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PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

1 INTRODUÇÃO
Com base nas novas e crescentes demandas do mercado de trabalho e da produção de
alimentos com qualidade, velocidade e respeito ao meio ambiente originou demandas de
atualização e reformulação do perfil do profissional formado pela Faculdade de Ciências
Agro-Ambientais.
Além das recentes e profundas transformações mundiais na produção de alimentos e
da agropecuária no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, a globalização dos mercados e a
influência das novas e constantemente aprimoradas exigências para os produtos de
exportação, com cada vez maiores influências preservacionistas, tem reiterado a
necessidade de reformas no direcionamento dos cursos de graduação da FAGRAM. Nesta
perspectiva, a nova proposta pedagógica procura dar resposta a estas novas realidades
regional, social e mundial, incorporando novas áreas de estudo e redefinindo as existentes,
visando proporcionar a formação de profissionais capazes de perceber os desafios
constantes do desenvolvimento brasileiro e propor estratégias ecologicamente sustentáveis
para a continuidade e qualidade deste, seja em escala regional, seja mundial, bem como
traçar estratégias de comercialização que assegurem a viabilidade econômica do
agronegócio, base da balança comercial brasileira.
O modelo tecnológico atual aplicado à produção de alimentos tem negligenciado
suas relações e implicações para com o meio-ambiente, seja pelo alto consumo e a
contaminação das águas de superfície e dos lençóis freáticos pelos resíduos das criações,
seja pela produção entérica de metano ou pelo desmatamento das florestas tropicais para
expansão das fronteiras agrícolas são questões atuais e que precisam ser modificadas
através de análises críticas de cada realidade e da concepção de estratégias de manejo agrosustentáveis que sejam capazes de produzir alimento para a sociedade, sem se tornarem
uma ameaça à biodiversidade e à qualidade de vida desta.
Novas visões de mercado, profundo conhecimento dos processos e meandros
negociais, estratégias de comercialização e de redução dos custos operacionais – o
chamado “custo Brasil” - são também necessários na busca da ampliação e concretização
da posição do Brasil como economia forte e exportador sério no mercado internacional,
cada vez mais expressiva.
A partir destas reflexões e, após exaustiva discussão com os corpos discente e
docente, foi elaborada a presente Proposta Pedagógica, visando moldar novos profissionais
atentos às demandas da Sociedade Fluminense e Brasileira.
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1.1 HISTÓRICO DA SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA
A Sociedade Nacional de Agricultura – SNA (Mantenedora) 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 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.” 1
“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,”² 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 a
realização de seminários, congressos e exposições. Os empreendimentos reforçavam a
dimensão política da entidade já que deles 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, congressos, congregando especialistas e autoridades em torno de
uma pauta atualizada de questões agropecