de alimentos de 
qualidade e com respeito ao meio ambiente, bem como a conservação de nossa 
riqueza em biodiversidade, o gerenciamento agronegócio, a gestão dos impactos 
ambientais, a exploração racional do agroturismo no Estado e a melhoria na 
qualidade de vida da população do campo, com redução do êxodo e fixação desta 
população através da viabilidade econômico-financeira de suas propriedades são 
alguns campos que a FAGRAM procura suprir de profissionais com competências 
e habilidades adequadas para este mercado. 

A Faculdade de Ciências Agro-Ambientais - FAGRAM tem um importante 
papel na articulação de soluções que possam responder às necessidades e 
problemas dos diferentes setores do agronegócio do Estado do Rio de Janeiro, 
sem fechar os olhos aos demais segmentos da sociedade. A Faculdade objetiva 
prover educação profissional e tecnológica que atenda as demandas não apenas 
da cidade do Rio de janeiro, mas da grande região metropolitana, prestando 
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serviços técnicos e tecnológicos e sendo referência local em produção e 
capacitação agrícola através do seu braço de extensão, a Escola Wencesláo Belo 
e de políticas e empresas do agronegócio, através da atuação de sua 
mantenedora, a Sociedade Nacional de Agricultura. Isto permite à FAGRAM ter 
acesso facilitado ao mundo do trabalho, suas necessidades, inovações, 
problemas e recursos, o que propicia uma ampla inserção regional. Por outro 
lado, a Faculdade de Ciências Agro-Ambientais - FAGRAM busca ser um pólo de 
produção do conhecimento, visando a melhoria da educação acadêmica e 
tecnológica e disseminando a pesquisa e a extensão como sua contribuição no 
desenvolvimento econômico e no crescimento social da região seja capacitando 
seja desenvolvendo metodologias, diagnósticos e/ou soluções tecnológicas para 
enfrentar os entraves dos sistemas de produção, beneficiamento e 
comercialização da produção agrícola, bem como os desafios da sustentabilidade 
social econômica e ambiental.  

Para manter o alinhamento das ações que desenvolve com as necessidades 
do mundo do trabalho e visando a melhoria contínua dos seus processos 
educacionais, a Faculdade de Ciências Agro-Ambientais - FAGRAM prima pelo 
equilíbrio entre as ações de educação, o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa aplicada, extensão, serviços tecnológicos voltados à inovação e 
interdisciplinaridade, consultoria técnica e tecnológica. Para tanto, mantém 
mecanismos de articulação com os segmentos produtivos e acadêmicos no Brasil. 

 
2.3 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS QUE 

NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO  
 
A finalidade do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é se constituir em um 

instrumento norteador das ações educacionais da FAGRAM, no desenvolvimento 
dos seus cursos de graduação, cursos de pós-graduação lato sensu e ainda 
extensão, respeitando os princípios orientadores das teorias cognitivistas, da 
prática interdisciplinar, do pensamento epistemológico, do entendimento da 
tecnologia como processo educativo que se situa no interior da inteligência das 
técnicas para gerá-las e adaptá-las às peculiaridades do contexto e às novas 
configurações sociais.  

Assim, o Projeto Pedagógico Institucional da FAGRAM alicerça-se 
fundamentalmente na missão institucional da SNA de trabalhar pelo 
aperfeiçoamento das atividades ligadas ao desenvolvimento da agricultura 
nacional, fortalecendo a balança comercial brasileira, ainda bastante dependente 
do agronegócio, concretizando a posição do país como economia forte e estável e 
que desempenha papel fundamental na sociedade mundial como grande produtor 
de alimentos. Além disso, a formação de um pensamento contemporâneo, no qual 
o desenvolvimento das atividades humanas esteja integrado e em equilíbrio com 
o meio-ambiente vem se tornando fator fundamental para, não só atender às 
exigências mercadológicas internacionais, mas também garantir a viabilidade da 
produção de alimentos.  
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A proposta do PPI da FAGRAM foi pensada em consonância com as 
missões educacionais e sociais da FAGRAM e da SNA, em especial a de 
“oferecer um ambiente propício à formação com excelência, proporcionando uma 
educação que atenda aos desafios e às necessidades contemporâneas e 
contribua na difusão do conhecimento dentro das áreas agrícola e ambiental”. 
Assim, todo o Projeto Pedagógico Institucional foi pensado visando promover a 
inclusão, na prática rotineira, de tecnologias associadas à melhoria da qualidade 
de vida da população, à preservação da natureza e à implantação, 
implementação e até da inovação do aparato tecnológico pré-existente. Neste 
contexto, atividades de gestão da produção, comercialização, industrialização e 
logística, bem como o desenvolvimento de projetos que visam ao 
desenvolvimento do mercado agropecuário em instituições financeiras, indústrias 
de máquinas, equipamentos agrícolas e em órgãos governamentais ligados à 
produção, indústria, comércio, desenvolvimento, legislação e fiscalização podem 
e serão desenvolvidos pelos acadêmicos, sempre vinculados à uma visão de 
análise, diagnóstico e gestão do mercado agrícola e de respeito à natureza e de 
desenvolvimento sustentável da atividade agropecuária e à aplicação prática 
destes conhecimentos, culminando com a proposição e gerenciamento de 
soluções tecnológicas mitigadoras dos efeitos nocivos de quaisquer atividade 
humana.  

Os Princípios filosóficos que respaldam este projeto baseiam-se nas 
seguintes considerações:  

A sociedade da informação, decorrente da revolução tecnológica e de seus 
desdobramentos na produção e na área da informação, determina mudanças 
significativas de cunho paradigmático na educação, gestão, administração, bem 
como, transformações também na cultura organizacional das entidades 
produtivas, educacionais e de serviços.  

Em virtude dessa nova postura profissional no contexto produtivo, a proposta 
pedagógica para cursos de graduação não deve ser centrada numa prática 
instrucionista de repasse ou de reprodução (centralizada no conteúdo). As 
mudanças na educação tecnológica trazem como premissa o preparo do homem, 
também para competências metodológica, social e de gestão, isto é, criam 
condições que propiciam a autonomia do saber como forma indissociável e 
integradora dos conhecimentos, competências, habilidades, atitudes e dos 
valores.  

Os novos processos sociais e de trabalho demandam por uma ação 
pedagógica sustentada na proposição de uma nova ética alicerçada sobre os 
princípios do respeito às diferenças, da busca da igualdade, da solidariedade, da 
inclusão e da sustentabilidade, gerando o compromisso permanente do sujeito 
com as mudanças em todos os contextos, seja na convivência diária, nas 
situações de tomada de decisões, no relacionamento com a comunidade interna e 
externa, no mundo do trabalho, no processo educativo e de construção do 
conhecimento.  
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A atual proposta pedagógica da FAGRAM contempla o atendimento aos 
novos atributos exigidos no perfil do profissional, tais como iniciativa para 
resolução de problemas, raciocínio lógico, comunicação verbal e escrita, 
autogerência, capacidade para transferir aprendizagem e resolver problemas, 
criatividade, elaboração de projetos, responsabilidades, autocrítica, concentração, 
capacidade para conviver com as tensões provocadas pelo meio sócio-
profissional, equilíbrio, identificação, autoconhecimento, entre outros.  

Essas competências mudam, substancialmente, a concepção pedagógica 
relativa à prática de ensino, pois à medida que há uma redução de importância da 
memorização, da automatização humana, cresce, gradualmente, a valorização 
das competências intelectuais, morais, sociais e psicológicas, implicando em 
mudanças na utilização de métodos tradicionais de transmissão e de reprodução 
para métodos de ensino que permitam uma maior participação e uma assimilação 
mais construtiva por parte do aluno, estimulando-o a buscar, a descobrir e 
aprofundar seus conhecimentos para enfrentar os desafios que ainda estão por 
vir.  

Para atender a outras necessidades de desenvolvimento das qualidades 
profissionais e pessoais, é necessário o uso de práticas que proporcionem o 
desenvolvimento dessas habilidades; também é necessária uma visão integrada, 
interdisciplinar e contextualizada dos conteúdos teóricos e práticos, como 
processo indissociável do saber, partindo-se do princípio básico de que a 
aprendizagem ocorre por meio de um processo de descoberta, interação e 
maturação numa perspectiva dialética.  

Os conhecimentos gerados pelo avanço tecnológico têm sido direcionados 
para o aumento da generalização e da abstração de conteúdos, competências, 
habilidades e atitudes pessoais que conduzem a uma formação integral dos 
acadêmicos.  

Atributos, como conhecimento técnico geral, controle sobre o processo de 
produção, redução do impacto ambiental, minimização da pegada ecológica, 
otimizando a aplicação dos recursos naturais e permitindo sua recomposição, 
gestão da produção de forma sustentável, resolução de problemas complexos, 
conhecimentos de planejamento e gerenciamento das atividades produtivas e 
habilidades para aprender novas qualificações são competências que requerem 
um domínio razoável de conhecimentos tecnológicos e científicos, que assegurem 
o desenvolvimento de estruturas cognitivas, voltadas para essas competências.  

A aplicação plena desses conhecimentos implica integração e inter-relação 
dos conhecimentos gerais da ciência com os conhecimentos tecnológicos, 
permitindo ao profissional, em uma situação concreta de trabalho, raciocinar 
logicamente em busca de soluções alternativas. Nessa situação, exige-se do 
trabalhador que tenha conhecimento global do processo, que faça correlação e 
transferência de aprendizagem, adicionados às experiências anteriores com a 
situação concreta presente, seleção de alternativas, soluções prováveis, 
resolução de problemas, domínio científico da situação, êxito.  

 



 
PROJETO DE DESENVOVLIMENTO INSTITUCIONAL – 2017-2021 

25 
 

2.4 POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
A FAGRAM tem como desafio prover, com excelência, educação superior e, 

da mesma forma, desenvolver pesquisa aplicada e extensão, tendo como 
objetivos: 

a) Satisfazer as necessidades e expectativas dos nossos clientes;  
b) Planejar e gerenciar os recursos materiais e financeiros, buscando a 

melhoria dos nossos processos;  
c) Desenvolver parcerias com fornecedores, visando o atendimento 

dos requisitos acordados;  
d) Promover ambiente propício para atrair, desenvolver e manter 

pessoas;  
e) Executar ações de responsabilidade social.  

 
Todos os processos internos serão geridos com o apoio de sistemas 

informatizados, com o objetivo de reduzir o fluxo de papel na instituição e garantir 
a confiabilidade e guarda das informações. Todos os sistemas são acessíveis por 
senhas individuais segundo o perfil do usuário.  

 
• Sistema de Gestão Acadêmica – responsável pela implementação digital 

de todo o fluxo de ações, informações e de decisão administrativas, bem como o 
controle de dados de processos educacionais e reserva de recursos, além de 
suprir o Portal do Aluno e o Portal do Docente com os dados necessários e 
ofereça um fluxo de informações, que permita informatizar diversos processos 
internos e disponibilizar a documentação normativa institucional, acessível pela 
Intranet. 

 
• Sistema Eletrônico de Gestão Financeira – para todo o controle 

financeiro da instituição, incluindo contas a pagar e contas a receber; ferramenta 
de planejamento e controle orçamentário e sistema de gestão de indicadores 
operacionais 

  
A Gestão Acadêmica empregará um sistema eletrônico que permita a gestão 

e manutenção dos processos em conformidade com as diretrizes institucionais, 
auxiliando na gestão e coordenação dos cursos nas seguintes atividades:  

 
 Registros acadêmicos (informações sobre os componentes 

curriculares, aulas ministradas, conteúdos trabalhados, freqüência 
aluno, resultados de avaliações, histórico dos alunos etc.);  

 Acesso via web ao Portal do Aluno (seu histórico, resultados das 
avaliações, informes, calendário acadêmico, planos de ensino e 
demais documentos da instituição);  

 Matrícula e cadastro de cursos e turmas;  
 Trancamento, cancelamento de cursos, aproveitamento de estudos;  
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 Acesso via web ao Portal do Docente (acesso aos registros dos 
componentes curriculares, horários, planos de ensino etc.);  

 Organização e atualização de arquivos, cadastro de alunos e seus 
registros.  

 
A gestão do acervo bibliotecário e o controle de títulos e publicações, bem 

como a disponibilização de biblioteca virtual e livros eletrônicos serão feitos por 
meio de um sistema informatizado sob responsabilidade do Núcleo Pedagógico. 

 
 
2.5 POLÍTICAS DE ENSINO  
 
As atividades de ensino da FAGRAM ocorrem nos níveis de graduação 

(cursos superiores de tecnologia e bacharelado) e pós-graduação lato sensu 
(especialização).  

O ensino superior está focalizado no setor de agronegócios, alinhado à 
missão primordial da instituição de atendimento às demandas da agricultura 
fluminense e nacional. De forma a manter a articulação entre ensino de 
graduação, de pós-graduação e pesquisa e ainda oferecer aos alunos alternativas 
de continuidade da sua formação acadêmica e profissional, a FAGRAM oferta 
cursos de especialização em diversas áreas do agronegócio. 

A Política de Ensino da FAGRAM busca atingir os seguintes objetivos:  
a) Prover ensino superior com forte fundamentação teórica e 

contextualização prática nas diferentes modalidades do ensino 
superior, de forma a garantir uma resposta qualificada e ampla às 
demandas do setor agrícola nacional.  

b) Estruturar, desenvolver e atualizar os diversos cursos e programas 
em observância a criteriosos padrões de qualidade em todos os 
processos vinculados à atividade acadêmica, visando sempre: a 
aderência às necessidades do mercado, especialmente 
agronegócio; a empregabilidade; o empreendedorismo e a formação 
técnico-científica e cidadã dos alunos; o apoio ao processo de 
inovação do setor produtivo.  

c) Oferecer atividades que desenvolvam a interdisciplinaridade e a 
aproximação com o mundo do trabalho, como a adoção do estágio 
obrigatório, da Iniciação Profissional, do Projeto Integrador e do 
Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), inclusive por meio da 
integração de atividades acadêmicas a projetos de atendimento 
tecnológico às empresas.  

d) Garantir a flexibilidade curricular em atendimento ao processo de 
inclusão e formação profissional.  

e) Oferecer ao discente a oportunidade de refletir sobre a história e 
cultura afro-brasileira e indígena, como meio de fortalecimento de 
identidades e de direitos e forma de combate ao racismo e a 
discriminações no mundo do trabalho.  
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f) Incentivar o empreendedorismo e à inovação como meios de 
melhorar a competitividade da indústria e melhor qualificar o 
discente para a inserção profissional.  

 
Os cursos da FAGRAM são estruturados sobre a liderança do Núcleo 

Docente Estruturante.  
 
2.5.1 POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA A MODALIDADE EAD. 
 
A oferta de Educação a Distância pela FAGRAM resulta de um processo 

contínuo de discussão e orientação sobre o que ensinar e como ensinar a 
distância, oferecendo aos discentes uma experiência de aprendizagem de 
qualidade, desenvolvida em conjunto com os diferentes atores do processo 
educativo e com a equipe do NEaD. Com relação à Educação a Distância, a 
FAGRAM tem como base as seguintes premissas: 

 O processo EaD é mais que disponibilizar conteúdos digitais; 
 EAD sem metodologia de ensino não é EAD; 
 Em ambientes virtuais de aprendizagem o que faz a diferença são as 

pessoas e de que maneira elas interagem com conteúdos, 
ferramentas e outras pessoas. 

 
A partir dessas premissas foi estruturada uma metodologia de planejamento, 

design e acompanhamento de atividades de aprendizagem que considera como 
valores essenciais a autonomia do discente (adulto) para estudar, a 
aprendizagem social (em grupos) e o exercício constante de articulação entre 
currículo e vida profissional. Compreende-se também que a melhor forma de 
garantir a qualidade dos processos pedagógicos depende de uma metodologia 
que sirva de referência para a construção paulatina de recursos de ensino e de 
aprendizagem. Nesse propósito, a FAGRAM cria espaços e oportunidades para 
que as pessoas envolvidas vivenciem a experiência de descobrir um mundo. 

A concepção de Educação a Distância interliga-se ao princípio 
transdisciplinar, que permite correlacionar o processo de ensino e de 
aprendizagem com a diversidade humana, a cultural, a política, a econômica e a 
social, compondo eixos essenciais na formação de seus currículos e de seus 
componentes curriculares, em que a interdisciplinaridade e a inovação tecnológica 
podem contribuir para uma aprendizagem correlacionada com outros saberes que 
não só os saberes disciplinares. 

A práxis pedagógica dialoga com a base epistemológica instituída e com os 
conhecimentos diferenciados, permitindo que o discente possa inovar e 
compreender que a construção do conhecimento deve estar mediada pelo 
pensamento e pela experiência, pela ciência e pela consciência, bem como pela 
eficácia e eficiência, por meio das disciplinas, do contexto político, da formação 
humanística e do histórico cultural e social, fazendo uso da utilização da 
Metodologia Ativa, que supõe um aprendizado ativo. 
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A Metodologia Ativa refere-se a um conjunto de ferramentas cuja utilização 
tem como responsabilidade fazer com que os Discentes aprendam de fato, 
partindo-se sempre de um problema a ser resolvido, e que essa solução passe 
pela experiência prática, na qual a mediação didático-pedagógica inclui a 
participação ativa pela busca do conhecimento por meio de experiências reais ou 
simuladas, com o objetivo de desenvolver a capacidade de resolver problemas 
com sucesso. Dessa forma, justifica-se a afirmação de que aprendemos melhor 
fazendo e, portanto, não se pode pensar a formação de um profissional sem a 
prática desde o início do curso. 

Pensando desse modo e visando constante aperfeiçoamento e evolução, a 
Educação a Distância está cada vez mais presente no cenário educacional 
mundial, contribuindo não só com a formação acadêmica, mas também com a 
construção de características fundamentais para o futuro profissional: autonomia 
e autodisciplina. A construção do conhecimento implica em algo mais que a 
simples assimilação dos valores dominantes da sociedade, ou seja, a Educação 
deve servir para a construção do conhecimento que produz uma sociedade 
melhor. Disso decorre o fortalecimento do compromisso institucional visando 
garantir que o processo de formação contemple a dimensão técnico-científica 
para o mundo do trabalho e a dimensão política para a formação do cidadão. 

Para a FAGRAM, são valores fundamentais que orientam as ações 
pedagógicas da Educação a Distância: 

 Estudo Individualizado: permite ao discente ter ao seu alcance 
materiais instrucionais para estudar com autonomia e conforme seu 
ritmo de aprendizagem. 

 Estudo Mediado: permite ao Discente contar com a interação e a 
mediação de Docentes e Tutores, que auxiliam no processo de 
aprendizagem. 

 Estudo Colaborativo: permite potencializar a aprendizagem a partir 
de recursos de interação e socialização de conhecimentos 
construídos na comunidade de Discentes. 

 Estudo Ludopedagógico: permite estimular os processos cognitivos 
por meio de jogos, proporcionando engajamento e tornando o 
processo de aprendizagem mais dinâmico. 

 Estudo Mobile: possibilita o estudo remoto, tornando possível o 
estudo por meio de dispositivos móveis. 

 
2.5.1 CONCEPÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PELA FAGRAM 
 
O ensino envolve a ação intencional de alcançar objetivos educacionais 

claros, por meio de prática, orientação e feedback personalizados. Nesse sentido, 
distingue-se da simples disponibilização de informações. 

A aprendizagem acontece quando os discentes realizam atividades 
significativas por meio dos conteúdos, das ferramentas e da interação, a fim de 
alcançar determinados resultados. 
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São elementos que compõem a metodologia de ensino da FAGRAM: 
 Planejamento do Ensino (definição de objetivos, seleção de 

conteúdos, criação de atividades de aprendizagem, elaboração de 
Plano de Ensino, elaboração do Plano de Aulas, validação das 
atividades propostas e critérios de avaliação previamente definidos à 
execução das disciplinas). 

 Planejamento e desenvolvimento de materiais instrucionais 
(estruturação, desenvolvimento e edição de conteúdos que possam 
garantir o que foi proposto no planejamento de ensino). 

 Design Educacional do Ambiente Virtual (publicação de conteúdos e 
atividades no ambiente virtual, programação de funções e atribuição 
de papéis). 

 Acompanhamento das atividades do Discente (situação didática 
propriamente dita, envolvendo sistema de tutoria a distância 
receptivo e proativo, feedback e avaliação). 

 Avaliação do Processo Pedagógico (acompanhamento processual 
dos indicadores acadêmicos de permanência, evasão, êxito escolar, 
fracasso escolar, satisfação e insatisfação dos recursos 
apresentados, avaliação do processo pedagógico de cada 
disciplina). 

 
Para cada um desses elementos foram desenvolvidos recursos que apóiam 

os Docentes, os Tutores, os Discentes e a equipe do EAD no processo de ensino 
e de aprendizagem, a saber: 

 Plano de Ensino: funciona como um panorama geral das aulas e 
também como orientação à equipe do EaD para organização de 
conteúdos, atividades e avaliações; 

 Plano de Aulas: funciona como um plano de estudos, já que distribui 
o conteúdo nas semanas letivas, permite o alinhamento dos avisos e 
a discussão no fórum, bem como a organização do tempo para 
estudo dos conteúdos e realização das atividades. O Plano também 
reforça o cronograma das atividades e a bibliografia sugerida. Vale 
reforçar que este Plano é uma sugestão, dado que a concepção do 
curso prima pela flexibilidade do discente na organização do seu 
tempo e dos seus estudos; 

 Conteúdos digitais (textos, hipertextos, animações, vídeos, games 
etc.): consistem em materiais elaborados por Docentes-autores 
contratados para esse fim, abrangendo o conteúdo do Plano de 
Ensino na forma de texto, ilustrações, boxes de texto, hiperlinks e 
vídeos, publicados no ambiente virtual para consulta online ou 
offline. Os materiais preparados pelos Docentes-autores são 
produzidos, em sua grande maioria, por terceiros especializados em 
editoração digital; 

 Atividades de aprendizagem: para cada unidade de estudo são 
propostas atividades objetivas com feedback imediato, fórum 
avaliativo, além de uma atividade dissertativa multidisciplinar, 
visando à articulação dos conteúdos e o desenvolvimento de 
habilidades conforme os objetivos de aprendizagem determinados. 
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No decorrer de cada disciplina, os Discentes vivenciam situações didáticas 

organizadas em unidades de estudo, compostas por momentos síncronos e 
assíncronos: 

 Síncronos: 
• Encontros presenciais: são realizados no Pólo de apoio presencial 

com a finalidade de promover vivência acadêmica aos Discentes; 
• Webconferências: encontros virtuais para exposição, discussão e 

revisão dos conteúdos desenvolvidos ao longo do semestre; 
• Prova presencial: os Discentes comparecem ao Pólo de apoio 

presencial para realização da avaliação multidisciplinar. 

 
 Assíncronos: 

• Exploração de conteúdos: os Discentes exploram no seu próprio 
ritmo os conteúdos disponibilizados em cada unidade de estudo, nos 
formatos texto, hipertexto e multimídia, podendo imprimir e salvar 
uma versão dos materiais para estudo off-line; 

• Atividades de aprendizagem: além da publicação dos conteúdos de 
cada aula, são utilizados os recursos do ambiente virtual para a 
realização de atividades adequadas aos objetivos e conteúdos de 
cada disciplina; 

• Fórum: a interação entre Discentes, Docentes e Tutores Web ocorre 
de forma intensa e contínua por meio deste recurso, que permite o 
esclarecimento de dúvidas e o atendimento individual das 
necessidades específicas de cada Discente no que tange ao 
conteúdo e às atividades de cada unidade da disciplina. 

 
Assim, é necessário que os discentes executem as atividades de forma 

participativa e colaborativa, sentindo-se, ao lado dos Docentes, Tutores e colegas 
de curso, sujeitos do processo de aprendizagem e não apenas receptores de 
informações. Outras ações relevantes são operacionalizadas, a saber: 

• Os processos educativos são organizados de forma significativa, 
centrada no discente a partir de experiências profissionais 
cotidianas; 

• Os sujeitos participantes são envolvidos em discussões de fóruns, 
enquetes e webconferências, permitindo a construção de 
conhecimentos pela interação; 

• O curso está organizado de forma a garantir espaços de 
aprendizagem continuada com temas que evoluem entre as 
disciplinas; 

• A mediação pedagógica é garantida por Docentes, Tutores Web e 
Mediadores que dominam os conteúdos de cada disciplina; 

• Os Docentes, Tutores Web e Mediadores recebem capacitação 
continuada de modo a adotar e desenvolver novas tecnologias; 

• Docentes e Tutores Web combinam multimeios de aprendizagem 
para disponibilizar os conteúdos em diferentes linguagens; 
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• No decorrer das disciplinas exercita-se a interdisciplinaridade para 
que o Discente desenvolva conhecimento de forma sistêmica; 

• Os conteúdos são organizados e apresentados em trilhas de 
aprendizagem com o propósito de estimular a crítica e a reflexão; 

 
Os Discentes são desafiados a desenvolverem sua autonomia no processo 

de aprendizagem de forma que não dependam de uma aprendizagem 
padronizada e centrada nos Docentes. 

 
2.6 POLÍTICAS DE PESQUISA 
 
As políticas de ensino, pesquisa e extensão da FAGRAM estão articuladas e 

integradas a partir da formulação e concepção do Projeto Político-Pedagógico 
Institucional (PPI), referência da ação educacional. A função social da FAGRAM, 
alicerçada pela Missão de sua mantenedora - SNA, implica em praticar uma 
educação de qualidade, voltada para a formação de cidadãos autônomos e 
comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico local, regional e 
nacional, privilegiando a melhoria da qualidade de vida das classes menos 
favorecidas e contribuindo, dessa maneira, para mudanças orientadas à 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Assim sendo, apesar de sua condição de Faculdade, cujo perfil não exige a 
dimensão “pesquisa”, a FAGRAM acredita que esta deve ser intrínseca ao ensino 
e estar orientada ao estudo e à busca de soluções para as questões práticas do 
dia-a-dia do meio em que vive o estudante, ou seja, na sua família, na sua rua, no 
seu bairro, na sua cidade, na própria escola, nas empresas, nas associações 
comunitárias ou em outras organizações da sociedade, que constituem o entorno 
do educando e da Instituição. No que se refere às atitudes, a pesquisa deve 
provocar a curiosidade do estudante em direção ao mundo que o cerca, gerando 
inquietude, para que ele não incorpore “pacotes fechados” de visão de mundo, de 
informação, de conhecimento, ao contrário, esteja sempre motivado a buscar a 
construção e a reconstrução do conhecimento e das relações sociais.  

Para a FAGRAM, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento tecnológico 
devem estar voltados para a produção de bens e serviços que tenham a 
capacidade de melhorar as condições de vida dos coletivos sociais e não apenas 
de produzir bens de consumo para fortalecer o mercado, estendendo os 
benefícios da geração dos conhecimentos e de produtos à sociedade em geral e, 
particularmente, aos coletivos que integram as camadas mais desfavorecidas 
desde o ponto de vista sócio-econômico. 

Nesse sentido, a unidade ensino/pesquisa colabora para edificar a 
autonomia dos indivíduos, porque é através do desenvolvimento das capacidades 
de aprender a aprender, a ser e a conviver, potencializadas pela investigação, 
pela inquietude e pela responsabilidade social que o estudante passa a construir, 
desconstruir e reconstruir os conhecimentos adquiridos e construir seus próprios. 
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Ações interdisciplinares podem evoluir no sentido da transdisciplinaridade, 
desde que o docente assuma o seu papel de mediador do processo ensino-
aprendizagem, exercendo e potencializando nos estudantes a capacidade de 
assumir seus não-saberes, aspecto fundamental para que se possa avançar nas 
perspectivas inter e transdisciplinar de compreender as ciências e o próprio 
mundo. Às vezes, o trabalho individual pode resultar numa qualidade formal mais 
apurada por sua coerência interna, pelo aprofundamento em determinado tema, 
pelo esforço e rigor de reflexão, construção e reconstrução individuais, entretanto, 
desde o ponto de vista da qualidade política, indiscutivelmente, as atividades de 
grupo tendem a alcançar melhores resultados à medida que esse grupo cresce e 
se diversifica, atingindo seu maior nível quando se consegue avançar na 
perspectiva da construção coletiva e solidária.  

Sob essa ótica, ou seja, a integração/unificação do ensino, da pesquisa e 
das relações comunitárias e empresariais, tendo como referência a função social 
da Instituição, mais do que isto, as ações de pesquisa/relações comunitárias 
devem integrar-se ao ensino e serem desenvolvidas, preferencialmente, nos 
seguintes domínios: 

 
a) Busca de soluções para os problemas comunitários, ou seja, realização 

de ações orientadas à melhoria da qualidade de vida do entorno, 
especialmente dos coletivos menos favorecidos socioeconomicamente; 

b) Transferência do conhecimento a outras organizações educativas ou 
não, através dos processos de formação, pesquisa e interação com o 
entorno; 

c) Desenvolvimento de produtos e resolução de problemas do setor 
produtivo; 

d) Melhoria da própria ação institucional através dos processos de 
pesquisa, de interação com o entorno, de gestão, de formação e de 
avaliação, ou seja, investigar a própria ação na perspectiva de 
melhorá-la. 

 
A FAGRAM pratica uma política de desenvolvimento de projetos de 

pesquisa tecnológica por meio de convênios ou pela concessão de bolsas, a partir 
de agências de fomento públicas ou privadas e ainda com financiamento próprio 
de empresas. A iniciação científica e/ou tecnológica é feita pela Comissão de 
Iniciação Científica e Ética (CICE) mediante incentivo aos estudantes, inclusive 
àqueles com deficiência e necessidades educativas especiais, para a participação 
nos grupos de pesquisa, como também nas publicações. Durante a pesquisa, o 
estudante aprende como se organiza o conhecimento disponível, procurando 
encontrar respostas para as lacunas existentes por meio de procedimentos 
adequados. Neste sentido, o aprendizado da pesquisa representa preparação, 
também para o exercício profissional 
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A participação dos discentes nestes programas se dá através de editais, 
sendo normatizado e acompanhado pelo CICE, composto por docentes de 
diversas áreas de pesquisa da Instituição. 

Em relação à política de pesquisa, a FAGRAM adota as seguintes 
premissas:  

 A pesquisa deve ser um instrumento de trabalho que orienta a aplicação do 
conhecimento e que incrementa a aprendizagem e retroalimenta o ensino, 
inclusive o ensino destinado aos alunos com deficiência e necessidades 
educativas especiais;  

 A pesquisa aplicada deve ser realizada como resposta ou antevisão às 
demandas, anseios e necessidades do setor produtivo e das necessidades 
de inclusão social;  

A pesquisa aplicada deve garantir a internalização de infraestrutura capaz de 
garantir o seu desenvolvimento e o apoio à realização de atividades de extensão. 

A FAGRAM pretende estimular a efetiva participação de seus alunos por 
meio de bolsas de iniciação científica e tecnológica, iniciação profissional, 
estágios e projetos específicos que podem desenvolver novos materiais e 
recursos para tecnologias assistivas. 

 As linhas de pesquisa serão orientadas para a melhoria contínua do nível de 
qualificação dos docentes e para o desenvolvimento de programas de iniciação 
científica, tecnológica e profissional.  

 
 
2.6.1 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO E DIFUSÃO 

PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA DOCENTE. 
 
A FAGRAM estimula e apóia, a cada semestre, atividades com a 

participação dos discentes em eventos tais como, atividades de extensão, 
atividades complementares, eventos promovidos pelos seus diversos cursos, 
através das semanas acadêmicas e outras como: aulas inaugurais, exposições, 
oficinas, projeções e debates de filmes, peças teatrais, palestras, seminários, 
debates, Salões de Iniciação Científica referentes a diversos temas de interesse 
comum ou específico dos cursos. 

Além disso, os discentes são convidados a participar gratuitamente dos 
eventos promovidos pela FAGRAM, em como por sua Mantenedora (SNA) e tem 
isenção da taxa de publicação nas revistas editadas por esta. Anualmente, 
durante a Semana Acadêmica da FAGRAM, são selecionados os melhores 
trabalhos produzidos pelos discentes, que terão financiados os custos de sua 
publicação. 

 
2.7 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 
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Entende-se como atividades de extensão aquelas oferecidas pela FAGRAM 
à comunidade (externa e interna), capazes de articular de forma integrada o 
ensino e a pesquisa e destinadas a responder às demandas da sociedade por 
programas de educação profissional, serviços técnicos e tecnológicos, além de 
ações de cunho social. Pelo direcionamento da sua missão, a FAGRAM focaliza 
prioritariamente o desenvolvimento de competências para o agronegócio. 

 
É política da FAGRAM: 

a) Desenvolver atividades educacionais e serviços técnicos e tecnológicos 
voltados para a comunidade em geral (pequenas e médias propriedades 
rurais, vizinhança, entre outros) que disseminem o conhecimento e 
permitam a melhor integração da Faculdade à sociedade.  

b) Oferecer aos discentes, docentes, pesquisadores e corpo técnico-
administrativo da Faculdade a oportunidade de desenvolver competências 
específicas por meio de cursos, projetos, palestras e atividades de 
assistência social.  

c) A FAGRAM realiza diversas atividades de extensão, como cursos abertos 
de elevado conteúdo tecnológico, programas de complementação de 
competências dos alunos dos cursos superiores, serviços laboratoriais, 
consultorias tecnológicas e serviços de consultoria. Anualmente a 
FAGRAM desenvolve evento anual Semana Acadêmica da FAGRAM 
sempre na semana do dia 13 de maio, com palestras e discussões sobre 
a história e cultura afro-brasileira e que promove o acesso da comunidade 
a diversas ações de extensão e fomenta a participação dos alunos. Neste 
evento, são realizadas palestras, mini-cursos, apresentações dos 
trabalhos de iniciação científica, quando é realizado o concurso dos 
melhores TCCs. 

 
2.8 POLÍTICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
A FAGRAM estimula, por meio de sua atuação, o intercâmbio intenso e 

permanente entre as atividades de Ensino e a Pós-Graduação – Lato Sensu, 
objetivando o desenvolvimento de estudos aprofundados e prática de 
investigação voltados para o domínio de habilidades profissionais e interesses 
comunitários, sem descurar a formação de pesquisadores competentes, difusores 
do conhecimento, com validade para a intervenção socioeconômica e com vistas, 
principalmente, ao progresso regional. 

A pós-graduação Lato Sensu não se coloca como um conjunto de cursos 
que dá brilho às áreas do conhecimento. Nela são ministrados cursos com 
objetivos claros e definidos. 

Políticas/Objetivos gerais para a Pós‐graduação Lato Sensu no quinquênio de 
vigência do PDI:  

1. Consolidar a imagem da FAGRAM pela qualidade de seus Programas 
de Pós‐Graduação  Lato Sensu (Especialização e Aperfeiçoamento);  

2. Fundamentar a Pós‐graduação nos princípios de excelência 
acadêmica,  interdisciplinaridade e inclusão social, estabelecendo 
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forte presença dos Programas de Pós‐graduação Lato Sensu na 
realidade social da região onde se insere – Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, através do compromisso dos docentes e 
estudantes em assumir o papel de agentes divulgadores da educação  
e de ascensão social;  

3. Estabelecer acordos de cooperação com municípios da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro e demais regiões do Estado do Rio 
de Janeiro, com vistas à participação da FAGRAM em relações de 
assessoria na concepção de novos projetos de gestão do Agro-
Negócio;  

4. Aproximar a Pós‐graduação Lato Sensu do Setor de Serviços e do 
Setor Produtivo, ambos altamente concentrados na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, pelo intercâmbio dirigido e de mão 
dupla de experiências em projetos de inovação tecnológica 
e atendimento às necessidades crescentes de mão de obra 
qualificada. Resgatar a importância do Setor do Agro-Negócio e de 
sua vocação em compartilhar desafios e oportunidades com o Setor 
Acadêmico, passa a ter importância central;  

5. Focar o conteúdo das disciplinas de Pós‐graduação Lato Sensu nas 
demandas contemporâneas dos pós‐graduandos, com vistas a 
configurar uma educação pós‐graduada personalizada, por intermédio 
do desenvolvimento de competências que se ajustem ao perfil 
socioemocional do aluno, às suas habilidades, responsabilidades 
e resiliência;  

6. Estabelecer um Plano Estratégico para a expansão da Educação a 
Distância (EaD) e novas tecnologias educacionais nos Cursos de 
Especialização e Aperfeiçoamento;  

7. Propor Aplicativos para Cursos Novos de Pós‐graduação Lato Sensu 
que mostrem claramente a dimensão interassociativa entre a 
FAGRAM e IES públicas e privadas e Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro considerados de excelência acadêmica e tecnológica.  

8. Estabelecer um Plano de Gestão Acadêmica voltado para a qualidade 
dos Programas de Pós‐graduação Lato Sensu, com destaque:  
 

i) às condições adequadas de trabalho para o desenvolvimento do 
ensino de pós‐graduação  
ii) aos indicadores que norteiam as regras de progressão 
acadêmica;  
iii) à gestão de espaços, seu compartilhamento e otimização 
(Laboratórios de Informática), salas de aula, auditórios, espaços 
de convivência; e 
iv) à readequação do Sistema Gerencial Acadêmico (e demais 
tecnologias da informação que dão suporte à tomada de decisões 
e ao redesenho dos processos), de acordo com os novos modelos 
de gestão implantados. 



 
PROJETO DE DESENVOVLIMENTO INSTITUCIONAL – 2017-2021 

36 
 

 
 
Orientada para o atendimento das necessidades do mercado regional, a 

FAGRAM, pretende desenvolver diversos programas de especialização lato 
sensu, sendo os principais:  

 Especialização em Segurança do Alimento 
 Especialização em Ciência e Tecnologia de Alimentos;  
 Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais;  
 

2.9 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 
 
A Política de Responsabilidade Social do baseia nos seguintes princípios:  
a) Manutenção de um ambiente seguro, confortável e saudável;  
b) Atuação com base nos princípios éticos;  
c) Respeito à disciplina e às regras da Instituição;  
d) Respeito à diversidade;  
e) Promoção da acessibilidade em seu sentido pleno;  
f) Incentivo à preservação do meio socioambiental;  
g) Incentivo e Valorização das Ações de Responsabilidade Social;  
h) Incentivo ao desenvolvimento econômico e social da comunidade;  
i) Desenvolvimento de projetos/ações de inovação social.  
 
Em sintonia com a Resolução CNE/CP nº 01/2012, a Faculdade de Ciências 

Agro-Ambientais - FAGRAM promoverá diversas ações para consolidar a 
Educação em Direitos Humanos tanto no âmbito da cultura organizacional quanto 
na formação dos discentes.  

No âmbito da gestão organizacional, a existência do Núcleo Pedagógico 
será responsável pela afirmação dos valores e expressar a cultura dos direitos 
humanos, da responsabilidade social e dos princípios éticos para com as partes 
envolvidas.  

Quanto à formação dos discentes, o próprio currículo prevê componentes 
curriculares (como a disciplina Ética e Responsabilidade Social), além de outras 
atividades extracurriculares, cursos de extensão, investigações de pesquisas e 
produção tecnológica para promover os princípios da Educação em Direitos 
Humanos e o fortalecimento da inclusão social. Além disso, a temática dos 
direitos humanos é inserida de modo transversal por meio de todas as disciplinas.  

Portanto, as diferentes ações e estratégias metodológicas possibilitam o 
envolvimento da comunidade acadêmica e da sociedade em geral na construção 
de uma cultura de igualdade de direitos e dignidade humana. 

 
 
3.0 IMPLEMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 
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A FAGRAM pretende implementar mais um curso Superior Tecnológico e 
três cursos de especialização Lato sensu durante o período de vigência deste 
PDI, conforme cronogramas abaixo. 

 
 
3.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 
 
3.1.1 TABELA 1 – Programação de Abertura de Cursos de Graduação - 
Presenciais 

PROCESSOS 
MODALIDAD

E 

ANO DE 
SUBMISSÃ

O 

PREVISÃO DE 
IMPLANTAÇÃ

O 
CST em Gestão Ambiental Presencial  2016 2019 

CST em Agronegócios Presencial  2016 2018 
 
3.1.2 TABELA 2 – Programação de Abertura de Cursos de Pós-graduação – 
Lato Sensu 

PROCESSOS 
MODALIDA

DE 

ANO DE 
SUBMISSÃ

O 

PREVISÃO 
DE 

IMPLANTAÇ
ÃO 

Lato sensu em Segurança do Alimento EAD 2019 2019 
Lato sensu em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

EAD 
2020 

2020 

Lato sensu em Soluções e Tecnologias 
Ambientais 

EAD 
2021 

2021 

 
 
 
4.0 CORPO DOCENTE E TUTORIAL  
 
A FAGRAM pretende se caracterizar por ser uma IES compromissada com a 

qualidade da formação de seus egressos, para isto, o perfil profissional de seus 
docentes e tutores é de fundamental importância. Assim, foram elaborados 
cuidadosos critérios para seleção dos membros de seu corpo docente, 
privilegiando a aderência de sua formação bem como a experiência do docente 
nas áreas de atuação. Por entender que o tutor é também docente, a FAGRAM 
estende ao seu corpo tutorial, os mesmos critérios de contratação e as mesmas 
oportunidades de capacitação oferecidas aos docentes. 
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4.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO  
 
A abertura de vagas e os critérios de seleção serão objetos de edital próprio, 

devidamente autorizado pela Diretoria de Ensino e pela Mantenedora. O ingresso 
no Corpo Docente da Faculdade será feito mediante análise de currículo, prova 
didática e entrevista pessoal realizados por uma equipe designada para tal pela 
Direção de Ensino e pelos Coordenadores de Curso. A seleção preliminar para 
ingresso observará, além da competência e da idoneidade a qualificação do 
candidato para o cargo (área de formação e titulação mínima de especialista) e a 
disponibilidade de vaga para admissão imediata. Preferencialmente a redação do 
Edital de Abertura de Processo Seletivo para Contratação deverá ser elaborada 
de forma que o perfil do candidato o capacite a atender mais de um curso 
oferecido pela Faculdade. Após o processo seletivo, compete à Diretoria 
Acadêmica dar o seu parecer quanto às propostas de admissão de professores, 
encaminhando-as à Direção Geral. 

 
 
4.2 REQUISITO DE TITULAÇÃO 
 
 Para participação no processo seletivo para contratação docente o 

candidato obrigatoriamente deverá apresentar os diplomas de graduação e de 
pós-graduação, sendo requisito mínimo o titulo de Especialista (pos-graduação 
Lato sensu). 

 
 
4.3 EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR E EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL NÃO ACADÊMICA 
  
Será considerado na análise de currículo a produção técnica formal 

(publicação de artigos científicos e técnicos em periódicos classificação CAPES 
A1 até B2, publicação de livros e/ou capítulos) bem como o tempo de experiência 
no magistério, podendo ser utilizados como critério para desempate, desde que 
devidamente descritos no Edital de Seleção. 

 
4.4 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE 

TRABALHO 
 
4.4.1 Políticas de Qualificação 
 
A FAGRAM tem como política de desenvolvimento profissional:  
a) Fomentar o contínuo aperfeiçoamento dos docentes e demais 

colaboradores;  
b) Avaliar continuamente o docente e orientá-lo adequadamente para o 

melhor desempenho acadêmico;  
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c) Incentivar, estabelecer referenciais e monitorar a produção acadêmica 
dos docentes pesquisadores.  

 
A FAGRAM estimula a qualificação de seu corpo docente através de 

diversas formas, entre estas, liberação do docente para freqüentar cursos de pós-
graduação Lato ou Stricto Senso, participação em Congressos e demais eventos 
técnico-científicos, custeio parcial de projetos de pesquisa envolvendo docentes e 
discentes da IES, bem como da publicação de seus resultados. 

 As Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente da FAGRAM 
visam à normalização e o incentivo da necessidade de formação continuada dos 
docentes através do oferecimento e realização de atividades formativas, 
participação em capacitações, cursos de aprimoramento e de continuidade de 
estudos para, desta maneira resignificar a identidade docente e oferecer ensino 
de melhor qualidade através da Organização do Trabalho Pedagógico dos 
docentes que compõe a instituição. 

A atualização constante e investimento em novos estudos não pode ser visto 
como complemento, mas como necessidade de um Corpo Docente comprometido 
com seu desempenho nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Assim, a busca de novos saberes deve estar intrínseco a todos e o estímulo 
à busca constante de aperfeiçoamento e de conhecimento e da sabedoria faz-se 
objeto das Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente da FAGRAM. 

O Programa de Capacitação e Acompanhamento do Corpo Docente e 
Técnico-Administrativo é o documento que descreve as práticas de 
aprimoramento do Corpo Docente e do Corpo Técnico Administrativo da 
FAGRAM e está apresentado anexo a este PDI. 

Este Programa emerge como instrumento capaz de não apenas trabalhar 
pela excelência no Ensino oferecido em nível superior, como também, de maneira 
imediata contribuir com as transformações sociais capazes de melhorar a 
qualidade pessoal e profissional dos alunos egressos dos cursos oferecidos pela 
IES. 

Atentar para a formação profissional do corpo decente significa atentar 
também para sua progressão funcional, posto que, como destacado no Plano de 
Carreira do Corpo Docente, a progressão pode ocorrer verticalmente em virtude 
de elevação na Titulação e horizontalmente através da atuação em Projetos de 
Ensino, Pesquisa e Extensão através das Publicações Científicas. 

Também são oferecidas qualificações continuadas ao Corpo Docente da IES 
através das Semanas de Integração Docente que ocorrem no início de cada 
semestre, com capacitações em diversas áreas ministradas na própria IES, bem 
como discussão, reflexão e estabelecimento de Normas e Princípios a serem 
seguidos e/ou adotados. 

Estimular e apoiar a produção científica dos professores e as iniciativas 
individuais de capacitação docente continuada são alguns dos princípios 
fundamentais da FAGRAM  
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4.4.1.1 Política de Qualificação do Professor de Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS 
 
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais deve ser entendida como língua, pois 

possui níveis linguísticos, assim como as línguas faladas. Por possuir tais níveis é 
que os que dela fazem uso tem possibilidade de se expressarem de todas as 
maneiras. Assim como as línguas orais não são universais, as línguas de sinais 
também não o são. Entretanto sua modalidade é que é peculiar, pois enquanto a 
língua falada utiliza o gestual-visual, a falada utiliza oral-auditiva. 

É a língua materna dos surdos do Brasil porém o reconhecimento de tal fato 
aconteceu bastante apenas com a Promulgação da Lei 10436/2002. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9394/96, Art. 26, trouxe 
também um artigo específico sobre educação especial onde se reconhece o 
direito à diferença, ao pluralismo e à tolerância, e, com suas alterações, garante 
às pessoas surdas, em todas as etapas e modalidades da educação básica, nas 
redes públicas e privadas de ensino, a oferta da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) na condição de língua nativa das pessoas surdas. 

Posteriormente, o Decreto 5626/2005 regulamentou a Lei 10.436/2002, 
visando suprir essa carência e garantir que as pessoas surdas tenham sucesso 
no seu processo de escolarização, reconhece a Libras como meio legal de 
comunicação e expressão dos surdos e garantiu desta maneira, a inserção da 
disciplina Libras como obrigatória nos cursos de licenciatura de nível superior e no 
de fonoaudiologia, e de magistério de nível médio, e oferecida em caráter 
opcional nos demais cursos das diversas áreas do conhecimento. 

Atendendo ao disposto no Decreto, a FAGRAM dimensionou as matrizes 
curriculares dos cursos, tornando a disciplina de LIBRAS Optativa em todos os 
cursos ofertados. 

Entretanto, sabe-se que encontrar o professor com formação de acordo com 
o referido decreto não é tarefa fácil, mas necessária, e passa a ser a formação do 
mesmo ponto central de discussão não apenas na IES como no País como um 
todo. 

Verifica-se no Decreto 5626/05, no Artigo 7º há perspectiva para que a 
disciplina Libras no Ensino Superior possa ser ministrada por pessoas que 
apresentem os seguintes perfis: 

I. Professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação 
ou com formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido 
por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação; 

II. Instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e 
com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, 
promovido pelo Ministério da Educação; 

III. Professor ouvinte bilíngüe: Libras-Língua Portuguesa, com pós-graduação 
ou formação superior e com certificado obtido por meio de exame de 
proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação. 
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Diante de perfis tão diferentes, a IES precisa adequar e capacitar estes 
profissionais para o exercício da função nos cursos superiores. Para isso, o 
Professor de LIBRAS precisa ser continuamente qualificado, para desta maneira, 
atender o disposto no Decreto e às necessidades da Faculdade. 

Quanto às políticas de qualificação continuada dos professores que 
ministram a disciplina de LIBRAS, a IES as realiza através de dispensa de carga 
horária e ajuda de custo, a todos os interessados em investir em sua formação 
em serviço, através da realização de cursos de extensão e qualificação 
profissional na área, além dos cursos em nível de latu-sensu e strito-sensu, como 
ocorre para os demais docentes na área do conhecimento em específico, para 
que sua formação atenda às exigências legais e institucionais. 

A IES busca também firmar parcerias com as Secretarias Municipais e 
Estaduais de Educação, objetivando participação dos mesmos nas capacitações 
oferecidas para docentes atuantes nestas esferas, para que, haja interação entre 
os objetivos do Ensino Superior e os objetivos do contexto social em que se 
encontram inseridos, promovendo desta maneira maior reflexão acerca da 
educação inclusiva e os mecanismos de transformação social. 

Os docentes de LIBRAS também se inserem nas demais atividades 
institucionais de Qualificação Continua do Corpo Docente e tem os mesmos 
incentivos e progressões funcionais e vantagens anteriormente destacadas e 
constantes no Plano de Capacitação Docente e às Políticas de Qualificação 
Contínua do Corpo Docente. 

 
4.4.1.2 Objetivos da Política de Qualificação do Corpo Docente 
 
As Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente da FAGRAM tem 

como objetivos: 
• Contribuir para a realização do trabalho pedagógico que respeite à 

individualidade do ser humano em todas as suas características 
peculiares no processo de ensino e de aprendizagem. 

• Direcionar o olhar para a capacitação profissional como algo necessário 
e contínuo a todos os docentes da IES 

• Discutir e estabelecer quais princípios pedagógicos nortearão a prática 
docente na IES, de maneira interativa com a Organização do Trabalho 
Pedagógico nos dias atuais e suas implicações pedagógicas. 

• Enriquecer a Cultura e o Clima Organizacional da Instituição, bem como 
refletir sobre estes aspectos inerentes à IES. 

• Fazer com a qualificação continuada reflita na formação profissional dos 
docentes e esta culmine na qualidade o ensino oferecido. 

• Implantar no corpo docente, consciência da importância da Participação 
de formação junto à IES e também, ser responsável por sua própria 
qualificação e formação profissional. 

• Incentivar a participação dos docentes em atividades de formação, 
capacitação, aprimoramento e resignificação dentro e fora da IES. 
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• Normalizar os mecanismos de participação oficial dos integrantes do 
corpo docente da IES em cursos internos e externos, desde que os 
mesmos atendam também ao interesse e objetivos institucionais. 

• Otimizar, através da qualificação continuada, a consolidação dos 
princípios pedagógicos institucionais. 

• Utilizar mecanismos de interação estratégica entre as Políticas de 
Qualificação Continuada da Prática Docente e os instrumentos oficiais e 
institucionais de avaliação e auto-avaliação, que possibilitem mediadas 
por relatórios que expressem resultados seguros e confiáveis. 

 
4.4.1.3 Operacionalização das Políticas de qualificação do Corpo 

Docente de acordo com o Plano de Carreira do Corpo Docente 
 
Para melhor operacionalização das Políticas de qualificação do Corpo 

Docente, faz-se necessário destacar que nesta está subentendida a Capacitação 
Docente. 

Por capacitação docente não se pode entender apenas os investimentos 
intelectuais em nível de pós-graduação stricto-sensu e lato sensu apenas, mas 
também as atividades de atualização, aprimoramento e participação em eventos 
culturais e científicos, realizados na própria instituição ou fora desta e que são 
importantes instrumentos de capacitação e qualificação continuada. 

A formação contínua é de extrema importância para excelência no 
desempenho das funções do docente dentro e fora da sala de aula. Assim 
também a Qualificação Docente é uma necessidade e um esforço individual e 
institucional, posto que propicie progressão funcional de acordo com Plano de 
Carreira. 

 
4.4.2 Plano de Carreira 
 
TITULO I 
DA POLÍTICA DE PESSOAL 
CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA 
  

            Artigo 1o - O Regulamento da Carreira Docente é um dos instrumentos da 
Política de Recursos Humanos da Faculdade. 

  
            Artigo 2o - Os órgãos responsáveis pelo processamento da Carreira 
Docente na Faculdade são: Direção Geral, Diretoria Acadêmica e Diretoria 
Administrativa. 

  
 
CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 
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            Artigo 3o - Aos órgãos responsáveis pela Carreira Docente compete: 

I)   Diretoria Acadêmica:  indicar docentes para admissão, promoção e 
dispensa, nos termos das normas vigentes; 

II) Diretoria Administrativa: analisar as propostas e emitir parecer sobre 
admissão, promoção e dispensa de docente e fazer os registros 
competentes e quantitativos globais de pessoal, para apreciação e 
aprovação da Direção Geral; 

III) Direção Geral: apreciar as propostas das Diretorias, decidir sobre 
elas e encaminhá-las ao  Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

  
TÍTULO II 
DA CARREIRA DO CORPO DOCENTE 
 
CAPÍTULO I 
DAS ATIVIDADES DO CORPO DOCENTE 
  

            Artigo 4o - São consideradas atividades docentes de nível superior: 
I)   as pertinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão que visem à 

aprendizagem, à produção do conhecimento e à transmissão da cultura; 
II) as inerentes ao exercício das funções técnico-administrativas e de 

assessoramento, de natureza acadêmica. 
CAPÍTULO II 
DAS CATEGORIAS E ATIVIDADES DOCENTES 
  

             Artigo 5o - As categorias da carreira acadêmica são as seguintes:       
I)   Professor Auxiliar;  
II) Professor Assistente; 
III) Professor Adjunto; 
IV) Professor Titular. 
Parágrafo Único - Cada categoria compreende cinco níveis, designados 

pelos números I a V. 
  

            Artigo 6o - Os ocupantes dos cargos da Carreira Docente poderão 
encontrar-se em situação de ensino, pesquisa e/ou extensão, no exercício de 
cargos das carreiras acadêmicas ou técnico-administrativas, de forma isolada ou 
cumulativa. 

 
CAPÍTULO III 
DO INGRESSO 
 
    Artigo 7o - O ingresso no Corpo Docente da Faculdade far-se-á numa 

categoria acadêmica, de acordo com a titulação por ela exigida, no nível I. 
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    Artigo 8o - A seleção preliminar para ingresso observará, além da 
competência e da idoneidade, os seguintes requisitos mínimos: 

I)   ser o candidato qualificado para o cargo; 
II) haver disponibilidade de vaga. 
            
   Artigo 9o - Compete à Diretoria Acadêmica dar o seu parecer quanto às 

propostas de admissão de professores, encaminhando-as à Direção Geral. 
  
CAPÍTULO IV 
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 
  
    Artigo 10o - São condições para ingresso e progressão nas categorias 

funcionais previstas: 
            I -  Professor Auxiliar: 

 possuir o certificado de conclusão de curso de aperfeiçoamento 
e/ou especialização, na forma da lei, ou o diploma equivalente 
de graduação de curso de nível superior com  comprovada 
experiência n a área; 

  
            II - Professor Assistente: 

• possuir o título de mestre; 
• ter no mínimo dois anos de exercício no magistério superior; 
• possuir mais de dez créditos acadêmicos (CA) como definido no 

artigo 16. 
• ser Professor Auxiliar, no mínimo no nível III. 

  
III - Professor Adjunto: 

• possuir título de doutor  e/ou equivalente; 
• ter no mínimo quatro anos de efetivo exercício do magistério 

superior; 
• possuir mais de vinte créditos acadêmicos. 
• ser Professor Assistente, no mínimo no nível III. 

 
IV - Professor Titular: 

• possuir o título de doutor e/ou equivalente desde que haja vaga; 
• ter no mínimo seis anos de efetivo exercício do magistério 

superior; 
• possuir mais de vinte crédito acadêmicos. 
• ser Professor Adjunto , no mínimo no nível III. 

  
            Artigo 11o - As promoções serão feitas, anualmente, no mês de julho, 

para preenchimento das vagas existentes nos diversos níveis ou categorias e 
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concorrerão às vagas os professores que satisfizerem as condições da categoria 
ou nível imediatamente superior. 

  
            Parágrafo Único:  Anualmente, no mês de março, será aberto edital 

constando as vagas existentes e convidando a todos os docentes interessados a 
se habilitarem às promoções. 

            
            Artigo 12o - A Direção Geral designará uma Comissão de Carreira 

Docente que tratará dos estudos de enquadramento, classificação, 
reclassificação, acesso e avaliação de desempenho. 

  
            Artigo 13o - A Comissão se reunirá no mês de maio de cada ano 

independente de convocação e, extraordinariamente, quando o seu Presidente 
julgar necessário, para deliberar sobre matéria de sua competência. 

              
            Artigo 14o - Serão concedidos anualmente créditos acadêmicos pela 

Comissão de Carreira Docente por: 
             I) cursos realizados em áreas de interesse do departamento ao qual 

o docente esteja vinculado, sendo: 
• um CA por curso de aperfeiçoamento e/ou especialização; 
• quatro CA’s por curso de mestrado; 
• seis CA’s por curso de doutorado e/ou equivalente. 
 

II) atividades acadêmicas anuais na Faculdade, sendo: 
  

• um CA para docentes com carga horária semanal igual ou menor 
do que dez horas-aula; 

• dois CA’s para docentes com carga horária semanal maior do que 
dez  e menor ou igual a vinte horas-aula; 

• três CA’s para docentes com carga horária  superior a vinte horas 
semanais. 

  
            III) atividades de pesquisa científica e/ou extensão na Faculdade em 

área de  interesse institucional, com projeto aprovado pela Instituição sendo: 
  

• um CA por extensão; 
• dois CA’s  para pesquisa científica aprovada pelo CEPE. 

  
            IV) atividade administrativa anual de caráter acadêmico, sendo: 
  

• dois CA’s para cargos de assessoria ou equivalente; 
• três CA’s pela coordenação de Cursos; 
• quatro CA’s por cargo de direção. 
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V) atividade extra acadêmicas, representado a Faculdade,  sendo: 
  

• um CA por evento que seja participante;          
• dois CA’s por evento em que seja palestrante, parte da mesa ou 

convidado especial na Faculdade; 
• três CA’s por evento em que seja palestrante, parte da mesa ou 

convidado especial em local fora da Faculdade. 
  
           VI) produções científicas publicadas sendo: 
  

• um CA por artigo publicado em periódico da Faculdade. 
• dois CA’s por artigo publicado em periódico não produzido pela 

Faculdade; 
• três CA’s por artigo publicado em periódico internacional; 
• quatro CA’s por livro publicado; 

              
            Artigo 15o - Computados os créditos acadêmicos, os docentes serão 

promovidos, de um nível para outro, de uma classe para a superior, desde que: 
I)   preencham os requisitos para promoção; 
II) sejam detentores do maior número de créditos acadêmicos; 
III) haja vaga na categoria e nível a que será promovido. 
  
Artigo 16o -  A progressão entre os níveis de uma mesma categoria ocorrerá, 

após o cumprimento, pelo docente, do interstício mínimo de um ano no nível. 
   
CAPÍTULO V 
DO REGIME DE TRABALHO 
  
Artigo 17o - Os integrantes da Carreira Docente serão contratados nos 

termos da CLT, em regime de tempo parcial, integral ou por outra forma, nos 
termos da Legislação. 

  
CAPÍTULO VI 
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS DE DOCÊNCIA 
  
Artigo 18o - Havendo necessidade de professores, além do quadro de 

carreira, poderão ser contratados, em caráter temporário, docentes na qualidade 
de professores visitantes. 

  
Parágrafo Único - São professores visitantes aqueles que, não pertencendo 

ao quadro regular do Corpo Docente da Faculdade, são contratados para nelas 
exercer suas atividades por prazo determinado. 

 
TÍTULO III 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
  
Artigo 19o - O enquadramento dos professores em exercício até a vigência 

deste Regulamento, na carreira docente nele prevista, será encaminhado pela 
Comissão de Carreira Docente para aprovação e deliberação da Direção Geral  

  
Artigo 20º - No caso de matérias/disciplinas insuficientemente supridas de 

especialistas, mestre e doutores – a critério do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, serão autorizadas as seguintes exceções: 

i. graduados que estejam matriculados em curso de pós-graduação, ou 
que ao fazê-lo, poderão ser admitidos como professores auxiliares, 
pelo prazo legal mínimo necessário para concluírem seus cursos; 

II. pós-graduados “lato-sensu”, com experiência profissional e/ou 
exercício efetivo do magistério superior mínimo de 2 (dois) anos, 
poderão ser admitidos como professores assistentes ou promovidos a 
essa categoria; 

Artigo 21o - Os casos omissos são resolvidos pela Direção Geral, no âmbito 
de sua competência. 

 Artigo 22o - Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pela 
Direção Geral da Faculdade. 

 
 
4.4.3 Regime de Trabalho 
 
Os professores e tutores serão contratados pela Mantenedora segundo o 

regime das leis trabalhistas, observados os critérios e normas estabelecidas no 
seu Regimento nas categorias Dedicação Integral, em regime de 40 horas 
semanais, Dedicação Parcial, em regime de 20 horas semanais, e Horistas. 

 
 
4.4.4 Cronograma de Expansão do Corpo Docente 
 
O cronograma abaixo apresentado representa um planejamento, em função 

da autorização de oferta dos cursos e abertura de turmas. 
 

Categoria Docente 2017 2018 2019 2020 2021 

Especialista 3 3 5 5 5 

Mestre 3 5 8 8 8 

Doutor 3 5 8 8 8 

Tutor 2 6 8 8 8 
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5.0 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
 
O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não 

docentes, tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da 
Faculdade. 

 
5.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO  
O corpo técnico-administrativo é selecionado através de análise de 

currículo e entrevista. 
 
5.2 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME 

DE TRABALHO 
5.2.1 Políticas de Qualificação  
 
A Faculdade zelará pela manutenção de padrões de recrutamento e 

condições de trabalho condizentes com sua natureza de Instituição Educacional, 
bem como oferece oportunidade de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus 
funcionários. 

O aprimoramento do Corpo Técnico Administrativo da FAGRAM também 
está contemplado no Programa de Capacitação e Acompanhamento do 
Corpo Docente e Técnico-Administrativo, descrito em documento próprio 
anexo a este PDI. 

 
5.2.2 Plano de Carreira  
 
TÍTULO I – PLANO DE CARREIRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
CAPÍTULO I 
DO PLANO DE CARREIRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E SEUS 

OBJETIVOS 
 
Art. 1º. Este Plano de Carreira Técnico Administrativo regula as condições 

de admissão, desligamento, direitos e vantagens bem como os deveres e 
responsabilidades dos membros do CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO da 
SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA, Mantenedora da FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGRO-AMBIENTAIS - FAGRAM .  

 
Art. 2º. As relações de trabalho dos membros do QUADRO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO da SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA são regidas 
pela CLT, Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho e as normas contidas 
neste Plano.  
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Art. 3º. Os cargos ou funções do QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO da 
SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA são acessíveis a todos quantos 
satisfaçam os requisitos estabelecidos neste Plano de Carreira Técnico 
Administrativo.  

 
Art. 4º. Entendem-se como atividades TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS, 

todas as atividades não docentes, aquelas de suporte e apoio técnico e 
administrativo ao funcionamento de uma Unidade de Ensino Superior.  

 
CAPÍTULO II 
DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
Art. 5º. O Corpo Técnico Administrativo é constituído pelo pessoal que 

exerce atividades administrativas, financeiras e técnicas de suporte e apoio ao 
funcionamento da Faculdade.  

Parágrafo único. O Pessoal Técnico Administrativo será distribuído e lotado 
em Coordenações, constituídas pelas áreas: Administrativa e Financeira, 
Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Biblioteca e Secretaria Geral, as 
quais passarão a caracterizar os respectivos cargos e/ou funções.  

 
Art. 6º. O Corpo Técnico Administrativo integrará o Quadro de Pessoal da 

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA. 
 
Art. 7º. A idoneidade profissional, a capacidade técnica, a integridade moral 

e a boa conduta pública e privada, são condições fundamentais para o ingresso e 
permanência no CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO da SOCIEDADE 
NACIONAL DE AGRICULTURA.  

 
Art. 8º. A admissão de Pessoal Técnico Administrativo far-se-á mediante 

contrato de trabalho celebrado com a SOCIEDADE NACIONAL DE 
AGRICULTURA, e a seleção de candidatos será feita com observância dos 
critérios estabelecidos no Regimento da Faculdade e neste Plano de Carreira 
Técnico Administrativo.  

 
CAPÍTULO III 
DA CLASSIFICAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CARGOS 
 
Art. 9º. A Carreira do Pessoal Técnico Administrativo, integrante do CORPO 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO da SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA 
compreende os seguintes níveis: 

 
I - GESTÃO / COORDENAÇÃO  
II - ENCARREGADO / ANALISTA  
III - ASSISTENTE  
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IV - AUXILIAR  
V - OPERACIONAL  
 
 
CAPÍTULO IV 
DO INGRESSO E ACESSO 
 
Art. 10º. O CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO da SOCIEDADE 

NACIONAL DE AGRICULTURA será contratado de acordo com as normas 
constantes neste Capítulo, pela MANTENEDORA, por indicação do Diretor 
Administrativo e Financeiro, após cumprimento dos seguintes procedimentos; 

§ 1º Caberá ao Setor de Recursos Humanos comprovar a necessidade da 
contratação de Pessoal Técnico Administrativo, fazendo o exame das credenciais 
dos interessados em conjunto com o Coordenador da área contratante.  

§ 2º A contratação de Pessoal Técnico Administrativo será feita mediante a 
indicação da Coordenação de Recursos Humanos ao Diretor Administrativo e 
Financeiro.  

 
Art. 11º. O ingresso na carreira do CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO da 

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA dá-se para preenchimento de vaga 
existente, mediante processo seletivo, aprovação das credenciais do candidato e 
indicação do candidato pela Coordenação de Recursos Humanos ao Diretor 
Administrativo e Financeiro e indicação do Diretor Administrativo e Financeiro à 
MANTENEDORA, após análise e aprovação do processo seletivo.  

§ 1º - A admissão faz-se nos níveis I, II, III, IV e V conforme o grau de 
responsabilidade e complexidade do cargo e a quantidade de vagas existentes 
nos níveis. 

I – Atividades de Gestão / Coordenação;  
II – Atividades de Analista / Encarregado;  
III – Atividades de Assistente;  
IV – Atividades de Auxiliar;  
V – Atividades Operacionais 
 
§ 2º - Todo funcionário será admitido preferencialmente com salário no início 

da faixa salarial estabelecida para o seu cargo. Excepcionalmente, o salário de 
admissão poderá ser estabelecido acima deste limite, por contingência de 
mercado. 

 
CAPÍTULO V 
DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 
 
Art. 12º. A progressão horizontal é a passagem do docente de uma para 

outra faixa de referência, em uma mesma categoria, ocorrendo por merecimento 
ou por antiguidade, alternadamente.  
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Art. 13º. Constituem requisitos básicos para progressão horizontal:  
I - tempo mínimo de 3 (três) anos de serviço em atividades técnicas e 

administrativas na SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA;  
II – o resultado da avaliação de desempenho técnico administrativo 

conforme critérios de avaliação (ANEXO 5);  
III – o tempo de experiência em atividade técnica e administrativa na 

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA, na faixa que estiver ocupando.  
 
Art. 14 º. O processo avaliativo para a progressão horizontal será realizado 

no período de tempo correspondente a um interstício de 3 (três) anos.  
 
Art. 15º. A avaliação de desempenho técnico administrativo será realizada 

pela CPA – Comissão Própria de Avaliação, pelo Coordenador Administrativo e 
Financeiro e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, que promoverão a apuração 
dos dados, até o final do mês de fevereiro do ano subseqüente ao período 
avaliativo.  

§ 1º - Para que seja indicado para a progressão horizontal, o funcionário 
deverá obter em média, conceito BOM nas avaliações que a CPA – Comissão 
Própria de Avaliação, o Coordenador Administrativo e Financeiro e o Diretor 
Administrativo e Financeiro farão dos requisitos básicos e dos instrumentos de 
avaliação de que trata o Art. 13º deste.  

§ 2º - A vigência da nova situação funcional dar-se-á a partir do mês de 
maio. 

 
Art. 16º. Para indicar progressão horizontal, a comissão de avaliação emitirá 

parecer técnico com proposta individualizada de enquadramento na faixa da 
respectiva categoria funcional.  

§ 1º - É assegurado ao funcionário acesso ao conteúdo da avaliação de 
desempenho técnico administrativo da qual foi o objeto.  

§ 2º - É assegurado ao funcionário pedir revisão de parecer técnico, 
devendo recorrer à Coordenação Administrativa e Financeira no caso de 
discordar da avaliação, dentro de 5 (cinco) dias contados a partir da divulgação 
dos resultados.  

 
CAPÍTULO VI 
DA ASCENSÃO VERTICAL 
 
Art. 17º. Os aumentos por promoção vertical são concedidos aos 

funcionários que passam a ocupar cargos incluídos num nível superior ao nível 
atual do cargo, dentro da estrutura de cargos e salários.  

§ 1º - A promoção vertical está vinculada à existência de vaga no quadro de 
funcionários ou poderá ocorrer em função da necessidade de preenchimento de 
uma vaga em aberto.  
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§ 2º - A avaliação profissional será realizada pelo Coordenador 
Administrativo e Financeiro e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, devido a 
existência de vaga no quadro de funcionários ou em função da necessidade de 
preenchimento de uma vaga em aberto.  

§ 3º - É assegurado ao funcionário pedir revisão de parecer técnico, 
devendo recorrer à Coordenação do Curso no caso de discordar da avaliação, 
dentro de 5 (cinco) dias contados a partir da divulgação da avaliação.  

§ 4º - Caso a avaliação profissional não indique pela ascensão do 
funcionário, a Coordenação de Recursos Humanos dará início a processo seletivo 
com busca de candidatos no mercado para provimento do cargo.  

 
CAPÍTULO VII 
DO REGIME DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO 
 
Art. 18º. O Pessoal Técnico Administrativo da SOCIEDADE NACIONAL DE 

AGRICULTURA está sujeito à prestação de serviços semanais, dentro dos 
seguintes regimes:  

I – 44 horas semanais;  
II – 40 horas semanais;  
III – 30 horas semanais;  
 
Art. 19 º. Os valores remuneratórios do Pessoal Técnico Administrativo são 

periodicamente reajustados, na forma da legislação em vigor.  
 
CAPÍTULO VIII 
DAS COMPETÊNCIAS 
 
Art. 20º. Ao Pessoal Técnico Administrativo compete:  
I – Oferecer suporte e apoio necessário para a plena realização dos cursos 

ofertados pela Faculdade, atuando junto à equipe docente responsável pela 
gestão dos cursos;  

II – Atuar em atividades de suporte técnico para biblioteca e laboratório, bem 
como nos serviços de manutenção e guarda de materiais e equipamentos 
tecnológicos;  

III – Apoiar os docentes na produção de materiais didáticos em diversas 
mídias, bem como dar suporte técnico aos alunos;  

IV – Atuar em funções de secretaria acadêmica, no registro e 
acompanhamento de procedimentos de matrícula, avaliação e certificação dos 
alunos, envolvendo o cumprimento de prazos e exigências legais em todas as 
instâncias acadêmicas;  

V - Comparecer às reuniões para as quais forem convocados;  
VI - Entregar à instituição todos os documentos necessários para investidura 

e exercício da profissão;  



 
PROJETO DE DESENVOVLIMENTO INSTITUCIONAL – 2017-2021 

53 
 

VII - Participar de reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que 
pertencer e de comissões para as quais for designado.  

 
 
CAPÍTULO IX 
DOS DIREITOS E VANTAGENS 
 
Art. 21º. O membro do CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO da 

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA poderá receber as seguintes 
vantagens pecuniárias:  

I - diárias;  
II - ajuda de custo para participações em eventos relacionados à área 

específica ou afim à atividade que executa ou em atividades de interesse da 
instituição;  

III – desconto de 50% nas mensalidades de cursos de especialização 
ministrados pela SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA.  

IV – participação gratuita em cursos de extensão oferecidos pela 
SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA.  

V – desconto de 50% na mensalidade para filhos que queiram fazer um 
curso superior ou de especialização oferecido pela SOCIEDADE NACIONAL DE 
AGRICULTURA.  

 
§ 1º A concessão de diárias e ajuda de custo se dará automaticamente em 

função de convocação do funcionário técnico administrativo por parte da 
faculdade para realização de viagem de trabalho ou participação em evento.  

§ 2º A concessão de desconto de 50% nas mensalidades de cursos de 
especialização, a participação gratuita em cursos de extensão e a concessão de 
desconto de 50% na mensalidade para filhos que queiram fazer um curso superior 
ou de especialização na SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA se dará 
mediante solicitação formal do funcionário técnico e administrativo à Coordenação 
Administrativa e Financeira e obtenção em média, de conceito BOM nas 
avaliações realizadas pela CPA – Comissão Própria de Avaliação, pelo 
Coordenador Administrativo e Financeiro e pelo Diretor Administrativo e 
Financeiro.  

§ 3º - Também é assegurado ao funcionário técnico e administrativo:  
I - reconhecimento como competente em sua área de atuação;  
II - acesso ao seu aprimoramento profissional;  
III - infra-estrutura adequada ao exercício profissional.  
 
CAPÍTULO X 
DOS DEVERES 
 
Art. 22º. O membro do CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO que, 

eventualmente, venha a ter seus direitos prejudicados, deverá pedir 
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reconsideração à autoridade competente da SOCIEDADE NACIONAL DE 
AGRICULTURA, sempre por intermédio da autoridade superior àquela a que 
estiver subordinado.  

 
Art. 23º. Além de suas tarefas específicas, são deveres de todo membro do 

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, indistintamente:  
I - Comparecer ao posto de trabalho nos horários programados;  
II - Acatar as decisões de diretores, coordenadores e Órgãos Colegiados;  
III - Zelar pelo bom nome do estabelecimento;  
IV - Tratar os alunos, colegas e pessoal docente com respeito e urbanidade;  
V - Manter absoluta assiduidade, comunicando com antecedência os atrasos 

e faltas eventuais;  
VI - Manter irrepreensível conduta dentro e fora da SOCIEDADE NACIONAL 

DE AGRICULTURA;  
VII – Comparecer às atividades de caráter cívico e cultural promovidas pela 

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA;  
VIII - Guardar sigilo quanto aos assuntos de serviço;  
IX – Zelar pela economia do material utilizado na execução de suas funções 

e pela conservação do que for confiado à sua guarda e uso;  
 
Art. 24º. Ao membro do CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO é proibido:  
I - dirigir-se desrespeitosamente, por qualquer meio, às autoridades 

constituídas;  
II - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada ou dele se retirar 

durante as horas do expediente, sem prévia autorização;  
III - tratar, nas horas de trabalho, de assuntos particulares, alheios ao serviço 

do departamento a que está vinculado;  
IV - promover ou participar de manifestações que impliquem conturbação da 

ordem, dentro da SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA;  
V - exercer atividades político-partidárias dentro da SOCIEDADE NACIONAL 

DE AGRICULTURA;  
VI – exercer qualquer atividade de comércio de bens ou serviços dentro da 

instituição ou usando o nome da instituição.  
 
Art. 25º. O membro do CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO é responsável 

por todos os prejuízos que causar à SOCIEDADE NACIONAL DE 
AGRICULTURA, por dolo.  

§ 1º Os prejuízos e responsabilidades serão apurados através de uma 
Comissão de sindicância designada pelo Coordenador Administrativo e Financeiro 
em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro e o Parecer emitido deverá 
ser homologado pelo Conselho Diretor.  

§ 2º A importância das indenizações pelos prejuízos a que se refere este 
artigo, será descontada da remuneração do membro do Pessoal Técnico 
Administrativo.  
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Art. 26º. A responsabilidade administrativa não exime o membro do Pessoal 

Técnico Administrativo da responsabilidade civil ou criminal, nem o pagamento da 
indenização a que se refere o artigo anterior e seus parágrafos, o exime da pena 
disciplinar a que está sujeito.  

 
CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 27º. O controle de ponto (freqüência) do Pessoal Técnico Administrativo 

será exercido pela Coordenação de Recursos Humanos sob a supervisão da 
Diretoria Administrativa e Financeira.  

 
Art. 28º. Haverá a seguinte hierarquia para efeito de pedido de 

reconsideração de recurso e representação do CORPO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO da SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA.  

I – Coordenador Administrativo e Financeiro;  
II – Diretor Administrativo e Financeiro;  
III - Diretor Geral;  
 
Art. 29º. Em caso de não acolhimento do recurso ou representação, o 

interessado poderá recorrer à instância imediatamente superior.  
 
Art. 30º. A Coordenação de Recursos Humanos é responsável pela 

divulgação, administração, manutenção e atualização deste Plano de Carreira 
Técnico Administrativo e suas posteriores alterações somente poderão ser 
implantadas após aprovação e homologação do Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE.  

 
Art. 31º. Este Plano de Carreira Técnico Administrativo entrará em vigor a 

partir da data de sua aprovação pelo Conselho Diretor da SOCIEDADE 
NACIONAL DE AGRICULTURA e após homologação do Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE. 

 
5.2.3 Regime de Trabalho  
 
O regime de trabalho é integral com jornada de 8h/dia, regido pelo regime 

da CLT ou dispositivos legais que a substituam.  
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5.3 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

 
Como se trata da criação de uma IES, o cronograma abaixo apresentado 

representa um planejamento, em função da autorização de oferta dos cursos e 
abertura de turmas. 

 
Categoria 

Técnico_Administrativa 
2018 2019 2020 2021 2021 

Nível Fundamental 3 3 5 5 5 

Nível Técnico 2 2 2 2 2 

Nível Superior 3 3 5 5 5 

 
 
6.0 CORPO DISCENTE  
  
 Por definição, corpo discente é a denominação dada ao conjunto de alunos 

que participam do processo de aprendizagem. Assim, o corpo discente da 
FAGRAM será formado por todos os alunos da instituição, independente do nível 
ou curso em que estará inscrito, sendo submetidos às normas regimentais da 
FAGRAM  que descrevem seus direitos e obrigações. 

 
6.1 FORMA DE ACESSO  
 
Os Cursos da FAGRAM são abertos aos candidatos: 

a) que tenham sido classificados em processo seletivo (vestibular) 
para os que concluíram o ensino médio, antes da data de 
matrícula; 

b) que tenham obtido nota mínima de 5,0 pelo Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM); 

c) transferidos de outras instituições nacionais de ensino superior, 
mediante existência de vagas; 

d) Portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo 
Ministério da Educação, após a matrícula dos aprovados no 
vestibular ou no ENEM transferidos de outras IES. 

 
Os alunos têm à disposição uma orientação acadêmico-pedagógica 

individualizada, através do acompanhamento sistemático de seu progresso 
escolar e da assistência às tarefas cotidianas exigidas pelos Cursos. 

Programas de nivelamento estão disponíveis, quando identificadas, pelos 
Docentes, a presença de desigualdades de base entre discentes, onde se 
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implementam ações necessárias na forma de aulas presenciais ou grupos de 
estudos em horário extra; 

Pela Instituição localizar-se na região metropolitana do Rio de Janeiro, a 
maioria dos ingressantes possuem perfil estritamente urbano e situação 
econômica diversa. Como estratégia para despertar o interesse do discente pelo 
seu Curso e promover a aproximação assídua deste com o objeto de estudo 
como forma de minimizar a desuniformidade do perfil dos ingressantes, a 
FAGRAM proporciona Estágios Optativos durante todo o curso, a iniciar no 
primeiro período seja internamente seja através de convênios firmados com 
outras instituições e empresas. A FAGRAM oferece também visitas técnicas 
supervisionadas pelos docentes como estímulo e aproximação do discente às 
atividades do Curso e da profissão; 

 
 
6.2 PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO  
 
A Coordenação do Curso, por iniciativa própria, por recomendação do 

Colegiado de Curso ou por solicitação dos professores, reúne-se com os 
acadêmicos para discutir assuntos relacionados ao desenvolvimento didático - 
pedagógico nas disciplinas do Curso. Quando o problema detectado é individual, 
o Coordenador procura alertar ao acadêmico que não apresenta um rendimento 
satisfatório em uma ou mais disciplinas quanto à importância daquele 
conhecimento no exercício eficiente da profissão, incentivando-o a superar suas 
dificuldades. 

 
A SNA já está vinculada ao PROUNI desde 2005 e, assim também será com 

a Faculdade, após sua autorização, além de oferecer atividades de Monitoria, 
com bolsa para os alunos-monitores, empréstimo de livros, apoio através do 
Núcleo Pedagógico e Orientação Educacional, disponibilização de computadores 
com acesso gratuito à internet, bem como Seguro Gratuito para realização dos 
estágios e atividades externas.  

 
A FAGRAM oferece diversas modalidades de bolsa como incentivo à 

continuidade dos estudos, tais como: 
a) Bolsa de Trabalho Interno - Trata-se de um programa que visa 

atender prioritariamente o acadêmico que comprove estar em 
dificuldade socioeconômica. Após avaliação, e apresentando bom 
rendimento escolar, o aluno recebe auxílio financeiro e em 
contrapartida desenvolve atividades junto às unidades da FAGRAM; 

b) Bolsa Alimentação - A FAGRAM disponibiliza alimentação (café, 
almoço e lanche) aos funcionários da SNA e aos docentes e 
discentes indicados pela Coordenação de Curso, no restaurante 
localizado no próprio Campus; 

c) Bolsa de Iniciação Científica - A FAGRAM oferece, através do seu 
Programa de Iniciação Científica, bolsas que visam estimular o 
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pensamento investigativo dos discentes, regidas por regulamento 
próprio. 

d) A SNA/FAGRAM assina o PROUNI oferecendo bolsas de 100% e 
50% aos alunos encaminhados pelo programa. 

 
A Faculdade apresenta também no Campus duas lanchonetes terceirizadas 

que também fornecem almoço e uma quadra de futebol administrada pelo 
Diretório de Estudantes. 

 
 
6.3 ESTÍMULO À PERMANÊNCIA  
 
Os resultados obtidos durante as atividades de pesquisa desenvolvidas no 

Programa de Iniciação Científica são divulgados anualmente na Jornada 
Científica, que ocorre concomitantemente à Semana Acadêmica da FAGRAM. Os 
trabalhos provenientes destas atividades e de outras pesquisas são publicados 
em co-autoria com os professores orientadores em anais de eventos científicos e 
revistas científicas, editadas por outras entidades ou na Revista A Lavoura, da 
SNA, conforme o interesse dos autores. 

Um dos estímulos ao Corpo Discente é feito através da oferta de descontos 
e bolsas de estudos, havendo o incentivo da prática investigatória e da iniciação 
científica, da participação e execução de programas e cursos de extensão e das 
demais atividades complementares.  

A FAGRAM garante o livre acesso para a efetiva participação discente em 
todas as atividades acadêmicas promovidas pela Mantenedora, pelas mantidas 
(FAGRAM/Escola Wencesláo Bello) e por seus conveniados, através da 
gratuidade no transporte para eventos e nas inscrições.  

 
6.1 Estímulo à produção discente e à participação em eventos (graduação e 
pós-graduação). 

 
A FAGRAM entende que a atividade educacional não está restrita aos 

conteúdos e meios internos, mas também as atividades de atualização, 
aprimoramento e participação em eventos culturais e científicos, realizados na 
própria instituição ou fora desta e que são importantes instrumentos de 
capacitação e qualificação continuada de seu corpo discente. 

Para a FAGRAM, a cultura da formação continuada é de extrema 
importância para excelência no desempenho das funções educacionais da 
FAGRAM e na formação do discente. 

A política de auxílio à participação eventos é uma categoria de assistência 
estudantil em que através de editais a FAGRAM proporciona recursos para que 
estudantes possam realizar eventos acadêmicos internos, ou, ainda, auxilia no 
subsídio de participação individual ou coletiva em eventos fora da Faculdade. 
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O Núcleo de Extensão é o responsável por apoiar administrativa e 
operacionalmente a realização de eventos científicos, culturais, desportivos e 
outros, devidamente aprovados pelas instâncias pertinentes da FAGRAM. É de 
sua competência atender aos coordenadores de projetos da FAGRAM e outros 
que envolvam a participação. A FAGRAM incentiva e apóia, promovendo ações 
que viabilizem a elaboração e a execução destes projetos e também a 
participação dos acadêmicos em eventos (palestras, reuniões, seminários, 
encontros, congressos, etc) promovidos por outras Instituições, tanto em nível 
local como regional, estadual ou nacional, muitas vezes negociando gratuidades 
e/ou custeando as inscrições. 

O objetivo é fomentar a participação científica que é de suma importância 
para consolidar atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculadas à 
FAGRAM, além de divulgar o nome da Instituição e contribuir para sua inserção 
no cenário científico. 

Estes editais destinam-se tanto a apoiar a participação de discentes em 
eventos acadêmicos, científicos e tecnológicos, como congressos, simpósios, 
seminários e eventos de Iniciação Científica de abrangência regional e nacional, 
como viabilizar a vinda de professores para realização de eventos internos 
(Semana Acadêmica, Palestras, Oficinas, Cursos, etc.). 

Os editais são oferecidos anualmente tanto para discentes como para 
docentes, especificados para cada categoria. O critério de seleção é não apenas 
a relevância do tema (no caso de publicações e apresentações de trabalhos em 
eventos), mas também a rotatividade entre os contemplados e abordarão os 
critérios do processo de seleção pontualmente. 

 
6.4 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 
 
O Corpo Discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, 

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

Além do espaço físico cedido para o funcionamento do Diretório Acadêmico 
e outro para a Empresa Júnior, os discentes confraternizam-se na área de lazer, 
carinhosamente chamada de “Horta”. 

 
6.4.1 Participação estudantil nos órgãos colegiados 
 
O Corpo discente tem representatividade na Congregação e na CPA 

contemplando uma gestão Institucional descentralizadora e democrática; 
A representação estudantil terá por objetivo promover a cooperação da 

comunidade acadêmica e o aprimoramento da FAGRAM vedadas às atividades 
político-partidárias.  

O corpo discente tem representação nos órgãos dos colegiados, com direito 
a voz e voto, conforme disposto no Regimento Interno da Faculdade. O corpo 
discente poderá ter como órgão de representação, regido por Regulamento 
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Próprio, elaborado pelos seus integrantes, aprovado de acordo com a legislação 
vigente e encaminhado à Diretoria Geral, ao Conselho Superior e à Entidade 
Mantenedora, para conhecimento. 

Da eleição da representação estudantil participará, ativa e passivamente, a 
comunidade discente regularmente matriculada para os diferentes Cursos. 

A Faculdade disponibilizará meios necessários à implementação e atuação 
da Representação Estudantil. 

Além da participação do corpo discente nos conselhos e colegiados da 
instituição, a IES estimulará as organizações estudantis por meio de torneios 
esportivos, comemorações cívicas e sociais, datas representativas das profissões, 
além de orientar a organização de eventos, exposições, seminários, encontros, 
congressos, entre outros. 

 
6.5 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 
 
A FAGRAM tem como política de egressos:  

a) Promover a inserção do aluno no mundo do trabalho, por meio de 
ações pró-ativas de identificação e qualificação de oportunidades 
de estágio e primeiro emprego empregando os recursos do Núcleo 
de Carreira Profissional (NCP).  

b) Acompanhar a situação do egresso para identificação de sua 
situação profissional, realizando pesquisas regulares e ações de 
identificação de oportunidades de emprego ou requalificação 
profissional sempre que necessário.  

c) Fomentar o empreendedorismo e a inovação também como meios 
de empreender projetos próprios, inclusive motivando os alunos a 
participar de projetos de atendimento a empresas e de 
desenvolvimento de novos produtos e processos por meio dos 
Projetos Profissionais e Convênios com empresas.  

 
A FAGRAM procura manter atualizados os endereços e a situação 

profissional de seus alunos egressos, acompanhando a vida profissional inclusive 
pelas redes sociais (A IES mantém uma página na internet com a comunidade no 
Facebook e Twitter, para acompanhamento dos seus docentes, discentes e 
egressos e se utiliza de aplicativos como.Whatsapp, Linkedin, ...) tanto daqueles 
que atuam diretamente no campo quanto daqueles que seguem os estudos 
realizando pós-graduações. As informações advindas destes ex-alunos são 
importantes elementos considerados nas reformulações do Projeto Pedagógico 
dos Cursos.  

Este acompanhamento dos egressos visa também ser um fator de 
motivação para o bom desempenho de suas atividades profissionais e incentivo 
ao ex-aluno a estar atualizar freqüentemente em contato com a Faculdade e á 
sua formação continuada através das disciplinas optativas, estágios, palestras, 
congressos, eventos em geral e também confraternizações. 
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O processo educacional pretendido pela FAGRAM extrapola o período em 
que o aluno permanecerá estudando na IES. Enseja-se um projeto de 
acompanhamento de egressos para acompanhar a nova caminhada do educando 
para sua atuação no mercado de trabalho e ao mesmo tempo contribuir para 
apoio de orientação e formação complementar.  

Assim, a Faculdade pretende ser uma referência permanente na vida dos 
egressos, possibilitando assim, diversos canais de participação. A faculdade 
instituiu as seguintes ações voltadas para o egresso da instituição: 

• Organização e atualização permanente do cadastro de egressos; 
• Sistema de comunicação efetivo e sistemático com os egressos; 
• Articulação com agências de emprego do Estado; 
• Encaminhamento e acompanhamento de egressos para as ofertas 

de emprego; 
• Criação de boletim informativo com a participação de egressos; 
• Incentivo a associações de egressos; 
• Pesquisa sobre o desempenho do egresso empregado; 
• Realização de eventos para egressos da instituição. 
• Política de acompanhamento de egresso 

 
O acompanhamento dos egressos é um dos mecanismos que permite à 

Instituição seguir a contínua melhoria de todo planejamento e operação dos 
processo de ensino e aprendizagem. Por isso a Política de Acompanhamento dos 
Egressos tem como objetivo inserir no mercado de trabalho profissionais aptos 
para o exercício da profissão. E é através do retorno quanto aos indicadores da 
qualidade dos profissionais que vem formando que se torna possível observar o 
desenvolvimento do egresso no mercado nos aspectos mercadológicos.  

O egresso é definido como aquele que efetivamente concluiu seus estudos, 
colou grau e está apto para ingressar no mercado de trabalho. Nessa condição de 
egresso, ele é uma fonte de informação sobre a qualidade do serviço prestado 
pela Instituição de Ensino Superior que o formou.  

A Faculdade pretende fazer um acompanhamento implementando por meio 
do portal o incentivo aos Egressos com o objetivo de que o mesmo participe  de 
Semanas de Cursos, palestras, oficinas, relatos de experiências, entre outros 
eventos.  

 
 
6.5.1 Ações estratégicas  
 
 A Política de Acompanhamento de Egressos da FAGRAM pressupõe a 

definição das seguintes estratégias:  
1) A definição de um gestor responsável pelo acompanhamento de 

egressos em cada curso: o Coordenador de curso que contará com 
o apoio da Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Assessoria de 
Marketing, da Diretoria de Graduação e da Secretaria Acadêmica;  

2) Permanente atualização do banco de dados de egressos de forma a 
subsidiar as ações acadêmicas e institucionais; 
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3) Possibilitar a pesquisa e análise do perfil profissional;  
4) Elaborar eventos e oferecer serviços que permitam o 

aperfeiçoamento profissional e a formação continuada dos egressos, 
na Instituição;  

5) Fortalecer a imagem institucional;  
6) Contribuir para a avaliação do desempenho da Instituição por meio 

do acompanhamento da situação profissional dos egressos;  
7) Redesenhar o Programa de Acompanhamento de Egressos Sempre 

que for preciso, incorporando novos elementos. 
 

 
6.5.2 Atuação dos egressos da FAGRAM no ambiente socioeconômico 
 
Com a aplicação dos questionários de auto avaliação, a FAGRAM deverá 

possibilitar o acompanhamento profissional e a inserção dos egressos no 
mercado de trabalho. Além disso, permite a avaliação da eficácia dos serviços 
educacionais promovidos pela Instituição, à adequação das matrizes curriculares 
às demandas sociais e econômicas regionais e nacional, bem como o 
acompanhamento de seus egressos no mundo do trabalho. Também faz parte 
das políticas da IES a realização de atividades de responsabilidade social e 
cidadania com eventos, feiras e outras atividades de extensão. 

 Estas informações devem resultar num relatório da CPA à Coordenação do 
curso. 

É também de responsabilidade do Diretório Acadêmico, através da 
manutenção da Associação de Ex-Alunos, a atualização dos dados e endereços 
de contato dos egressos. 

 
7.0 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 
7.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE 

DECISÃO 
São órgãos da administração da Faculdade: 

1. Congregação 
2. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
3. Diretoria 
4. Coordenação de Cursos 

 
Art. 4º - À Congregação, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e à 

Coordenação de Cursos aplicam-se as seguintes normas: 

I. O colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus 
membros e decide por maioria de votos dos presentes; 
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II - O presidente do colegiado participa da votação e no caso de empate, terá 
o voto de qualidade; 

III - As reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas no calendário 
semestral, aprovado pelo colegiado, são convocadas com antecedência mínima 
de 48 horas, salvo em caso de urgência constando da convocação a pauta dos 
assuntos; 

 
7.1.1 Diretoria Geral 
A Diretoria, exercida pelo Diretor-Geral, pelo Vice-Diretor-Geral e pelos 

Diretores de Ensino, Pesquisa e Extensão e Administrativo-Financeiro, é órgão 
executivo superior de administração, coordenação, fiscalização e controle das 
atividades da FAGRAM. Em sua ausência e impedimentos, o Diretor-Geral será 
substituído pelo Vice- Diretor Geral, com as mesmas atribuições. 

O Diretor-Geral é eleito pela Congregação com mandato de 5 (cinco) anos, 
podendo haver recondução, mediante decisão prévia da Congregação, ouvida a 
Mantenedora. O Vice-Diretor Geral e os Diretores de Ensino, Pesquisa e 
Extensão e Administrativo-Financeiro são designados pelo Diretor-Geral, com 
mandato de um ano, podendo ser reconduzidos ou destituídos antes do término 
de seus mandatos por decisão do Diretor-Geral. 

 
São atribuições do Diretor Geral: 

I. Representar a FAGRAM junto à pessoas ou instituições públicas ou 
privadas; 

II. Convocar e presidir as reuniões da Congregação e do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão; 

III. Elaborar o plano semestral de atividades da FAGRAM, juntamente 
com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IV. Elaborar o relatório anual das atividades da FAGRAM e encaminhá-
lo aos órgãos competentes do Ministério de Educação; 

V. Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares; 
VI. Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos 

programas e horários; 
VII. Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da 

FAGRAM; 
VIII. Autorizar a contratação e dispensa do pessoal docente e técnico-

administrativo; 
IX. Autorizar as publicações, sempre que estas envolvam 

responsabilidades da FAGRAM; 
X. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais 

normas pertinentes; 
XI. Elaborar, a proposta orçamentária e o plano anual de aplicação dos 

recursos orçamentários da FAGRAM a serem encaminhados à 
Entidade Mantenedora; 

XII. Aprovar as decisões dos órgãos colegiados que importem em 
aumento de despesas; 

XIII. Encaminhar prestação de contas anual à Entidade Mantenedora; 
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XIV. Designar e/ou destituir o Vice-Diretor-Geral, o Diretor Administrativo-
Financeiro e o Diretor de Ensino; 

XV. Resolver os casos omissos neste Regimento; 
XVI. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 
 
7.1.2 Diretoria de Pesquisa e Extensão 
 
Ao Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão compete: 

I. Coordenar a execução de todas as atividades didáticas e de 
pesquisa da Faculdade; 

II. Exercer todas as funções específicas estabelecidas no presente 
Regimento; 

III. Desempenhar demais atribuições inerentes ao cargo e todas as 
demais que lhe forem delegadas pelo Diretor Geral. 

A Diretoria terá sua organização e funcionamento definida em regimento 
próprio. O Regimento da Diretoria estabelecerá as normas de funcionamento das 
atividades e serviços da Secretaria e da Biblioteca. 

 
7.1.3 Coordenadorias dos Cursos de Graduação  
 
Cada curso de graduação é dirigido por um Coordenador, indicado pelo 

Diretor-Geral substituído em suas faltas e impedimentos, por um docente 
escolhido pelo Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 
A Coordenação de Cursos é responsável pela nomeação dos docentes que 

comporão os órgãos de apoio às atividades acadêmicas, os chamados Núcleos. 
Compete aos Coordenadores de Cursos: 

I. Distribuir encargos de ensino, pesquisas e extensão, entre seus 
Professores, respeitada as especialidades, coordenando suas 
atividades; 

II. Acompanhar a execução dos programas e planos de ensino das 
disciplinas dos cursos; 

III. Coordenar os trabalhos de elaboração dos projetos de ensino, 
de pesquisa e extensão, supervisionando sua execução depois 
de aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IV. Manifestar-se sobre pedidos de afastamento ou licença de seu 
pessoal docente, submetendo-os ao Diretor de Ensino, Pesquisa 
e Extensão; 

V. Propor ao Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão a indicação 
de monitores; 

VI. Julgar, em grau de recurso, os pedidos de revisão de provas dos 
alunos; 
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VII. Submeter ao Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão a proposta 
de contratação de professores para apreciação, aprovação e 
homologação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

VIII. Elaborar as normas de funcionamento de estágios curriculares 
de seus cursos; 

IX. Participar das reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão; 

X. Organizar os horários de aula, distribuir turmas pelos seus 
docentes e assegurar uma utilização racional de todas as 
instalações de ensino; 

XI. Apresentar as propostas de alterações do currículo pleno de seu 
curso submetendo-o à Diretoria. 

XII. Propor ao Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão a realização 
de cursos de especialização, aperfeiçoamento, seqüenciais e de 
extensão para análise e aprovação do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão; 

XIII. Apresentar anualmente ao Diretor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão relatório circunstanciado das atividades relativas ao 
seu curso. 
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7.2 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO  
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7.3 ÓRGÃOS COLEGIADOS: COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 
 
 O Órgão colegiado é a de instância máxima referente à deliberação da 

Faculdade, cabendo-lhe definir a política institucional e as diretrizes de 
administração geral e acadêmica e decidir em matéria administrativa. 

 

7.3.1 Congregação 
  
A Congregação, órgão superior deliberativo em matéria administrativa, 

didático-científica e disciplinar, obedecendo ao princípio da gestão democrática, é 
constituída: 

I - Pelo Diretor-Geral, seu Presidente; 
II - Pelo Diretor de Ensino; 
III - Pelos Coordenadores de Curso; 
IV - Por 3 (três) representantes docentes; 
V - Por 1 (um) representante discente; 
VI - Por 2 (dois) representantes da Mantenedora; 
VII - Por 2 (dois) representantes da Comunidade; 
 
Os representantes docente e discente serão escolhidos por seus pares, com 

mandato de 1(um) ano. Os representantes da mantenedora e da comunidade 
serão escolhidos pelo Diretor-Geral e terão mandato de 1 (um) ano. A 
Congregação reúne-se ordinariamente no início e no fim de cada período letivo e 
extraordinariamente quando convocada pelo Diretor-Geral por iniciativa própria ou 
a requerimento de 2/3 dos membros que a constituem. 

 
Compete à Congregação: 

I. Aprovar eventuais alterações no Regimento da FAGRAM  com seus 
respectivos anexos submetendo-as à Mantenedora; 

II. Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos em 
matéria administrativa, didático-científica e disciplinar; 

III. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento 
das atividades da FAGRAM, bem como opinar sobre assuntos 
pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor-Geral; 

IV. Instituir novos cursos de graduação, mediante prévia autorização da 
Mantenedora; 

V. Aprovar o relatório acadêmico e prestação de contas anual da 
Diretoria; 

VI. Deliberar sobre acordos e convênios, com entidades nacionais e 
estrangeiras, que sejam do interesse da Faculdade de Ciências 
Agro-Ambientais - FAGRAM; 

VII. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e 
neste Regimento. 

VIII. Interpretar o presente Regimento e baixar normas complementares. 
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IX. Solicitar à Mantenedora recursos orçamentários necessários para 
desenvolvimento das atividades educacionais, sendo facultado à 
esta a aprovação ou não destes recursos, bem como de qualquer 
deliberação que implique em aumento de despesa. 

 
Cabe a Instituição: 

a. responder anualmente ao CENSO da Educação Superior; 
b. manter e fomentar os debates internos através da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA); 
c. promover esforços no sentido de atender às recomendações da CPA 

e obedecer às orientações da legislação vigente; 
 

7.3.2 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE 
  
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão técnico de coordenação, 

assessoramento, consultivo e deliberativo em matéria didático-científica é 
constituído: 

I - Pelo Diretor-Geral, seu Presidente; 
II - Pelo Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
III - Pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação; 
IV - Por 1 (hum) representantes docente de cada área de conhecimento. 
 
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reúne-se ordinariamente de 3 

(três) em 3 (três) meses e extraordinariamente quando convocado pelo Diretor-
Geral, por iniciativa própria ou a requerimento de 1/3 dos membros que a 
constituem. 

  
Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

I. Sugerir a criação ou extinção de órgãos da estrutura acadêmica ou 
administrativa, submetendo tal proposta à Congregação; 

II. Analisar as propostas pedagógicas dos cursos; 
III. Apreciar e opinar sobre projetos de pesquisas; 
IV. Estabelecer as normas sobre aceitação de pedidos de transferência 

e aproveitamento de estudos; 
V. Aprovar as normas de funcionamento dos estágios curriculares; 
VI. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento 

das atividades da FAGRAM bem como opinar sobre assuntos 
pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor-Geral; 

VII. Decidir os recursos interpostos pelos discentes em matéria didático 
científico e disciplinar; 

VIII. Avaliar a contratação de docentes; 
IX. Deliberar sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Diretor-

Geral ou pela Congregação; 
X. Exercer as demais atribuições previstas neste Regimento. 

 



 
PROJETO DE DESENVOVLIMENTO INSTITUCIONAL – 2017-2021 

69 
 

 
7.4 ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 
7.4.1 Colegiados de Curso 
 
Os Colegiados de Cursos constituem o momento de reflexão, análise, 

integração da ação pedagógica e levantamento de soluções para problemas 
existentes, objetivando mudanças necessárias ao processo educacional. 

É composto por quatro professores, do Coordenador do Curso e de um 
representante discente. 

 
Objetivos do Colegiado de Curso: 

• Promover a avaliação permanente e global do processo educativo, 
visando à consecução dos objetivos estabelecidos. 

• Possibilitar a visão mais real possível do aluno, obtida através de 
observações criteriosas, precisas e relevantes. 

• Analisar, através de uma visão conjunta, a atribuição de conceitos e 
a caracterização de desempenho do aluno em função de objetivos 
propostos e de critérios estabelecidos para sua aprovação. 

• Homologar, após decisão, caso a caso, os resultados finais do 
aproveitamento. 

• Apurar os casos de irregularidades, que porventura, ocorram no 
processo de avaliação da aprendizagem ou de seus registros. 

• Analisar em conjunto as metodologias e recursos utilizados, visando 
ao aperfeiçoamento do trabalho docente. 

• Avaliar e, se for o caso, homologar as decisões do NDE no tocante 
ao Projeto Pedagógico do Curso. 

 
7.4.2 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
 
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) da FAGRAM é o órgão consultivo de 

coordenação didática responsável pela concepção e atualização do Projeto 
Pedagógico do curso e tem, por finalidade elaborar, implantar, implementar, 
atualizar e complementar a política de ensino e acompanhar a sua execução, 
ressalvada a competência dos Conselhos Superiores, possuindo caráter 
deliberativo e normativo em sua esfera de decisão. São realizadas, pelo menos 
duas reuniões semestrais, que podem acontecer junto ou em separado à reunião 
de Colegiado de curso, para discussão da situação acadêmica e ações a serem 
implementadas pelo NDE junto à Coordenação de Curso e demais instâncias 
superiores. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante da FAGRAM: 

a. Contribuir para a elaboração e atualização do Projeto Pedagógico do 
curso definindo sua concepção e fundamentos; 
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b. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso e os 
objetivos gerais do curso; 

c. Contribuir com a elaboração o currículo pleno do Curso e suas 
alterações, para aprovação pelos órgãos competentes; 

d. Propor ao Coordenador providências necessárias à melhoria 
qualitativa do ensino, com acompanhamento contínuo de avaliação a 
cada semestre; 

O Núcleo Docente Estruturante realiza reuniões com periodicidade mínima 
semestral com o corpo docente e discente, em conjunto e/ou separadamente, 
visando identificar eventuais problemas e adotar ou indicar possíveis soluções. 
Estas reuniões têm como pauta principal a avaliação de disciplinas, de 
professores, dos próprios alunos, da infra-estrutura da instituição, da 
administração do curso e da instituição, enfim, de todos os aspectos que de 
alguma forma podem influenciar na qualidade do curso. 

O NDE da FAGRAM baseia suas ações em conceitos como autonomia, 
capacidade de análise e de avaliação, pró-atividade e tantos outros que fazem 
parte dos discursos acadêmicos, e passam a ser faróis que orientam a prática 
docente e a qualificação dos discentes, ultrapassando os limites da retórica 
escolar para construir conhecimento útil ao profissional, para que seja capaz de 
agregar valor ao processo de desenvolvimento de nossa Região e do País. 

O mercado de trabalho vem sofrendo muitas alterações que ocasionam 
inovações e aprimoramentos constantes. Uma das maiores necessidades para 
adaptação às mudanças seria a habilidade de construir relacionamentos. Talvez a 
maior faculdade do pensamento seja a de organizar a informação em conjuntos 
de relacionamentos. Estes relacionamentos dão a impressão de entendimento e 
um sentido de orientação. Somos capazes de saber o que são os elementos de 
uma situação, como funcionam e o impacto que tem entre si.  

As diversas habilidades que devem ser desenvolvidas pelos profissionais no 
mercado, não dizem respeito só às atualizações profissionais, mas também a 
capacidade de respeitar e lidar com pessoas e entender comportamentos. 
Perante este quadro são exigidos profissionais cujas características possibilitem a 
capacidade de atuar nesses contextos. A interdisciplinaridade que proporcionou 
tantos avanços científicos que passou a ser uma das responsáveis pelo 
nascimento da globalização, cujos primeiros sintomas emergem nos grandes 
centros urbanos de nosso país, e é ela, sem dúvida, o terreno em que se 
fundamentam as bases filosóficas dos projetos de curso da FAGRAM. 

 
7.4.2.1 Bases filosóficas dos NDEs da FAGRAM 
 
Como forma de garantir no Perfil Profissional as competências profissionais 

tecnológicas, as disciplinas, de forma geral, buscam a interdisciplinaridade. O 
NDE dos cursos da FAGRAM são orientados a buscar esta realidade através das 
seguintes medidas:  
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 Dando conhecimento do Projeto Pedagógico em andamento a todos 
os docentes e acadêmicos; 

 Solicitando aos docentes que planejem e avaliem as atividades 
pedagógicas de forma conjunta; 

 Realizando, no início de cada semestre, uma reunião de 
planejamento didático-pedagógico e, no final do semestre letivo, uma reunião de 
avaliação, para verificar metas atingidas e problemas ocorridos; 

 Solicitando a cada docente que adote metodologia de ensino 
adequada, a fim de garantir motivação do aluno e interesse na investigação e no 
trabalho comunitário; 

 Estimulando o uso dos laboratórios de informática com a busca de 
conhecimentos, com auxílio da Internet e dos aplicativos adequados. 

 
Desta forma, quando da concepção e (re)avaliação dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, o NDE deve buscar uma sintonia de duplo sentido, 
tendo em uma das extremidades os aspectos específicos do Curso, sua gênese e 
particularidades intrínsecas, sem deixar de considerar, na outra extremidade 
complementar, a missão e as características da Instituição à qual está vinculado. 
Não simplesmente informar, mas contribuir para a formação do aluno, enquanto 
indivíduo, profissional e cidadão, no sentido mais amplo do termo, considerando o 
ambiente social no qual esse aluno vai viver e atuar, retomando os ideais 
educacionais, oferecendo aos discentes bases para o seu desenvolvimento 
pessoal, tendo como preocupação a formação do profissional ético e 
comprometido com sua Comunidade e Nação. 

Assim, as ementas e os conteúdos programáticos das disciplinas foram 
desenvolvidos seguindo as diretrizes curriculares nacionais e internas, os 
objetivos do curso, as competências, correspondentes ao perfil desejado do 
egresso, levando em consideração as realidades regionais, nacionais e mundiais. 
A execução desse planejamento segue a lógica da interdisciplinaridade em cada 
semestre e a transdisciplinaridade do curso.  

A integração entre teoria e prática será buscada nas aulas práticas 
ministradas em cada disciplina, em sala, nos laboratórios de línguas e informática 
e em outros locais, nos relatos de práticas profissionais mencionados pelos 
docentes nas aulas de cunho teórico, nas experiências vivenciadas pelos 
acadêmicos, apresentadas quando da participação nos trabalhos em grupo, nas 
atividades desenvolvidas na Empresa Júnior, na realização do estágio curricular 
supervisionado, na escolha adequada das atividades complementares, na 
utilização de aplicativos oferecidos pelos laboratórios de informática, os 
específicos e pelas Bibliotecas Acadêmicas, nas pesquisas pela Internet. 

A Congregação da FAGRAM orienta que os cursos contemplem, em suas 
organizações curriculares, conteúdos que revelem inter-relações com a realidade 
nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de 
sua aplicabilidade no âmbito das empresas e do meio, por intermédio da 
utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos interesses do Ensino. 
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A dinâmica dos novos paradigmas organizacionais e a evolução constante 
das técnicas e das metodologias impõe como fundamental e necessário o esforço 
de atualização das ementas das disciplinas com a correspondente revisão dos 
conteúdos programáticos. Este processo contínuo e permanente por natureza é 
conduzido em consonância com as mudanças do contexto sócio econômico e 
orientado com as alterações do perfil profissiográfico de cada Curso. 

A coordenação do curso mantém, juntamente com o NDE e com o colegiado 
docente, um contínuo fórum de debates, de modo a garantir a fidelidade dos 
conteúdos programáticos, a atualização destes conteúdos, ementas e bibliografia 
básica e complementar. 

Tendo por base o planejamento contido na Ementa da Disciplina, o 
Professor é orientado a preparar sua execução elaborando o seu Plano de Ensino 
da Disciplina e a divulgá-lo para a Coordenação, Secretaria e aos alunos. 

 
7.4.3 Núcleos de Apóio à Coordenação 
 
A FAGRAM contemplou a necessidade de implantação de núcleos 

formados por professores responsáveis pelas diversas atividades e 
representantes dos corpos docente e discente e, da Coordenação de Curso, 
buscando modernizar, desenvolver e integrar de forma ampla uma articulação 
entre os segmentos de ensino, pesquisa e extensão. Cada núcleo é responsável 
pelos correspondentes princípios metodológicos que norteiam as práticas 
pedagógicas e/ou acadêmicas da Faculdade, coordenados e supervisionados 
pela Coordenação de Curso, porém sempre respeitando as normas regimentais. 
São estes: 

 
De Ensino 
√ Núcleo Pedagógico e de Orientação Educacional. 
√ Núcleo de Estágios e Unidades Práticas de Ensino. 
√ Núcleo de Laboratórios  
 
De Pesquisa 
√ Núcleo de Pesquisa e Ética 
 
De Extensão 
√ Núcleo de Divulgação e de Cursos de Extensão 
√ Núcleo de Fomento às Organizações Discentes e aos Eventos 
 
7.4.4 NÚCLEOS DE ENSINO 
 
7.4.4.1 NÚCLEO PEDAGÓGICO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
Com a participação do profissional Pedagogo e a Coordenação do Curso, 

este núcleo visa assessorar os docentes na condução de seus trabalhos didático-
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acadêmicos, na orientação ao planejamento da disciplina e seus Planos de 
Ensino, no processo de avaliação dos discentes e na condução de projetos 
interdisciplinares. Criar mecanismos para a atualização dos professores quanto às 
mudanças do sistema ensino-aprendizagem. Gerenciar e incentivar a educação 
continuada do corpo docente através da oferta de cursos de capacitação. 
Normatizar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), além de orientar, 
acompanhar e avaliar a sua execução pelos discentes. Emitir os certificados aos 
docentes orientadores e aos membros da Banca Examinadora do TCC. Homologar 
e certificar todas as atividades de ensino, obrigatórias ou complementares em atas 
e documentos do controle de registro escolar, inclusive os que concerne ao 
Estágio Supervisionado. Eleger a Comissão de Vestibular. Implantar o serviço de 
ouvidoria, disponível continuamente ao corpo discente, objetivando contríbuir, 
através de críticas e sugestões, para a melhoria na qualidade do atendimento e 
dos serviços prestados ao aluno pela FAGRAM . Normatizar o ingresso de alunos 
especiais e de portadores de deficiências físicas como também avaliar e criar 
meios de apoio psico-pedagógico especializado, quando necessário, além de 
atualizar o corpo docente, o corpo técnico e o administrativo das particularidades 
que regem o tema. Acompanhar o desempenho escolar dos alunos 
individualmente e sistematicamente, analisar a vida escolar e orientar, 
especialmente, por ocasião da identificação de problemas no progresso 
acadêmico. Organizar as atividades com os docentes junto aos alunos quando em 
horária extra classe, para orientar trabalhos individuais ou de grupo. Criar 
mecanismos de avaliação do curso pela comunidade acadêmica,  considerando o 
desempenho tanto do pessoal técnico e administrativo, corpo docente, demais 
segmentos administrativos, as instalações e serviços oferecidos, assim como 
participar da auto-avaliação docente e discente. Organizar reuniões com a 
comunidade acadêmica para análise, reflexão e implementação da Proposta 
Pedagógica e do Plano de Desenvolvimento Institucional visando sua adequação 
aos princípios, objetivos e metas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Superior e das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Zootecnia (CNE resolução n° 4 de 2 de fevereiro de 2006). Criar meios para  
delinear o perfil do ingresso e para o acompanhamento do egresso, assim como 
planejar as estratégias de ação para absorção do egresso e  instituir o projeto 
“placement officer”, buscando identificar setores públicos e privados capazes de 
absorver o egresso através do detalhamento e análise do perfil.. 

Cabe à este núcleo o estudo, análise e criação de mecanismos de 
nivelamento. O profissional pedagogo, responsável por este Núcleo, tem que, 
obrigatoriamente, emitir relatório detalhado à Coordenação do Curso, ao final de 
cada semestre, com todas as informações pertinentes às atividades  
implementadas, as desenvolvidas e as não executadas (com justificativa), 
contendo impreterivelmente as considerações técnicas dos sucessos e progressos 
e dos insucessos e impedimentos enfrentados, considerando o cronograma das 
atividades aprovadas para cada ano, conforme PDI e PPI e PPC. 
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7.4.4.2 NÚCLEO DE ESTÁGIOS E UNIDADES PRÁTICAS DE ENSINO 
 
Formado por uma equipe de docentes, sendo um deles o Responsável 

Técnico, além da coordenação do curso e representantes discentes. Cabe a este 
núcleo analisar e oportunizar os estágios supervisionados curriculares e não 
curriculares, externos, internos e, sua gestão e normatização, mantendo a 
estreita relação empresa-escola e supervisor-professor orientador, responsáveis 
pelo contrôle e cumprimento da carga horária e do conteúdo das atividades 
desempenhadas pelos discentes.  Este núcleo também busca celebrar covênios 
de estágios e verificar as condições oferecidas. Disponibilizar aos discentes a 
relação semestral de Instituições conveniadas, vagas e atividades a serem 
desempenhadas, o local, a duração e demais informações pertinentes. 
Acompanhar as atividades dos alunos estagiários e disponibilizar carga horária 
para entrevistas, contrôle e orientação sobre estágios. 

 
7.4.4.3 NÚCLEO DE LABORATÓRIOS  
 
Este núcleo é composto por professores, alunos e servidores técnicos e 

administrativos. Esta gestão busca o melhor aproveitamento dos Laboratórios, 
pois dão suporte às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Cabe a 
este Núcleo organizar o agendamento da utilização dos laboratórios pelos 
professores, técnicos, monitores, estagiários e alunos, com iguais oportunidades 
de utilização dos recursos disponíveis. O acervo patrimonial atualizado é de 
responsabilidade deste Núcleo. 

 
7.4.5 NÚCLEO DE PESQUISA  
 
Com a supervisão da Coordenação do Curso e a participação do corpo 

Docente e Discente, este núcleo objetiva incentivar e sedimentar um perfil 
investigatório, com o estímulo da concessão de auxílios na forma de bolsa-
pesquisa e/ou de iniciação cientifica para os projetos desempenhados por alunos 
e professores. Instituir democraticamente, os critérios e normas reguladoras das 
práticas investigatórias e de iniciação científica e a comissão de iniciação 
científica e ética. Responsável pelo estudo da relevância acadêmica e/ou 
científica dos projetos e do levantamento orçamental, emitindo relatório 
detalhado à Coordenação do Curso para análise e deferimento, que submete 
previamente à aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O 
núcleo visa também a interação com orgãos públicos e privados, de áreas 
congêneres e/ou de fomento à pesquisa,  através de convênios e/ou parcerias. A 
efetiva atuação deste segmento acadêmico se dá pela articulação da atividade 
de pesquisa com o ensino, através da atualização e consolidação dos 
conhecimentos teóricos-práticos dos conteúdos curriculares que compõem a 
área da Zootecnia, criando uma política de incentivo aos corpos docente e 
discente à participação em Congressos, Semanas, Simpósios, Work-shop e 
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Jornadas Científicas, buscando inovações tecnológicas e o aprimoramento do 
saber, como também, criando mecanismos de ação que garantam a difusão, 
destas informações técnico-científicas e das novidades que regem os temas, 
para a comunidade acadêmica, por meios de divulgação já existentes na 
Instituição e/ou por outros a serem adotados. O professor responsável por este 
Núcleo tem que, obrigatoriamente, emitir relatório detalhado à Coordenação do 
Curso, ao final de cada semestre, com todas as informações pertinentes às 
atividades implementadas, as desenvolvidas e as não executadas (com 
justificativa), contendo impreterivelmente as considerações técnicas dos 
sucessos e progressos e dos insucessos e impedimentos enfrentados, 
considerando o cronograma das atividades aprovadas para cada ano, conforme 
PDI e PPI. 

 
7.4.6 NÚCLEO DE EXTENSÃO 
 
Compreende a gestão e o planejamento da oferta de cursos de extensão, in 

loco e/ou in situ das comunidades rurais ou não, da divulgação Institucional, do 
Curso e da Profissão, a celebração de convênios e/ou parcerias com os diversos 
segmentos do setor agropecuário para intercâmbios no País e no exterior, 
vislumbrando também, a busca de mecanismos de análise das tendências do 
mercado de trabalho para o profissional zootecnista.  

 
Cabe a este núcleo definir: 

• Política de divulgação de oferta de cursos para alunos, ex alunos e 
comunidade.   

• Bolsas de estudo disponíveis para os alunos, ex alunos e 
comunidade. 

 
7.4.6.1 NÚCLEO DE FOMENTO ÀS ORGANIZAÇÕES DISCENTES E 

AOS EVENTOS 
A oferta de atividades complementares por este núcleo é o resultado da 

integração da Administração Superior da FAGRAM , a Coordenação, o corpo 
docente, discente, técnico e administrativo, em ações de caráter social, 
buscando complementar o perfil da comunidade acadêmica da FAGRAM , 
integrando SNA/FAGRAM /EWB e seus CONVENIADOS, com a SOCIEDADE e, 
está voltado às necessidades fundamentais da coletividade, na atualidade. 
Todos os segmentos da Instituição trabalham em conjunto em prol do bem estar 
social. 

 
Formado por um Professor Responsável pela supervisão do funcionamento; 

a Administração da FAGRAM pelo fomento; demais docentes que participam no 
apoio às atividades técnicas e os discentes em suas organizações estudantis 
institucionalizadas, que são: 
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√ Diretório Acadêmico (DAZ), organizador de eventos sociais como a 

festa junina, outras confraternizações e, eventos acadêmicos, como a Semana 
Acadêmica da FAGRAM, entre outros. 

 
As atividades que ora chamamos de “Eventos” destinam-se à divulgação, 

ampliação e atualização de conhecimentos e técnicas, visando em variado grau 
de extensão ou profundidade, à elevação cultural da Comunidade e são 
integralizadas ao currículo como Atividades Complementares e, no caso deste 
Núcleo, recebe também uma pontuação específica, conforme Tabela de 
Pontuação de Atividades Complementares. 

 
7.5 AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 
 
A FAGRAM  atua conforme indicadores estratégicos e diretrizes emanados 

da sua mantenedora, a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) 
A FAGRAM possui autonomia em seu processo acadêmico, pedagógico e 

administrativo, porém não financeiro. Esta autonomia inclui o cumprimento do 
plano de metas constante deste PDI, oriundo do planejamento estratégico, que 
inclui diretrizes, metas e previsão de resultados para o período. Estas metas 
foram elaboradas pela Congregação, Diretoria, Coordenadores de Curso, 
membros da CPA e agentes dos processos de educação, pesquisa e extensão da 
Faculdade. A FAGRAM regularmente presta contas dos resultados, observadas 
as diretrizes sistêmicas da SNA. 

 
7.6 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E 

EMPRESAS 
 
7.6.1 Relações e parcerias com a comunidade  
 
A FAGRAM está comprometida com projetos pedagógicos que estabelecem 

relações e parcerias com a comunidade, com empresas e instituições através dos 
cursos de extensão da Escola Wenceslao Bello, de convênios de estágios, visitas 
orientadas e serviços oferecidos a comunidade. 

As parcerias com a comunidade se dão através do Núcleo de Extensão, que 
articula programas de inclusão social, com os conselhos comunitários, prefeituras, 
e entidades da sociedade civil organizada. 

 
7.6.2 Cooperação e parcerias com instituições e empresas 

(mecanismos institucionais de interação com o mundo do trabalho e papel 
social 

 
A cooperação com as instituições públicas e privadas e o mundo do trabalho 

se dá também através do Núcleo de Extensão de forma direta ou através de 
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convênios e contratos seja de prestação de serviços, de assessoria técnica e 
científica, seja a oferta de atividades de extensão. 

 
8.0 AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

Com a edição da Lei nº. 10861 de 14 de abril de 2004, que implantou o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES – a FAGRAM 
instituiu sua CPA – Comissão Própria de Avaliação – composta por 
representantes da comunidade acadêmica: docentes, técnico-administrativos e 
discentes; e representantes da sociedade civil organizada.  

Para a CONAES (Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior), 
o processo de avaliação institucional deve buscar atender ao processo contínuo 
de aperfeiçoamento, sendo uma ferramenta para o planejamento da gestão na 
IES. Nesse sentido, a finalidade de um processo avaliativo que atenda às 
prerrogativas legais do MEC, deve ser a melhoria do processo pedagógico e o 
desenvolvimento institucional, a partir da reflexão e análise dos resultados 
obtidos, com vistas à elaboração de novas metas e propostas que conduzam a 
FAGRAM a altos padrões de qualidade, na prestação de serviços educacionais. 

O Programa de Avaliação Institucional, voltado prioritariamente para a 
avaliação do ensino e até então desenvolvido pela equipe responsável, passou a 
integrar uma das Dimensões abrangidas no escopo do Projeto apresentado pela 
Comissão Própria de Avaliação, ciente de que “a avaliação externa está ancorada 
e tem como principal fonte de informação sobre a IES um sistemático e bem 
realizado processo de avaliação interna ou auto-avaliação” 

Assim, além da abrangência interna do novo processo de auto-avaliação, foi 
necessário considerar a sua importância nos atuais procedimentos de regulação 
da Educação Superior na medida em que constitui - juntamente com os 
procedimentos de Avaliação Externa da Faculdade, Avaliação dos Cursos de 
Graduação e Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes - um 
dos componentes do SINAES. 

Diante da complexidade do cenário da Faculdade e de seu compromisso 
com a participação, a Comissão Própria de Avaliação, através de discussões 
internas entre seus membros, optou então por adotar um trabalho “que objetiva a 
delegação de poder de decisão, autonomia e participação”, contendo os princípios 
de engajamento, integração, planejamento participativo e capacidade dessa 
comissão de criar seus projetos e tomar decisões.  

As reuniões que se seguiram precisaram considerar não só as Dimensões 
discriminadas no SINAES, mas as especificidades da Faculdade.  

Entre os princípios de seu trabalho, a Comissão de Avaliação reconhece que 
a auto-avaliação institucional constitui um processo complexo, que compõe uma 
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rede na qual estão vinculadas as pessoas da instituição com suas idéias, 
envolvidas com os acontecimentos do cotidiano em que estão inseridas e 
mergulhadas nas práticas exigidas pelas suas atribuições. Cada pessoa, de forma 
única, está ligada às demais pessoas da instituição, não só aquela que é 
responsável pela organização como um todo, como as que estão comprometidas 
e à frente dos diversos setores da instituição e os que estão submetidos à 
hierarquia, isto é, os funcionários de apoio técnico ou administrativo; e outros que 
diretamente estão envolvidos com a prática docente. Cada uma dessas pessoas 
tem um significado especial na rede de relações que se estabelecem, de acordo 
com o perfil institucional.  

Tem-se, desta forma, como premissa que a CPA coordena o processo de 
auto-avaliação, organizando, estimulando, assessorando, supervisionando os 
instrumentos. Discuta, reflita e apresente os resultados visando à incorporação de 
críticas e sugestões aos processos decisórios. Desde a implantação da CPA, 
Relatórios de Auto Avaliação Institucional vêm espelhando a participação, o 
comprometimento, o esforço e a responsabilidade de cada componente dessa 
comissão, mantendo com qualidade, seu principio de unicidade e organicidade.  

 
8.1 ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO 
 
O Programa de Avaliação Institucional é desenvolvido pela Comissão 

Própria de Avaliação - CPA, composta por representantes dos corpos docente, 
discente e técnico-administrativo e da Comunidade externa. É responsabilidade 
da CPA elaborar, atualizar e aplicar os módulos de avaliação, bem como analisar 
e discutir seus resultados.  

O Programa de Avaliação Institucional da FAGRAM prevê avaliações 
semestrais dos cursos de graduação e avaliações imediatas a cada finalização 
dos cursos de extensão oferecidos, visando identificar os aspectos de excelência, 
deficiência e carência, bem como diagnosticar e orientar a gestão institucional na 
direção do aumento da qualidade de prestação de seus serviços, por meio de 
melhorias em todas as áreas: docente, discente, direção, técnico-administrativa, 
infraestrutura, projetos, relacionamentos com a comunidade e demais atividades 
afins. 

A CPA da FAGRAM acompanhará também a implementação e o 
desempenho dos estudantes egressos dos cursos, sugerindo, quando necessário, 
a atualização dos conteúdos e o oferecimento de novas disciplinas optativas, a 
partir da análise da receptividade da matriz curricular junto aos egressos e ao 
mercado de trabalho, pois, assim como o processo de aprendizagem não se limita 
ao tempo que o discente passa nas atividades do Curso, também os docentes, 
administrativos e a própria Sociedade mudam e se buscam se aprimorar 
continuamente.  
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O planejamento pedagógico, sob a responsabilidade do NDE e do Colegiado 
do Curso, perpassa também, pelos dados e impressões obtidos pela CPA, uma 
vez que estes descrevem a visão dos docentes, discentes, técnico-administrativos 
e da comunidade externa, colaborando para definição da organização do curso, 
seus objetivos, adequação do perfil desejado do egresso frente às demandas do 
mercado (comunidade externa), podendo subsidiar as decisões de alterações nas 
matrizes curriculares e na concepção do projeto pedagógico do Curso. 

Assim, tanto a CPA, como a Coordenação de Curso, seus Órgãos 
colegiados e a Congregação, devem trabalhar para que ocorra um 
aperfeiçoamento constante destes instrumentos, principalmente nos aspectos 
relacionados com a atuação e desempenho dos docentes e a inter-relação 
professor-aluno. Da mesma forma, a CPA deverá manter articulação com a NEaD 
com a finalidade de integrar ações de avaliação o nível de satisfação dos usuários 
com o corpo docente e tutorial, bem como com o AVA e com a metodologia de 
ensino e propor ações de melhoria da EaD nos cursos nesta modalidade. 

Este é um processo contínuo de aperfeiçoamento institucional que 
certamente produzirá melhorias em todos os setores.  

 

8.2 METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO 
PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (2017-2021) 

A instituição através do Programa de Avaliação Institucional conforme o 
Plano de Ação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), deverá a principio 
semestralmente avaliar os cursos e a instituição como um todo procurando 
identificar os aspectos de excelência, deficiência e carência, bem como 
diagnosticar e orientar a gestão institucional na direção do aumento da qualidade 
de prestação de seus serviços, tudo por meio de melhorias em todas as áreas: 
docente, discente, direção, técnico-administrativa, infraestrutura, projetos, 
relacionamentos com a comunidade e demais atividades afins. É um processo 
contínuo de aperfeiçoamento institucional que certamente produzirá melhorias em 
todos os setores.  

O Programa de Avaliação Institucional é Coordenado pela Comissão Própria 
de Avaliação - CPA, composta por representantes dos corpos: docente, discente 
e técnico-administrativo e da Comunidade, que tem a função de aplicar os 
módulos de avaliação. As etapas que compõem esse processo serão aplicadas 
em períodos distintos. Ao final, a Comissão apresentará os resultados tabulados, 
interpretados e as sugestões de ações. O programa prevê a discussão dos 
resultados levantados num evento interno na Instituição. 

Será feita a avaliação das disciplinas ministradas em cada período com a 
participação de alunos, professores e funcionários técnicos administrativos 
envolvidos. Nestas oportunidades, alunos serão solicitados a responder também 
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um instrumento de avaliação de desempenho dos professores e técnicos 
administrativos. 

Os instrumentos de avaliação do curso serão elaborados pela CPA e 
apresentados para apreciação e aprovação da Congregação. 

8.2.1 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA. 
 
É feita a avaliação das disciplinas ao final de cada período letivo, e dos 

cursos de extensão oferecidos antes da conclusão de sua etapa final. Todos os 
membros da comunidade interna (alunos, professores e funcionários técnicos 
administrativos) e da comunidade externa (egressos, visitantes, empresas 
conveniadas,...) são convidados à participar do processo através do 
preenchimento do instrumento de avaliação da atividade avaliando o desempenho 
dos professores, do corpo diretor e dos técnicos administrativos. 

Para os egressos a CPA elaborará um instrumento que fornecerá 
informações que permitam traçar um panorama do destino dos profissionais 
formados pelo curso. A aplicação deste instrumento é feita anualmente através do 
envio do questionário via eletrônica (email ou formulários on-line). Estas 
informações devem resultar num relatório da CPA às Coordenações de Curso 
para serem discutidos nos Órgãos colegiados. 

Todos os instrumentos de avaliação são elaborados pela CPA e 
apresentados para apreciação e aprovação junto aos órgãos colegiados e junto à 
Congregação. 

 

8.3 UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

Ao final, a Comissão apresentará os resultados tabulados, interpretados e as 
sugestões de ações. O programa prevê a discussão dos resultados levantados 
num evento interno na Instituição. 

 
8.3.1 PREVISÃO DE ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. 
 
A CPA apresentará o relatório da análise dos dados obtidos pelos 

Instrumentos tabulados e discutidos entre seus membros, semestralmente a 
avaliação de cada docente, tutor e técnico-administrativo é encaminhada em 
documento sigiloso para os próprios e para seus superiores imediatos, permitindo 
a cada membro da equipe revisar, redirecionar e aprimorar sua atuação junto ao 
curso.  

Os dados gerais e institucionais são discutidos com a Comunidade Interna 
em um evento aberto, a princípio com previsão de freqüência anual. Este evento 
servirá de base para o relatório anual da CPA que abordará as linhas de ação 
sugeridas.  
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Os resultados da Autoavaliação, dos resultados de avaliações pelo INEP, do 
monitoramento da satisfação dos envolvidos, de análises periódicas a partir dos 
referenciais legais, dos resultados das observações sobre o exercício do PPI e 
dos seus resultados, das sugestões e reclamações apresentadas à Ouvidoria da 
FAGRAM pela comunidade acadêmica e pela Sociedade em geral são utilizados 
também como direcionamento institucional e para elaboração das metas para o 
desenvolvimento institucional a serem estabelecidas no PDI da FAGRAM.  

 
8.4 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE 
 
8.4.1 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE INTERNA. 
 
Têm-se a Comissão Própria de Avaliação - CPA, a Ouvidoria, o AVA, os 

murais físicos institucionais e as coordenações de cursos como instrumentos 
mediadores de comunicação entre a IES e a comunidade interna. A CPA, no 
desempenho de suas atribuições, é responsável pela “condução dos processos 
de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das 
informações solicitadas pelo INEP”.  

Em seus Instrumentos, a CPA da FAGRAM abre espaço para os membros 
de sua comunidade interna e externa, para avaliar e criticar seus parceiros e 
processos, além de sugerir ações de melhoria e superação.  

O Portal da FNA também funciona como meio de comunicação entre a 
FAGRAM e suas comunidades interna e externa, oferecendo informações, avisos 
e um espaço para envio de mensagens.  

 
Para tanto, os setores responsáveis pela efetivação da comunicação entre a 

IES e a comunidade interna, tem como política:  
• Difundir as políticas institucionais junto à comunidade acadêmica, 

assim como as suas Normas;  
• Divulgar e discutir com os colaboradores sobre a política interna da 

IES;  
• Elaborar instrumento para a avaliação de desempenho profissional 

para fins de progressão e promoção, assim como da produtividade 
docente;  

• Fomentar a elaboração de instrumentos para a avaliação de 
desempenho profissional para fins de progressão e promoção, assim 
como da produtividade docente;  

• Desenvolver um sistema amplo, eficiente e eficaz, de informações 
sobre a IES, que impacte positivamente a comunidade externa e 
interna;  

• Melhorar a comunicação com os egressos, através do PAE – 
Programa de Acompanhamento de Egressos;  

• Ativar o funcionamento efetivo da Ouvidoria, com vistas a mediar 
soluções de conflitos e insatisfações, dirimindo dúvidas e recebendo 
sugestões.  
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• Realizar campanhas de divulgação, utilizando os diversos meios de 
comunicação existentes;  

• Dar efetividade ao Programa de Acompanhamento de Egressos.  
• Definir política de assistência ao estudante, além do que já se tem 

na IES;  
• Capacitar os funcionários no que diz respeito ao atendimento ao 

estudante, garantindo a eficiência e a efetividade dos serviços 
prestados, observando a política institucional.  

• Estabelecer parcerias e convênios com os órgãos públicos e 
privados para implantação dos programas de inclusão social.  

• Consolidar políticas de permanência e sucesso acadêmico aos 
alunos, por meio da concessão de bolsas e auxílios financeiros;  

• Otimizar os mecanismos de atendimento ao aluno, considerando os 
setores financeiro, CAP e Secretaria Acadêmica;  

• Ampliar os programas de financiamento estudantil;  
• Acompanhar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de alunos 

e professores;  
• Acompanhar, orientar e avaliar o desenvolvimento acadêmico de 

alunos e professores;  
• Promover Encontros Pedagógicos e executar programas e projetos 

institucionais com natureza acadêmica. 

 
8.4.2 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA 
 
Por avaliar que a qualidade de uma Instituição de Ensino Superior está 

diretamente ligada à capacidade de compreender e atender às necessidades do 
entorno, como forma de materializar sua missão, a FAGRAM sempre pautou-se 
pelo diálogo e estabelecimento de parcerias virtuosas com organizações do poder 
público e da sociedade civil, com vistas à promoção da melhoria das condições de 
vida da comunidade, por meio do acesso mais ampliado aos direitos de cidadania.  

O diálogo com as instituições do setor produtivo é de fundamental 
importância, sobretudo àquelas relacionadas a área de atuação dos cursos 
oferecidos pela FAGRAM, contribuindo com a formação de profissionais de 
maneira mais adequada, considerando o perfil almejado pelo mercado, mas sem 
descuidar dos princípios de formação ética e humanista, bem como do rigor 
acadêmico e científico tão valorizados pela IES.  

A SNA também edita duas revistas de tiragem bimestral, distribuídas 
gratuitamente aos membros da Comunidade Interna, aonde podem ser publicados 
os trabalhos desenvolvidos dentro da IES, bem como divulgadas informações 
sobre os temas e cursos oferecidos: 

• a revista “A Lavoura”, a mais antiga revista brasileira com foco no 
agronegócio em publicação ininterrupta desde sua primeira edição 
datada de maio de 1897. Com foco na transmissão de novos 
conhecimentos técnicos sobre a conservação e o melhoramento do 
solo, das culturas e das criações, buscando formar uma nova 
mentalidade no meio rural e incorpora seções atualizadas como: 
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biotecnologia e agronegócios, casos de sucesso e artigos técnicos e 
científicos, sobretudo de trabalhos feitos por pesquisadores da 
Embrapa, e das universidades e uma seção dedicada a questão do 
meio ambiente e sua conservação, a cargo da Sociedade Brasileira 
de Proteção Ambiental (SOBRAPA); e  

• a revista “Animal Business”, lançada em outubro de 2011, voltada 
para a divulgação internacional das atividades do agronegócio 
brasileiro, fomentando as negociações internacionais e abertura de 
novos mercados. 

  
Adicionalmente, cumpre ressaltar que a SNA realiza periodicamente seu 

Congresso de Agribusiness, voltado para o público técnico (estudantes, 
pesquisadores, técnicos de campo,...) e para os diferentes agentes do 
agronegócio nacional e internacional. 

 
8.4 BIBLIOTECA 
 
A Biblioteca com origem em 1897, mesmo ano de fundação da mantenedora 

da Faculdade de Ciências Agro-Ambientais - FAGRAM, tem como missão 
subsidiar os processos de ensino, pesquisa e extensão, colocando a disposição 
de seus usuários a informação, através de apoio às ações para o 
desenvolvimento da agricultura no Brasil. 

A Biblioteca Edgard Teixeira Leite é considerada uma das mais completas 
do Rio de Janeiro e melhores do Brasil, incluindo em seu acervo uma Coleção de 
Obras Raras e Antigas. 

Destaca-se nessa coleção, livros antigos e raros do século XIX e início do 
século XX, como o “Projeto de Parecer sobre a Creação do Ministerio da 
Agricultura, Industria e Commercio” e “Annales do Congresso Nacional de 
Agricultura”, primeiro a ser realizado no Brasil. 

A Biblioteca Edgard Teixeira Leite, uma homenagem a um dos diretores da 
SNA, falecido em 1983, tem em seu acervo livros, folhetos, periódicos e materiais 
multimeios, como CDs e vídeos. 

 
8.4.1 Acervo 
 
O item Biblioteca apresenta informações quantitativas sobre o acervo por 

área do conhecimento, as formas de atualização e expansão do acervo, o horário 
de funcionamento e os serviços oferecidos. 

 
Tabela - Acervo por área do conhecimento  

 Área do conhecimento Quantidade 

Livros Ciências Exatas e da Terra 26 

Periódicos Ciências Exatas e da Terra 13 

CD Rom's Ciências Exatas e da Terra 01 
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 Área do conhecimento Quantidade 

Livros Ciências Biológicas 1.809 

Periódicos Ciências Biológicas 02 

Vídeos Ciências Biológicas 03 

CD Rom's Ciências Biológicas 10 

 Área do conhecimento Quantidade 

Livros Engenharia/Tecnologia 92 

Periódicos Engenharia/Tecnologia 17 

Vídeos Engenharia/Tecnologia 04 

CD Rom's Engenharia/Tecnologia 01 

 Área do conhecimento Quantidade 

Livros Ciências da Saúde 146 

Periódicos Ciências da Saúde 05 

CD Rom's Ciências da Saúde 07 

 Área do conhecimento Quantidade 

Livros Ciências Agrárias 15.362 

Periódicos Ciências Agrárias 1.485 

Vídeos Ciências Agrárias 198 

CD Rom's Ciências Agrárias 51 

 Área do conhecimento Quantidade 

Livros Ciências Sociais Aplicadas 1.130 

Periódicos Ciências Sociais Aplicadas 44 

Vídeos Ciências Sociais Aplicadas 01 

 Área do conhecimento Quantidade 

Livros Ciências Humanas 1.046 

Vídeos Ciências Humanas 02 

 Área do conhecimento Quantidade 

Livros Lingüística, Letras e Artes 110 

Vídeos Lingüística, Letras e Artes 02 

 
 
8.4.2 Formas de Atualização e Expansão do Acervo 
 
Responsáveis 
 
O desenvolvimento das coleções é realizada através da seleção qualitativa, 

isto é, parceria estabelecida entre Bibliotecário e Corpo Docente, cabe ao 
conjunto a responsabilidade pela seleção dos materiais.  

No entanto, a descoberta de novos materiais constitui uma preocupação da 
Biblioteca. Neste processo são utilizados: bibliografias especializadas, catálogos e 
sugestões dos usuários. 
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Formação do acervo 
 
O acervo é constituído de acordo com os recursos orçamentários, 

contemplando os diversos suportes existentes hoje no mercado. Estes materiais 
devem atender as seguintes finalidades: 

 
 Suprir os programas de ensino nos cursos oferecidos pela FAGRAM; 
 Dar apoio aos programas de pesquisa e extensão da instituição. 
 
Critérios para seleção 
 
Quanto ao desenvolvimento das coleções, o material bibliográfico é 

selecionado observando os seguintes critérios: 
 
 Adequação do material aos objetivos e nível educacional da instituição; 
 Número de usuários potenciais que poderão utilizar os materiais; 
 Autoridade do autor e/ou editor; 
 Edição atualizada; 
 Qualidade técnica; 
 Língua acessível; 
 Preço acessível; 
 Condições físicas dos materiais; 
 Escassez de material sobre o assunto no acervo da Biblioteca. 
 
Formas de Aquisição 
 
Compra 
O material prioritário a ser adquirido pela Biblioteca são os que compõem a 

bibliografia básica e complementar de livros e obras de referência para os cursos 
oferecidos pela FAGRAM e os títulos de periódicos que fazem parte a lista básica, 
conforme indicação dos docentes. 

 
Doação 
As doações são aceitas desde que se enquadrem nos critérios abaixo: 
Livros, obras de referência e recursos audiovisuais. 
 Estado físico do documento; 
 Relevância do conteúdo do documento para à comunidade universitária; 
 Atualização do tema abordado no documento. 
 
Periódicos 
 Quando existe o título, as doações são aceitas para completar falha nas 

coleções; 
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No caso de não existências do título, são aceitas somente aqueles cujos 
conteúdos sejam adequados aos interesses da comunidade universitária. 

No ato da doação os usuários assinam um termo, repassando a Biblioteca a 
responsabilidade com as doações. 

Este termo autoriza a Biblioteca a decidir se as publicações serão 
incorporadas ao acervo, doadas e/ou permutas com outras instituições ou 
descartadas. 

Outra forma de doação a Biblioteca Edgard Teixeira Leite é através da 
“Seção Livros e Publicações” da revista A Lavoura. Nesta seção são divulgados 
todos os livros e publicações doadas pelas editoras, livrarias, instituições e 
autores à Biblioteca da FAGRAM. 

 
Reposição do material 
 
Os materiais desaparecidos são repostos, com base na demanda, 

importância e valor do título. 
 
Revisão da política 
 
A cada 03 anos, a Política de Desenvolvimento de Coleções deverá ser 

revisada e atualizada, com o propósito de garantir sua adequação à comunidade 
universitária, aos objetivos da Biblioteca e aos da própria instituição. 

 
8.4.3 Horário de Funcionamento 
 
A Biblioteca Edgard Teixeira Leite destina-se ao corpo docente, discente e 

quadro técnico da instituição. Poderá ser franqueada ao público em geral para 
consulta dos materiais ou através de empréstimo entre bibliotecas. 

Funciona numa Área de Proteção Ambiental, APA, na Av. Brasil, 9727 no 
bairro da Penha, de segunda à sexta-feira, das 7:40 às 16:00 horas, 
ininterruptamente e, aos sábados, das 08:00 às 12:00 horas. 

 
8.4.4 Serviços Oferecidos 
 
A Biblioteca Edgard Teixeira Leite oferece uma série de serviços para 

atender às necessidades informacionais de seus usuários, a saber: 
 
Consulta local 
 
A consulta local está divida em: dentro da Biblioteca e no Campus Penha. 
Como a sala do acervo é fechada ao público, as obras retiradas para 

consulta local, dentro da Biblioteca ou no Campus Penha, são emprestadas e 
devolvidas no Balcão de Atendimento.  
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Para a utilização deste serviço é necessária a apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou carteirinha da biblioteca. 

 
Empréstimo domiciliar 
 
Esse serviço será efetuado apenas aos usuários inscritos, que apresentarem 

a carteirinha da biblioteca no Balcão de Atendimento. 
A inscrição é processada no Balcão de Atendimento mediante apresentação 

dos seguintes documentos: 
 

• Documento de identidade com foto; 
• Identidade funcional para o corpo discente e quadro técnico; 
• Preenchimento e assinatura da ficha de inscrição; 
• Comprovante de vínculo com a instituição (carteirinha de estudante, 

boleto bancário emitido pela faculdade, comprovante de inscrição de 
disciplina etc.); 

• 02 fotos 3 x 4 

A renovação do cadastro acontece semestralmente, sendo necessária a 
apresentação do comprovante de vínculo com a instituição e residência. 

Qualquer alteração de endereço durante o semestre deve ser comunicada a 
Biblioteca, para a correspondente atualização. 

As obras poderão ser emprestadas aos usuários nas seguintes condições: 
 

• Para o corpo docente, funcionários, estagiários e empréstimo entre 
bibliotecas, o prazo de empréstimo é de 15 dias. 

• Para o corpo discente, o prazo é de 7 dias. 

As fitas de vídeo e/ou DVDs podem ser emprestadas somente aos docentes 
com o objetivo de utilização em aula.  

Não será permitido o empréstimo de mais de um item do mesmo título por 
usuário. 

O material de referência, isto é, enciclopédias, dicionários, Atlas e outros, 
bem como jornais, periódicos e apostilas dos cursos oferecidos pela SNA não 
podem ser retirados para empréstimo, sendo permitida apenas consulta local. 

O usuário pode renovar o empréstimo por igual prazo, desde que não haja 
reserva das obras retiradas.  

A renovação só é efetuada mediante a apresentação da publicação. 
O usuário deve assinar as fichas dos materiais no ato da retirada e 

devolução dos materiais. 
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Reserva do material 
 
Todo usuário devidamente cadastrado na Biblioteca pode solicitar a reserva 

da obra que estiver emprestada, contudo, só é permitida uma reserva por vez 
para cada livro. 

Após a devolução, a obra ficará à disposição do interessado no Balcão de 
Atendimento, por 48 horas. 

 
Orientação bibliográfica 
 
Serviço que oferece orientação para a elaboração de trabalhos monográficos 

segundo as normas da ABNT, o usuário deve dirigir-se ao bibliotecário. 
 
Visita orientada 
 
A visita para a capacitação dos usuários tem como proposta treinar os 

usuários a utilizar os serviços oferecidos pela Biblioteca, para marcar visita 
consulte bibliotecário. 

 
Acesso à Internet 
 
A Biblioteca possui 03 (três) terminais para acesso a Internet, estes são 

exclusivamente para fins de pesquisa, não sendo permitido o acesso a jogos, 
sites de bate-papo, digitação de trabalhos, envio e recebimento de emails. 

O usuário deve agendar seu horário e preencher formulário de utilização, 
disponível na mesa dos computadores. 

O tempo permitido para o acesso é de uma hora, podendo ser prorrogado 
em caso de disponibilidades de horário. 

É permitido apenas um usuário por computador. 
A Biblioteca não fornece serviço de impressão, entretanto, é permitido ao 

usuário gravar a informação pesquisada em disquete, CD e/ou pen drive. 
 
Comutação bibliográfica 
 
A Biblioteca participa como biblioteca solicitante do SCAD – Serviço 

Cooperativo de Acesso a Documentos, da BIREME para obtenção de cópias de 
documento no Brasil e exterior. 

A solicitação é feita mediante o preenchimento de formulário próprio da 
Biblioteca e a pagamento da taxa correspondente ao serviço. 

     
Consulta a base de dados 
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Os recursos eletrônicos estão disponíveis para os usuários da Biblioteca 
Edgard Teixeira Leite a partir de 03 (três) terminais localizados na sala de 
circulação/recepção. 

O conjunto de base de dados está dividido em dois grupos: 
a) Acesso regulamentado, a partir dos equipamentos disponibilizados 

na Biblioteca, mediante senha; 
EBSCO    http://search.ebscohost.com 
 
b) Acesso público, a partir de quaisquer equipamentos, inclusive 

externo ao Campus Penha. 
 

AGRICOLA http://agricola.nal.usda.gov  

AGRIS/CARIS http://www.fao.org/agris 

AGRITEMPO http://www.agritempo.gov.br 

AGROBASE http://orton.catie.ac.cr/AGB.htm 

BDPA – Bases de dados da 
EMBRAPA 

http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/ 

BIREME – Biblioteca Virtual de Saúde http://www.bireme.br 

CCN – Catálogo Coletivo Nacional http://ccn.ibict.br/busca.jsf 

DOAJ – Directory of Open Access 
Journal 

www.doaj.org 

FREE MEDICAL JOURNALS www.freemedicaljournals.com 

LivRe! http://livre.cnen.gov.br/Default2.asp 

Prossiga – Bibliotecas Temáticas http://prossiga.ibict.br/bibliotecas/ 

PUBMED – Medicina e Ciências afins www.pubmed.com.br 

SCIELO BRASIL – Periódicos 
Científicos Brasileiros 

www.scielo.br  

SCIRIUS – Buscador de Informação 
Científica 

www.scirus.com  

 
8.4.3. Empréstimo entre bibliotecas 
 
Este serviço possibilita a solicitação de um documento não existente em 

nosso acervo à outra Biblioteca, bem como o empréstimo de material bibliográfico 
pertencente à Biblioteca Edgard Teixeira Leite a usuários vinculados à outras 
instituições. 

O empréstimo entre bibliotecas é realizado mediante solicitação/autorização 
assinada pela autoridade máxima da Biblioteca. 

   O usuário deverá estar ciente das normas da Biblioteca onde realizar o 
empréstimo. 
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9.1 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES. 
 
As políticas de atendimento aos discentes constituem-se em um 

desdobramento da missão institucional de adotar ações de valorização do seu 
público. São elas: 

 
Programas de Apoio Financeiro 
 
Conforme demonstra a história da Mantenedora, a FAGRAM tem 

compromisso com os alunos que apresentam carência quer do ponto de vista 
cultural, quer do ponto de vista financeiro, não se encerra com a matrícula do 
aluno. 

Conhecido o perfil de estudantes universitários que nela ingressar, a 
Faculdade deverá promover programas de apoio pedagógico e descontos de 
mensalidades para alunos cuja situação econômico-financeira revele a 
incapacidade de arcar, momentaneamente ou no percurso de sua vida escolar, 
com o ônus da totalidade da mensalidade. 

A Faculdade, por meio de outras ações, facilitará a continuidade de estudos 
de seus alunos e, irá se inscrever no Programa Universidade para Todos - 
PROUNI e no Financiamento Estudantil - FIES.  

• QUEROBOLSA é o maior programa de inclusão educacional do 
País e está a 11 anos no mercado, permitindo que estudantes 
impossibilitados de pagar uma mensalidade integral tenham acesso 
a instituições de ensino particulares através de bolsas de estudo 
parciais;  

• PRAVALER O crédito universitário PRAVALER é o maior Programa 
de financiamento estudantil privado do País. É uma alternativa ao 
FIES e financia cursos de Graduação, Pós-Graduação e Técnicos.  

 
Programa de Nivelamento e Políticas de Educação Inclusiva  
 
Além de preparar o acadêmico para o mercado profissional, a FAGRAM tem 

como propósito preparar o aluno para superar as dificuldades que se 
apresentarem ao longo da sua vida pessoal e profissional. 

Dentro desta postura, o incentivo ao estudo e à permanência é uma prática 
que permeará cada curso, com a adoção de programas especiais desenvolvidos 
paralelamente com vistas ao nivelamento do alunado e da superação de suas 
dificuldades de aprendizado. Uma dessas ações é o Núcleo de Atendimento 
Psicopedagógico - NAP, que a cada semestre oferecerá cursos aos alunos e 
funcionários, a princípio de Matemática básica, Português. Educação ambiental e 
Informática. 

O Projeto de Reforço e oficinas a ser implantado no curso se destina aos 
alunos com lacunas referentes ao ensino-aprendizagem, anteriores à educação 
superior e as do próprio curso. São desenvolvidos, normalmente, em horários 
alternativos com carga horária adequada ao atendimento das necessidades 
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diagnosticadas pela coordenação do curso. Dependendo das necessidades, são 
ofertados cursos de leitura e produção de texto, informação sobre ENADE, 
matemática básica e informática.  

Para 2019, pretende-se ampliar a oferta de outros cursos/oficinas como 
Normas da ABNT, Educação Ambiental, Vulnerabilidade e violência e Direitos 
Humanos. Este programa tem como objetivos: 

• Promover aulas com conteúdos específicos das disciplinas nas quais 
as dificuldades se apresentam; 

• Abordar, de maneira mais enfática as temáticas de educação 
ambiental, afro-indígena e direitos humanos com base nas 
necessidades indicadas pelo curso, nas próprias disciplinas do 
semestre, ou ainda de forma mais específica, em horário 
extraclasse; 

• Possibilitar aos alunos a revisão dos conteúdos trabalhados na sala 
de aula, com vistas na melhoria do processo ensino e 
aprendizagem. 

• A educação inclusiva não se limita apenas ao atendimento a alunos 
com necessidades especiais educativas. A faculdade estende essa 
preocupação de forma geral e procura, por meio da aplicação de 
pesquisa social, identificar outras necessidades, tais como sociais e 
financeiras. 

 
9.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E À RESPONSABILIDADE SOCIAL. 
 
A FAGRAM tem como política de responsabilidade social o atendimento à 

comunidade com qualidade, ética, respeito e dignidade. Caracteriza-se, 
especialmente por promover a inclusão e a defesa do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, bem como fomentar o 
desenvolvimento econômico e social, sendo refletida: na promoção de 
conhecimentos e importância social das suas ações universitárias, impactando 
essas atividades – científicas, técnicas e culturais – no desenvolvimento de 
comunidades do entorno da FAGRAM, em observância à sua política e filosofia 
de ensino; nas ações voltadas ao desenvolvimento da democracia e promoção da 
cidadania. Para atingir tal desiderato, assegura-se que o valor da mensalidade, 
aliado ao compromisso com a qualidade do ensino ministrado, torne a instituição 
participativa na luta pela redução das desigualdades sociais, haja vista o acesso à 
educação que se qualifica como instrumento de poder. Visando à concretização 
de sua responsabilidade social, a FAGRAM, ainda, sistematiza mecanismos que 
objetivam a inclusão de alunos com perfil socioeconômico vulnerável, 
desenvolvendo ações, como o Programa de Financiamento e Bolsas a Alunos 
Carentes, proporcionando condições mais favoráveis para o acesso, e 
permanência, de estudantes ao ensino superior, além de ofertar apoio 
psicossocial e pedagógico ao discente com limitações financeiras acentuadas, 
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otimizando sua qualidade de vida, bem como proporcionando melhores condições 
de desenvolvimento acadêmico.  

 
9.3 ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS OU REDUZIDAS 

 
Quanto ao atendimento a pessoas com necessidades educacionais 

especiais ou reduzidas, a FAGRAM entende que as diferenças humanas são 
normais e que, como conseqüência desse pressuposto, a aprendizagem deve ser 
adaptada às necessidades do educando, em vez do educando adaptar-se, de 
qualquer maneira, ao processo de aprendizagem proposto pela IES.  

Nesse sentido, a inclusão e a participação são essenciais à dignidade 
humana e ao pleno exercício da cidadania. A educação inclusiva reconhece e 
responde às necessidades diversas do educando, acomodando os estilos e ritmos 
de aprendizagem, bem como assegurando uma educação de qualidade a todos, 
por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso 
de recursos diversificados e parceria com as organizações especializadas. 

 A partir desse entendimento, a FAGRAM adota as seguintes diretrizes: 
campanhas de sensibilização e de fomento à aceitação das diferenças, parcerias 
com corporações profissionais e entidades de classe (sindicatos, associações, 
federações, confederações etc.), integração faculdade-empresa para a oferta de 
Estágios Curriculares Supervisionados Obrigatórios, com adequadas condições 
de atuação para os portadores de necessidades especiais. Segundo os sistemas 
e meios de comunicação e informação, a FAGRAM prontifica-se a adquirir, caso 
seja solicitada, para alunos com deficiência visual, sistema de síntese de voz, 
impressora Braille acoplada a computador ou máquina de datilografia Braille; 
software de ampliação de tela do computador; scanner acoplado a computador; 
gravador e fotocopiadora que amplie textos; providenciar a aquisição gradual de 
acervo bibliográfico em fitas de áudio; lupas, réguas de leitura, bem como de 
acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. Para alunos com 
deficiência auditiva, a IES prontifica-se a usar serviços de tradutor e intérprete da 
língua brasileira de sinais (LIBRAS), especialmente quando da realização de 
provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou 
quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na 
correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da 
língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, para o uso de 
vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 
matriculado; materiais de informações aos professores para que se esclareça a 
especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. No tocante à defesa 
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 
cultural, a IES pretende desenvolver atividades por meio de projetos de extensão, 
como a sustentabilidade ambiental, além de promover e implementar todos os 
programas e ações determinadas pela Lei e pelo poder público, que visem 
erradicar ou reduzir as barreiras que de qualquer modo imponham óbice ao pleno 
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acesso aos conhecimentos e à cidadania. A FAGRAM, através da sua política de 
responsabilidade social, busca desenvolver o processo de inclusão educacional 
em seus cursos de graduação e pós-graduação, a partir do entendimento do 
direito de todos à educação e a garantia de igualdade de oportunidades de 
acesso, permanência e participação satisfatória dos alunos com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

O processo de inclusão educacional dar-se-á mediante a consolidação das 
condições de acessibilidade para além do aspecto arquitetônico (acesso). É 
preciso assegurar, com base nos aspectos legais e orientações políticas e 
pedagógicas, condições plenas de participação e aprendizagem a todos os 
estudantes respeitando suas peculiaridades.  

Para tanto, a FAGRAM, compreende que sua função social não se resume à 
construção do conhecimento e à sua disseminação, há um novo papel a ser 
desempenhado que trata da implantação da cultura de inclusão em vários 
âmbitos, sejam eles, metodológicos, atitudinais, comunicacionais e arquitetônicos.  

A acessibilidade desenvolvida na FAGRAM abrange os alunos com 
deficiência e necessidades educativas especiais (transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, incluindo transtornos do 
espectro autista) e também contempla professores, funcionários e a população 
que por motivos diversos freqüentam a instituição. Desse modo, todos, sem 
distinção, são atendidos e acessam plenamente os serviços prestados por esta 
instituição de ensino.  

O Núcleo de acessibilidade, inserido na política de atendimento ao discente, 
é a instância responsável por identificar as deficiências e potencialidades 
daqueles que buscam os serviços educacionais da instituição, objetivando efetuar 
o processo de inclusão do modo mais responsável e eficaz possível, garantindo a 
inserção do aluno na comunidade acadêmica e a oferta de atendimento 
educacional adequado, flexibilidade curricular, adequação metodológica e 
disponibilização de tecnologias assistivas.  

As ações de educação inclusiva desenvolvidas pela FAGRAM estão 
balizadas sob os dispositivos legais e normativos vigentes, em especial a política 
nacional para a integralização da pessoa portadora de deficiência, com o objetivo 
de assegurar o pleno exercício dos seus direitos individuais e sociais, conforme 
disposto na Lei de nº 7.853 de 24/10/1989, regulamentada pelo Decreto de nº 
3.298 de 20/12/1999, e na Lei de nº 10.098 de 19/12/2000, que estabelece as 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com motilidade reduzida, oferecendo suas 
atividades, em sua maioria, nos andares térreos da Instituição, bem como o 
programa DoxVoz para pessoas com deficiências visuais, bem como 
disponibilização de auxiliares-monitores para acompanhamento dos discente com 
necessidades especiais e colocar a disposição um intérprete de Libras para os 
deficientes auditivos. 
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As instalações da faculdade no Campus da Penha foram projetadas em 
conformidade com a Lei de Acessibilidade - Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro 
de 2004 e compreende:  

 Acesso aos espaços de uso coletivo; 
 Rampa e elevador propiciando circulação de cadeira de rodas; portas e 

banheiros com espaços adequados ao acesso de cadeira de rodas; 
 Piso tátil e placas de identificação em braile. 
 Em todos os laboratórios e na biblioteca foi disponibilizado o DOSVOX - 

sistema para microcomputadores da linha PC que se comunica com o 
usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de 
computadores por deficientes visuais, que adquirem assim, um alto grau 
de independência no estudo e no trabalho. O sistema realiza a 
comunicação com o deficiente visual através de síntese de voz em 
Português, sendo que a síntese de textos pode ser configurada para 
outros idiomas. Além desse sistema a faculdade equipará com máquina 
de datilografia braile, impressora braile acoplada ao computador, 
sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, 
software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de texto 
para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, 
scanner acoplado ao computador.  

 Para os portadores de deficiência auditiva, caso a instituição tenha aluno 
portador desta deficiência, providenciará, se necessário, intérprete de 
língua de sinais/língua portuguesa, principalmente em época de provas. 
Será flexível na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 
semântico e estimulando o aprendizado da língua portuguesa na 
modalidade escrita, para uso de vocabulário pertinente às disciplinas do 
curso em que o aluno estiver matriculado. 

 No Campus Penha, a FAGRAM disponibiliza uma cadeira escaladora de 
escadas para facilitar o acesso dos discentes que utilizam cadeiras de 
rodas, além de banheiros adaptados e de priorizar a oferta das 
atividades educacionais nas salas localizadas no piso térreo. 

 
Os alunos têm à disposição uma orientação acadêmico-pedagógica 

individualizada, através do acompanhamento sistemático de seu progresso 
escolar e da assistência às tarefas cotidianas exigidas pelos Cursos. 

Programas de nivelamento estão disponíveis, quando identificadas, pelos 
Docentes, a presença de desigualdades de base entre discentes, onde se 
implementam ações necessárias na forma de aulas presenciais ou grupos de 
estudos em horário extra; 

 
 

9.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS À VALORIZAÇÃO DA 
DIVERSIDADE, DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA 
PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL, E AÇÕES 
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AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA 
IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL. 

 
A Educação Ambiental é também uma preocupação da Universidade e, em 

cumprimento à Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, ao decreto nº 4281 de junho 
de 2002 e à Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, a FAGRAM oferece, com 
um enfoque transdisciplinar, uma série de eventos voltados para esse tema, 
garantindo a transversalidade, bem como trabalhamos essa temática nos próprios 
conteúdos de componentes curriculares. 

Anualmente, a FAGRAM oferece regularmente três eventos fixos: a 
Semana Acadêmica e as duas Semanas Acadêmicas das Relações Étnico-
Raciais. 

A Semana Acadêmica da FAGRAM é voltada para divulgação das 
atividades desenvolvidas no âmbito interno, como projetos de pesquisa, de 
extensão, atividades da Empresa Jr e da Incubadora, bem como as atividades 
desenvolvidas pelos seus egressos, convidados a palestrar sobre suas 
experiências na vida profissional. Nesta, também são realizadas palestras e mini-
cursos divulgados em outras instituições e abertos ao público em geral. A 
sugestão de cursos e assuntos é pesquisada entre a comunidade acadêmica e 
também na comunidade que circula no Campus, buscando atender a maior 
espectro de assuntos não apenas técnicos, mas também sociais relacionados à 
área de atuação profissional dos cursos. 

As Semanas Acadêmicas das Relações Étnico-Raciais acontecerão duas 
vezes ao ano, na semana do dia 13 de maio, o evento tem cunho informativo e 
mais voltado para o campo teórico, sendo composto por palestras e grupos de 
discussão. Já o evento que ocorre na semana do dia 20 de novembro, tem cunho 
mais comemorativo, sendo mais voltado para atividades culturais, como mostras 
de artesanato, músicas, danças e comidas típicas. 

 
9.5 SISTEMAS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE 

TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 
 
A Faculdade de Ciências Agro-Ambientais - FAGRAM dispõe de uma política 

de atendimento ao discente que visa aproximá-lo da instituição e promover ações 
que motivem a sua permanência e valorizem o desempenho acadêmico. Esta 
política se baseia nas seguintes ações:  

a) Apoio pedagógico permanente, incluindo:  
• Acompanhamento técnico e pedagógico para análise dos 

componentes curriculares, bem como para acompanhamento dos 
Projetos Integradores e Trabalho de Conclusão de Curso;  

• Acompanhamento pedagógico e psicopedagógico aos alunos 
através da análise de desempenho acadêmico, orientações 
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educacionais relacionadas aos aspectos comportamentais e de 
estudos.  

• Inclusão educacional de alunos com deficiência e necessidades 
educativas especiais (transtornos globais do desenvolvimento, 
incluindo transtornos do espectro autista e altas 
habilidades/superdotação) através das ações do Núcleo de 
Acessibilidade da Faculdade SENAI CIMATEC, assim descritas:  

• Oferece apoio didático-pedagógico e acompanhamento 
psicopedagógico aos alunos com deficiência, transtornos globais de 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação respeitando suas 
necessidades individuais;  

• Orienta e acompanha a flexibilidade curricular em atendimento ao 
processo de inclusão e formação profissional;  

• Desenvolve assessoramento didático-pedagógico aos 
coordenadores de cursos e docentes sobre o atendimento aos 
alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação;  

• Promove atendimento para interpretação e tradução da língua 
brasileira de sinais (LIBRAS);  

• Realiza mapeamento dos alunos aluno com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação para 
análise das limitações e possibilidades nos cursos de graduação;  

• Identifica e solicita aquisição, mediante demanda, de equipamentos 
de tecnologia assistiva e materiais pedagógicos acessíveis, 
atendendo às necessidades específicas dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação  

• Apoia funcionários, técnicos e corpo docente nas demandas 
relacionadas ao processo educativo inclusivo;  

• Realiza adequação dos projetos pedagógicos de curso aos critérios 
de acessibilidade metodológica;  

• Promove formação continuada para inclusão aos docentes e outros 
membros da comunidade acadêmica, sempre que necessário.  

• Apoiar e acompanhar os projetos arquitetônicos que viabilizem o 
livre acesso das pessoas com deficiência.  

• Estimular e participar no desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
outros trabalhos acadêmicos que promovam inovação e articulação 
de aspectos conceituais com as necessidades de inclusão e 
tecnologias assistivas.  

 
b) Estímulos à permanência dos alunos, incluindo:  

• Programas de nivelamento dos conhecimentos (quando da primeira 
matrícula dos alunos);  

• Oficinas ou cursos específicos para melhoria do desempenho dos 
alunos ou facilitação do acesso ao estágio e à empregabilidade;  

 
c) Estímulo à organização estudantil, por meio de:  

• Fomento à participação nos colegiados;  



 
PROJETO DE DESENVOVLIMENTO INSTITUCIONAL – 2017-2021 

97 
 

• Valorização do Diretório Acadêmico e dos Representantes de turma.  

 
 
10 INFRAESTRUTURA 
 
10.1 Instalações Administrativas. 
 
Os espaços administrativos da equipe de colaboradores da FAGRAM e os 

espaços comuns e de práticas pedagógicas acessados pelos discentes são locais 
estruturados e em permanente qualificação. O conforto térmico, atualidade 
tecnológica, ergonomia funcional, adequação dimensional, luminotécnica e 
acústica são alguns dos critérios perseguidos no planejamento deste ambientes, 
na promoção de conforto, na otimização de recursos e na funcionalidade. 

Como Instalações Administrativas, a FAGRAM dispõe de uma sala 
administrativa projetada para facilitar os trabalhos levando em conta a ergonomia 
necessária para o usuário e destina-se à recepção e atendimento dos candidatos 
do processo seletivo e discentes devidamente climatizada e com rede wi-fi de alta 
velocidade e equipada com 02 computadores para acesso ao sistema de registro 
e 01 computador disponível p os alunos e professores acessarem internet e o 
sistema acadêmico. 

Dimensão - O tamanho dos ambientes é adequado à função exercida, 
mantendo um bom espaço de circulação e área para armários. Acústica - Acústica 
dos ambientes administrativos é adequada, facilitando aos funcionários técnico-
administrativos e coordenadores a concentração necessária para execução das 
atividades. 

 
Iluminação - As salas possuem amplas janelas para iluminação natural; 

insulfilme para o controle da incidência solar; e boa disposição de luminárias com 
lâmpadas fluorescentes que, nos horários noturnos, atendem muito bem, 
diminuindo os espaços de sombras. 

 
Ventilação - As salas possuem amplas janelas, possuem também aparelho 

de ar condicionado split, que consegue manter de forma controlada a temperatura 
do ambiente sem produzir ruído. 

 
Mobiliário - Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, observando-

se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas são modernas e possuem 
amplos espaços de trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão escritório) e 
possuem braços para descanso; as telas dos computadores são planas, o que 
não acarreta tantos problemas à visão do usuário. Há também muitos espaços 
para arquivos, o que facilita o arquivamento e protege os documentos. Na área 
contígua, existe um bebedouro e uma pequena copa para café e chá. 
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Limpeza - Em todas as mesas e ambientes existem cestos de lixo que 
atendem o uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, 
a Instituição possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de 
papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e 
agradável.  

 
Prevenção - A Instituição dispõe de equipamentos de combate a incêndios 

compostos de hidrantes distribuídos nas áreas de circulação e extintores 
distribuídos internamente. Bem como, lâmpadas de emergência distribuídas nas 
áreas internas e nas áreas de circulação e escadas de emergência. 

 
Acessibilidade - A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo de 

fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 
 
10.2 Salas de aula. 
 
A FAGRAM prevê atividades presenciais apenas para os cursos nesta 

modalidade, para isto, a FAGRAM dispõe de uma sala de aula equipada para 
atender às necessidades didático-pedagógicas dos cursos com capacidade para 
aproximadamente 30 discentes, dotada de climatizado e equipado com 1 projetor 
Data-show, no endereço do campus Centro, e quinze salas de aulas com 
diferentes capacidades (de 30 a 120 discentes/sala). 

Dimensão - O tamanho das salas de aula é adequado às turmas, permitindo 
bons espaços de circulação e visualização do quadro. 

 
Acústica - A acústica das salas de aula é compatível à sua dimensão, 

facilitando aos alunos uma boa compreensão do que é apresentado e uma boa 
interação entre os colegas de sala. 

 
Iluminação - As salas possuem amplas janelas para iluminação natural e boa 

disposição de luminárias com lâmpadas fluorescentes que, nos horários noturnos, 
atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

 
Ventilação - As salas possuem amplas janelas, possuem também aparelho 

de ar condicionado split, que consegue manter de forma controlada a temperatura 
do ambiente sem produzir ruído. 

 
Mobiliário - Quadro branco para uso de pincel; tela para projeção de 

datashow ou retroprojetor; mural para avisos; cadeiras que atendem o melhor 
conforto dos alunos e professores; mesas individuais que dão maior espaço aos 
alunos e liberdade para o professor em dinâmicas de grupo; e mesa individual e 
maior para o professor. 
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Limpeza - Nas salas há um cesto de lixo que atende o uso durante as aulas, 
já nos intervalos entre os turnos, a Instituição possui equipe própria de limpeza 
que realiza toda a remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo 
sempre o ambiente higiênico e agradável. 

 
Acessibilidade - A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo de 

fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 
 
10.3. Auditórios. 
 
No endereço do Campus Centro, a FAGRAM dispõe também de um 

auditório com capacidade para 100 docentes com equipamentos áudio-visuais 
adequada (data-show e sistema de sonorização), climatização ambiente 
(condicionador de ar), acesso livre à internet via wi-fi e ante-sala (foyer) capaz de 
receber confortavelmente os eventos dos cursos. 

 No Campus da Penha a FAGRAM também dispõe de dois auditórios com a 
mesma capacidade, climatização ambiente e sistema áudio-visual. 

 
Dimensão - O tamanho dos auditórios é adequado ao publico a que se 

destina, permitindo bons espaços de circulação e visualização das 
apresentações. 

 
Acústica - A acústica das salas é compatível à sua dimensão, facilitando a 

boa compreensão do que é apresentado e uma boa interação entre os colegas de 
sala. 

 
Iluminação - As salas apresentam boa disposição de luminárias com 

lâmpadas fluorescentes que atendem muito bem, diminuindo os espaços de 
sombras. 

 
Ventilação - As salas possuem aparelho de ar condicionado split, que 

consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir 
ruído. 

 
Mobiliário - Quadro branco para uso de pincel; tela para projeção de 

datashow ou retroprojetor; mural para avisos; cadeiras que atendem o melhor 
conforto dos alunos e professores; mesas individuais que dão maior espaço aos 
alunos e liberdade para o professor em dinâmicas de grupo; e mesa individual e 
maior para o professor. 

 
Limpeza - Nas salas há um cesto de lixo que atende durante o uso, já nos 

intervalos, a Instituição possui equipe própria de limpeza que realiza toda a 
remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 
higiênico e agradável. 
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Acessibilidade - A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo de 

fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 
 
10.4 Salas de professores. 
 
A FAGRAM disponibiliza uma sala multitarefa que pode ser utilizada pelos 

Docentes e pelos Tutores para recepção e atendimento dos discentes sempre 
que necessário. Esta sala apresenta atualmente 20 mesas individuais, climatizada 
e com rede wi-fi de alta velocidade e podem ser solicitados equipamentos tipo 
notebook ou utilizados os computadores fixos disponíveis. 

 
As instalações foram projetadas buscando: criar um ambiente agradável de 

convivência; um local que o professor possa permanecer algumas horas, caso 
seja necessário; um ambiente onde ele possa trabalhar; e um local de descanso 
entre os intervalos de aulas. Além disso, para facilitar os trabalhos, há uma 
extensão da Secretaria Acadêmica denominada Serviço de Atendimento ao 
Professor – SAP, onde permanece um funcionário para atender aos professores 
(impressão de avaliações, entrega de recados e avisos, organizar os diários de 
classe etc). 

Acústica - Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 
necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação - A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 
fluorescentes que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação - A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 
manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário - Há uma mesa grande que facilita os trabalhos dos docentes e a 
interação entre os mesmos; as cadeiras são almofadas e confortáveis; há nichos 
para estudo individual com computadores para uso exclusivo dos professores; e 
há também área para arquivo individual. Na sala existe um bebedouro e locais 
para café e chá. 

Limpeza - Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais freqüente, a 
Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 
remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 
higiênico e agradável. 

Acessibilidade - A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo de 
fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

 
10.5. Espaços para atendimento aos discentes. 
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A FAGRAM disponibiliza, para os cursos que prevêem atividades 
presenciais em seu projeto pedagógico, três espaços para atendimento individual 
ou coletivo dos discentes: 

1) Na sala de Coordenação está disponibilizado um espaço próprio 
para recepção e atendimento de discentes individualmente ou em 
pequenos grupos de até oito pessoas. 

2) Na Sala de Reuniões localizada no sétimo andar, utilizada para 
grupos maiores, e 

3) Na sala de docentes/tutores. 
4) Todas as salas apresentam climatização, com rede wi-fi de alta 

velocidade, onde podem ser solicitados equipamentos tipo notebook 
ou utilizados os computadores fixos disponíveis. 

 
Acústica - Acústica dos ambientes é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação - As salas possuem boa disposição de luminárias com lâmpadas 
fluorescentes que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação - As salas possuem aparelho de ar condicionado split, que 
consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir 
ruído. 

Mobiliário - Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, observando-
se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas são modernas e possuem 
amplos espaços de trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão escritório) e 
possuem braços para descanso; as telas dos computadores são planas, o que 
não acarreta tantos problemas à visão do usuário. Há também muitos espaços 
para arquivos, o que facilita o arquivamento e protege os documentos. 

Limpeza - Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a 
Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 
remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 
higiênico e agradável. 

Acessibilidade - A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo de 
fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

 
10.6. Espaços de convivência e de alimentação. 
 
A FAGRAM aloja em seu prédio um restaurante para a convivência dos 

discentes durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Esse 
apresenta cerca 200 lugares divididos em três ambientes climatizados e oferece 
refeições e lanches no horário de funcionamento da IES. 

 
10.7 Laboratórios  
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A FAGRAM não prevê atividades presenciais para os cursos na modalidade 
EaD, no entanto, para os cursos presenciais a FAGRAM possui um campus 
educacional, localizado no bairro da Penha, formado por uma Área de 
Preservação Ambiental com 155mil m2 que pode ser utilizada pelos docentes 
para atividades. Este campus é dedicado prioritariamente ao desenvolvimento de 
Trabalhos de Conclusão de Curso, Atividades Complementares e Cursos de 
Extensão que prevejam atividades presenciais. 

Entretanto, como esta área também apresenta algumas estruturas 
laboratoriais estas podem ser agendadas pelos docentes responsáveis em 
comum acordo com a turma, quando for o caso, e utilizadas como complemento 
às atividades didáticas. 

Ressalta-se que estes laboratórios didáticos especializados devem ser 
utilizados prioritariamente para desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de 
curso, atividades complementares, estágios e cursos livres (de extensão) que 
prevejam atividades presenciais.  

Os laboratórios disponíveis neste campus são: 
Laboratório de Microscopia 60m² 

Laboratório de Anatomia Animal 140m² 
Laboratório de Química, Bromatologia Nutrição Animal 52m² 
Laboratório de Microbiologia 42m² 
Laboratório de Informática com 24 estações 52m² 
Laboratório de Microbiologia e Imunologia 42 m² 
Laboratório de Reprodução, Fisiologia, Farmacologia e 
Parasitologia 

40 m² 

Laboratório de Microbiologia de Alimentos 42m² 
Laboratório de Histotécnica 54m² 

Laboratório de Biotecnologia da Reprodução 15m² 
Laboratório de Solos 45m² 
Laboratório de Incubação de Ovos 20m² 
   
Os laboratórios foram planejados e estruturados em conformidade com as 

necessidades dos Cursos. Todos são adequados e devidamente equipados para 
atendimento ao número de alunos matriculados, apresentando dimensões 
adequadas, iluminação natural e artificial e ventilação adequadas, assegurando o 
conforto dos usuários. Existem equipamentos e mobiliários em quantidade e 
qualidade adequados à realização de atividades práticas. Atendendo assim, 
plenamente as necessidades descritas no Projeto Pedagógico. 

Os serviços de manutenção dos laboratórios são realizados por pessoal 
técnico qualificado de empresas especializadas. De forma planejada é feita 
periodicamente a verificação das condições de conservação das instalações. Para 
cada laboratório existe manual com normas e procedimentos de segurança e os 
mesmos são acessíveis à comunidade acadêmica. Nas disciplinas que possuem 
aulas práticas, os Discentes são orientados quanto às normas.  
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Na semana de planejamento no início do período letivo, são previstas no 
cronograma semestral todas as aulas de laboratório, em que se incluem os 
conteúdos a serem tratados e a metodologia adequada. Os cronogramas são 
transmitidos ao Discente pelo Docente, no primeiro dia de aula, para 
conhecimento dos conteúdos elaborados em estrita consonância com o Projeto 
Pedagógico dos Cursos. 

 
 
10.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 
 
 A FAGRAM disponibiliza uma sala climatizada onde podem ser utilizados 

os computadores disponíveis ou solicitados equipamentos tipo notebook, com 
acesso wi-fi a banda larga de alta velocidade, no entanto, para suas reuniões, a 
CPA normalmente utiliza a sala de reuniões da sétimo andar pela proximidade 
com a Diretoria Geral.  

O coordenador da CPA possui espaço específico junto aos Coordenadores 
de Cursos conjugado ao espaço destinado às funções administrativas e de gestão 
acadêmica da Faculdade. Além disso, para facilitar os trabalhos, há uma 
Secretaria própria da coordenação, onde permanecem funcionários para atender 
algumas atividades dos coordenadores (impressões, entrega de recados e avisos, 
organizar registros acadêmicos etc). O ambiente possui: 

Acústica - Acústica é adequada, facilitando aos coordenadores a 
concentração necessária para execução das atividades. 

Iluminação - A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 
fluorescentes que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação - A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 
manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário - Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, observando-
se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas são modernas e possuem 
amplos espaços de trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão escritório) e 
possuem braços para descanso; as telas dos computadores são planas, o que 
não acarreta tantos problemas à visão do usuário. Há também muitos espaços 
para arquivos, o que facilita o arquivamento e protege os documentos. Próximo, 
há uma pequena copa com água, chá e café, alem de um frigobar de uso comum. 

Limpeza - Em todas as mesas e ambientes existem cestos de lixo que 
atendem o uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, 
a Instituição possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de 
papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e 
agradável. 

Acessibilidade - A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo de 
fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 
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10.11. Laboratório de informática. 
 
A FAGRAM dispõe em seus dois campi de uma sala de informática (uma em 

cada campus) para o desenvolvimento de atividades diversas. Todos os 
equipamentos de informática têm acesso à internet em banda larga com 
velocidade de 50 Mbps e sua atualização seguirá as recomendações da Gerência 
de Informática. 

O laboratório fica disponível para o uso nos intervalos e nos horários em que 
não há nenhuma aula agendada. Os equipamentos permitem aos discentes 
acessar à Internet e elaborar seus trabalhos acadêmicos. 

A FAGRAM disponibiliza os equipamentos e aplicativos requeridos pelos 
projetos pedagógicos de cada curso a todos os seus alunos. Procura-se manter a 
relação de 2 (dois) alunos por computador em sala de aula, interconectados por 
sistemas em rede, dotados dos aplicativos específicos para o curso, tais como 
processadores de texto, planilhas eletrônicas, entre outros, e acesso, em banda 
larga à Internet. O acesso ao Laboratório de Informática se realiza, também, fora 
dos horários de aula, o que é permitido nos horários normais de funcionamento da 
FAGRAM. 

As FAGRAM adota a seguinte política, de forma globalizada, para os seus 
laboratórios de informática: 

• Assegura o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da 
manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir o 
fornecimento regular de materiais de consumo, imprescindíveis ao 
desenvolvimento das atividades; 

• Promove a atualização e modernização dos equipamentos e do 
ambiente; 

• Propicia práticas interdisciplinares, que garantem ao aluno 
conhecimentos essenciais na articulação entre teoria e prática. 

10.11.1 Acesso aos equipamentos 

Os alunos têm acesso aos equipamentos e aplicativos de Informática, 
inclusive via Internet e wireless, em aulas nos laboratórios de informática, línguas 
e nas bibliotecas central e setoriais. Fora desses horários, o acesso é ilimitado. 
Todos os equipamentos são conectados em rede e provêm acesso à Internet, via 
cabo em banda larga e wi-fi.  

 
10.12. Instalações sanitárias. 
 
A FAGRAM dispõe no Campus Centro de quatro instalações sanitárias, duas 

coletivas e duas individuais para acessibilidade e utilização por mães 
acompanhadas de bebê e crianças menores.  

O sanitário masculino está equipado com quatro boxes privativos; o sanitário 
feminino está equipado com dois boxes privativos e dois sanitários acessíveis 
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familiares com fraldário (um masculino e um feminino) são individuais. 
Dimensão - O tamanho é adequado para as necessidades atuais, com área 

total de 20 m2 distribuídos em conjuntos femininos, masculinos e para deficientes 
físicos. 

Iluminação - Os conjuntos atendem aos requisitos da vigilância sanitária, 
possuindo iluminação natural ou/e luminárias com lâmpadas fluorescentes. 

Ventilação - Os conjuntos possuem boa ventilação natural. 

Limpeza - Os conjuntos possuem diversos pontos com cesto de lixo, onde 
são regularmente recolhidos, em vários horários, pela equipe própria de limpeza 
que realiza toda a remoção de papéis, bem como a limpeza dos pisos (cerâmica), 
paredes (cerâmica) e bancadas, mantendo sempre o ambiente higiênico e 
agradável. 

Acessibilidade - A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo de 
fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

 
11 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 
A Mantenedora possui o certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, 

conforme a Resolução nº. 149, de 20 de outubro de 1998, do Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS), publicada no Diário Oficial da União de 27 de 
outubro de 1998, sendo ratificado o Atestado de Registro concedido pela 
Resolução nº. 095, de 29 de junho de 1998, pelo próprio CNAS, publicada no 
Diário Oficial da União, em 2 de julho que conjuntamente com sua receita lhe 
propicia condições que atende de maneira excelente ao custeio e aos 
investimento em ensino da FAGRAM. 

A FAGRAM, enquanto mantida, não tem autonomia financeira e relação à 
sua mantenedora, no entanto, a distribuição de recursos é discutida entre as 
Diretorias de Ensino, que ouve as Coordenações e Núcleos, a Diretoria 
Administrativa, que ouve os técnicos e funcionários administrativos e a Diretoria 
Geral, composta pelo Presidente da Mantenedora, demonstrando a representação 
dos diferentes setores da comunidade interna. 

 
12 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA. 
 
A FAGRAM dispõe da seguinte estrutura de desktops para atender a 

demanda de seus cursos presenciais ou na modalidade EaD:  

Os computadores das salas de informática estão preparados com softwares 
diversos e com acesso à internet para auxiliar os professores e alunos em suas 
aulas e pesquisas acadêmicas. Sendo assim, a estrutura de computadores e o 
perfil de softwares instalados em cada laboratório estão definidos conforme 
abaixo:  
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Softwares Instalados em todas as estações de trabalho: 

1) Microsoft Windows 10 Pro 64b 
2) Microsoft Office 2007 Professional  
3) Microsoft Windows Defender  
4) Winzip  
5) Acrobat Reader 8.0  
6) Java Runtime  
7) Kapersky  
8) QGIS  

 

Configurações dos PCs: 

• Intel® I3  
• GB RAM DDR4 
• HD 1TB SATA 3 
• Monitor Led 18,5”  
• Teclado e Mouse Óptico USB 
• Nobreak 

 

O acesso à internet está a cargo da empresa Mundivox com velocidade 
contratada de 50Mbps full duplex dedicada e garantida (98%).  

Como sistema de gestão financeira e acadêmica será utilizado o AIX 
Acadêmico. 

O website institucional e o AVA serão implantados em um provedor de 
hospedagem líder de mercado com plataforma de nuvem dedicada em datacenter 
distribuídos em seis localidades pelo mundo e disponíveis vinte e quatro (24) 
horas por dia, sete (7) dias por semana, com certificado de segurança digital e 
plano de proteção anti-ataques.  

 
12.1 INFRAESTRUTURA DE EXECUÇÃO E SUPORTE. 
 
A infraestrutura de hospedagem do website institucional e do AVA conta com 

disponibilidade de serviço 24h/7d, com redundância de datacenter em seis 
localidades no mundo e suporte operacional.  

A FAGRAM conta também com uma gestão de TI que também atende 
24h/7d, que atende a toda comunidade interna com previsão de atendimento 
máximo de 24h. 

Em relação ao acesso à internet, a FAGRAM disponibiliza duas redes 
independentes para acesso à internet como plano de contingência local, além de 
nobreaks para cada estação de trabalho e, se necessário a locação de gerador 
móvel externo, em caso de pane elétrica no edifício. 

Plano de expansão: De acordo com a abertura de cursos, os equipamentos 
serão provisionados para atender as demandas institucionais. Os provedores, 
sistemas e softwares já estão dimensionados para atender uma quantidade de 
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usuários acima da necessidade atual, dentro do prazo de vigência deste PDI. A 
CPA e o NEaD são os órgãos colegiados responsáveis pelo acompanhamento, 
gestão e avaliação desta infraestrutura, coletando dados e as opiniões da 
Comunidade Interna e Externa. 

 
12.2 PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
Diante de demandas crescentes da sociedade, a Faculdade de Ciências 

Agro-Ambientais busca realizar investimentos em projetos para a expansão 
qualitativa e quantitativa da Instituição, com vistas a manter e aperfeiçoar seu 
perfil de desempenho. A Faculdade, para se manter em patamares de excelência 
e qualidade acadêmica, depende de investimentos regulares nos seus maiores 
bens: pessoal qualificado para a formação acadêmica de qualidade do seu corpo 
discente e uma infra-estrutura física e tecnológica capaz de nutrir um permanente 
desenvolvimento científico, tecnológico e cultural.  

A sustentação do Campus nos padrões desejáveis decorre de 
levantamentos de áreas construídas, bem como de condições das estruturas 
físicas e instalações, e da proposição de medidas para revitalização e melhoria. A 
par disso, faz-se necessário manter ampla estrutura de serviços para que tal 
estrutura funcione a contento, o que demanda constantes atualizações, 
normatizações e investimentos. 

 
A FAGRAM traçou as seguintes políticas para expansão e atualização de 

equipamentos e infraestrutura disponibilizados para seus cursos: 
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POLÍTICAS AÇOES PRAZO METAS 

Adequar 
quantidade de 
equipamentos 

para 
atendimento 

às 
necessidades 

de ensino, 
pesquisa e 
extensão. 

Aumentar 
quantidade de 
equipamentos 
de informática. 

2019 

a. Readequar os computadores dos 
laboratórios em suas configurações por 

meio de hardware ou por sistemas 
operacionais. 

b. Definir e implantar sistema de avaliação 
de qualidade bem como, melhorar a 
qualidade dos cursos ofertados, que 
tenham necessidade de uso de tais 

recursos. 

2019 

a. Manter laboratórios com 
equipamentos atualizados. 

b. Definir e implantar sistema de 
avaliação de qualidade dos recursos de 
informática em relação às necessidades 
para as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e demais serviços internos 
2021 a. Adquirir novos equipamentos 

Ampliar acervo 
de software 
para apoio 

administrativo, 
ao ensino, à 
pesquisa e à 

extensão. 

2019 

a.  Definir uma política de atualização de 
software. 

b. Definir e implantar sistema de avaliação 
de qualidade dos recursos de software 

disponíveis em relação às necessidades 
para as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e demais serviços. 

2021 

a. Implantar política de atualização de 
software 

b. Consolidar sistema de avaliação de 
qualidade dos recursos de software 

disponíveis em relação às necessidades 
para as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e demais serviços internos. 

Sistematizar 
processo de 

manutenção e 
conservação 

de 
equipamentos 

2018 
a. Definir sistemática de controle do 

estado de conservação dos equipamentos 

2019 

a. Implantar sistemática de controle do 
estado de conservação dos 

equipamentos. b. Definir e implantar o 
sistema de avaliação da qualidade dos 

equipamentos disponíveis. 

2021 
a. Consolidar o sistema de avaliação da 
qualidade dos equipamentos disponíveis 
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12.3 Recursos de tecnologias de informação e comunicação. 
 
A Faculdade de Ciências Agro-Ambientais dispõe de sistemas 

informatizados para viabilizar sua gestão desde sua fundação e pretende 
continuar investindo na ampliação e adequação desses sistemas às demandas 
que lhe são apresentadas tanto pela comunidade universitária quanto em razão 
dos avanços da tecnologia.  

Atualmente, os sistemas de informação implantados abrangem tanto a área 
de gestão acadêmica do ensino de graduação como as áreas de gestão 
administrativa, patrimonial e de recursos humanos, além de apoio ao 
desenvolvimento das atividades-fim – ensino, pesquisa e extensão.  

Os diversos sistemas estão construídos em plataformas tecnológicas que 
possibilitam a integração de suas bases. Compreende, ainda, sistemas baseados 
em redes de computadores, com versões em ambiente cliente/servidor ou web, 
pela utilização de bases de dados relacionais totalmente integradas. Todo 
investimento está sendo feito para que o ambiente web se torne padrão, com o 
objetivo de se disponibilizarem serviços aos interessados pela Internet ou pela 
rede interna.  

Dessa forma, construiu-se uma metodologia apropriada para o projeto, o 
desenvolvimento e a implantação dos novos sistemas e, também, são 
capacitados os profissionais do quadro, bem como definidos os serviços 
profissionais complementares a serem contratados por projeto.  

Todos os processos internos são geridos com o apoio de sistemas 
informatizados, com o objetivo de reduzir o fluxo de papel na instituição e garantir 
a confiabilidade e guarda das informações. Todos os sistemas são acessíveis por 
senhas individuais segundo o perfil do usuário. 

  
• Sistema de Gestão Acadêmica – responsável pela implementação digital 

de todo o fluxo de ações, informações e de decisão administrativas, bem como o 
controle de dados de processos educacionais e reserva de recursos, além de 
suprir o Portal do Aluno e o Portal do Docente com os dados necessários e 
ofereça um fluxo de informações, que permita informatizar diversos processos 
internos e disponibilizar a documentação normativa institucional, acessível pela 
Intranet 

 
• Sistema Eletrônico de Gestão Financeira – para todo o controle 

financeiro da instituição, incluindo contas a pagar e contas a receber; ferramenta 
de planejamento e controle orçamentário e sistema de gestão de indicadores 
operacionais 

  
A Gestão Acadêmica empregará um sistema eletrônico que permita a gestão 

e manutenção dos processos em conformidade com as diretrizes institucionais, 
auxiliando na gestão e coordenação dos cursos nas seguintes atividades:  
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• Registros acadêmicos (informações sobre os componentes curriculares, 
aulas ministradas, conteúdos trabalhados, freqüência aluno, resultados de 
avaliações, histórico dos alunos etc.);  

• Acesso via web ao Portal do Aluno (seu histórico, resultados das 
avaliações, informes, calendário acadêmico, planos de ensino e demais 
documentos da instituição);  

• Matrícula e cadastro de cursos e turmas;  
• Trancamento, cancelamento de cursos, aproveitamento de estudos;  
• Acesso via web ao Portal do Docente (acesso aos registros dos 

componentes curriculares, horários, planos de ensino etc.);  
• Organização e atualização de arquivos, cadastro de alunos e seus 

registros.  

 
A gestão do acervo bibliotecário e o controle de títulos e publicações, bem 

como a disponibilização de biblioteca virtual e livros eletrônicos são feitos por 
meio de um sistema informatizado sob responsabilidade do Núcleo Pedagógico. 

 
A velocidade da implantação desses novos sistemas é ditada por dois 

fatores: um abrange os recursos a serem investidos na composição das equipes 
técnicas e na contratação de serviços de tecnologia da informação e 
comunicação; e o outro, a estratégia da instituição na rediscussão dos 
procedimentos de gestão em cada uma de suas áreas.  

 
12.4 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 
 
A FAGRAM acredita que um AVA deve favorecer o ensino, a aprendizagem, 

a construção coletiva, a existência de interesse mútuo e as regras de resolução 
de conflitos, permitindo que a simples agregação eletrônica de pessoas torne-se 
uma Comunidade Virtual de Aprendizagem. 

Assim, a plataforma Moodle foi escolhida pela FAGRAM para abrigar os 
conteúdos de seus cursos oferecidos na modalidade EaD e compor o seu AVA, 
que é uma sala de aula virtual onde o aluno tem a possibilidade de acompanhar 
as atividades do curso pela internet. O aluno terá acesso à plataforma com uso de 
um usuário e uma senha pessoal.  

O Moodle pode ser acessado em qualquer computador com internet, sendo 
a principal plataforma de sustentação das atividades. É através deste que o 
usuário poderá ter acesso aos conteúdos disponibilizados pelos professores, além 
de postar atividades, debater o tema em fóruns de discussão, tirar dúvidas via 
mensagens, entre outros recursos.  

O Moodle é considerado líder em plataforma de e-learning por sua facilidade 
de uso, sendo amplamente adotado por instituições de ensino como o Ambiente 
Virtual de Ensino e de Aprendizado pela sua flexibilidade pedagógica, sua 
amplitude de funções e suas características intuitivas, para o aprendizado à 
distância e para dar apoio ao ensino presencial.  
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Atualmente mais de 100 milhões de usuários no mundo utilizam o Moodle. 
Optou-se pelo Moodle devido à sua integração com o sistema acadêmico, ao 
suporte ao número de usuários, às funcionalidades de publicação de conteúdos 
em diferentes formatos e sob diferentes condições adaptáveis e, principalmente, 
aos recursos para realização e entrega de atividades individuais e coletivas, com 
os respectivos registros de participação dos Discentes, de acompanhamento 
pelos Docentes e de exibição de resultados de avaliação, prestando-se a funções 
de administração dos dados dos usuários e ao funcionamento como um ambiente 
virtual flexível. 

O ambiente Moodle da FAGRAM foi configurado com os seguintes recursos:  
 

Recurso Descrição 

Avisos 
Esta é a primeira tela do ambiente apresentada ao Discente, 

concentra informações importantes para o andamento da 
disciplina. 

Orientações 
Importantes 

Informam sobre a pesquisa e o acesso no acervo da biblioteca 
virtual, os horários e endereços dos laboratórios de informática 
para utilização além do horário de aulas, bem como oferecem 

tutoriais de utilização das ferramentas e recursos para a 
aprendizagem. 

Contato 

É feito por meio de telefone fixo dos respectivos Polos; de 
forma presencial nos campi e polos; por email para questões de 

Secretaria e Financeiro, bem como para dúvidas técnicas e 
operacionais. Para falar com a coordenação do curso, o 

Discente pode acessar os contatos pelo ambiente virtual no link 
“Comunidade”. 

Programe-se 
Contém link para cronograma de atividades e provas, com 
informações sobre prazos e feedbacks, além de calendário 

acadêmico institucional. 

Conteúdos 

Apresentação da disciplina contendo minicurrículo do Docente e 
dos Tutores a Distância, bem como links para: 

- Plano de Ensino: reúne as informações oficiais sobre a 
disciplina, como ementa, objetivos gerais e específicos, 

conteúdo programático, critérios de avaliação, metodologia, 
bibliografias básica e complementar. 

- Plano de Aulas: apresenta um Plano de estudos semanal, 
com a distribuição dos conteúdos, objetivos de cada unidade de 
aula, metas de aprendizagem, atividades e bibliografia/materiais 

para estudos sugeridos a cada semana. 
Contêm ainda links para as quatro unidades de aula e um link 

para todas as atividades a serem respondidas. 
CPA Link para Instrumento de Autoavaliação. 
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A tecnologia se bem utilizada pode beneficiar o trabalho pedagógico, com 
propostas dinamizadoras do conhecimento e, para além disso, como processo de 
comunicação e construção do saber escolar por discentes e docentes. Contudo, 
com o avanço da tecnologia, a educação passou por transformações que 
mudaram o processo de ensino, a comunicação passou por mudanças e 
construções.  

A tecnologia educacional e de comunicação atual permite criar material 
didático usando multimídia com interatividade que tornam mais efetivo os 
ambientes de ensino–aprendizagem apoiado nas Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação – TICs. Entretanto, o docente precisa estar articulado 
nesta nova linguagem do saber, a fim de que haja a emancipação no trabalho 
didático em sala de aula.  

Novas tecnologias permitem aplicabilidades pedagógicas inovadoras que 
podem contribuir para resultados diferenciados, bem como fortalecem a justiça 
social, pela democratização do acesso ao ensino e por facilitar a educação 
inclusiva de portadores de necessidades especiais. Por isso, deve-se observar a 
forma que os docentes utilizam os recursos tecnológicos ao seu alcance como 
ferramentas pedagógicas necessárias para obter maior atenção, e 
conseqüentemente, fazer com que todos possam assimilar melhor as 
informações, processando seus conhecimentos, resultando assim, uma 
aprendizagem satisfatória.  

Nos meios acadêmicos e, principalmente, no mercado de trabalho, a 
incorporação das novas tecnologias que auxiliem a interação e a aprendizagem 
na modalidade EAD ocorre em uma celeridade intensa, muitas destas podem ser 
combinadas, por exemplo, áudio e videoconferência. A seguir estão descritas 
algumas dessas tecnologias utilizadas pela FAGRAM:  

• Material impresso: apresentado normalmente em uma linguagem voltada 
para a assimilação e reflexão, favoráveis ao aprendizado autoinstrutivo, 
abrangendo atividades de produção e assimilação de conhecimento.  

• Sistema de mensagens eletrônicas: comunicação assíncrona, os prazos 
devem ser observados pelo discente;  

• Chat (bate-papo): comunicação instantânea (síncrona).  
• Fórum: é um espaço virtual específico no AVA onde se processa a 

interação assíncrona;  
• Vídeo: Os docentes e tutores pode inserir no AVA vídeos próprios ou 

sugestão de vídeos disponibilizados nos canais de internet (Youtube, 
Vimeo, Googlevideos, ...) com conteúdos básicos ou complementares; 

• Videoaula: O discente pode assistir às aulas e interagir com os docentes 
durante a transmissão.  

  
A FAGRAM disponibiliza as seguintes estruturas para o desenvolvimento de 

materiais pedagógicos pelos professores: 
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 Apoio técnico de informática – para auxílio na editoração de apostilas que 
servem de suporte didático às aulas. 

 Livraria e fotocopiadora – para comercialização do material didático. 
 Sala de informática destinada aos alunos. 
 Biblioteca – para servir como fonte de informações para elaboração do 

material didático próprio. 

 
A FAGRAM tem consciência que nenhuma tecnologia pode resolver todos 

os tipos de problemas e que o aprendizado depende mais da forma como essa 
tecnologia é utilizada do que do tipo de tecnologia utilizada, no entanto, acredita 
que a atenção dispensada ao discente pelo docente, tutor e monitor pode fazer a 
diferença neste processo e que a interação entre a equipe é crucial na 
identificação e superação das dificuldades.  

Segundo Moran (2000), o importante é a credibilidade do docente/tutor, sua 
capacidade de estabelecer laços de empatia, de afeto, de colaboração, de 
incentivo, mantendo o equilíbrio entre flexibilidade, o foco das atividades 
propostas e o objetivo principal das informações e conteúdos propostos.  

As afinidades interpessoais e afetivas são intensamente comprovadas 
quando as atitudes são sobrecarregadas de valores como respeito, reciprocidade 
e confiança entre os participantes. A probabilidade de compartilhar no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) é extremamente importante, pois é na troca de 
experiências, reflexões e sentimentos entre os discentes que se fortalece o 
trabalho coletivo e colaborativo.  

O tutor, nesse contexto, atua como mediador, promovendo ações 
investigativas, resolução de dúvidas sobre o uso dessa ferramenta.  

A finalidade é estabelecer uma combinação de mídias educacionais que 
atendam às necessidades dos discentes em todas as possibilidades, para o 
desenvolvimento do processo de aprendizagem de forma satisfatória. É 
fundamental a análise e re-análise constante dos materiais, modelos e processos 
de EaD identificando em cada um suas vantagens e limitações e procedendo às 
adequações necessárias, evoluindo junto com o discentes. 
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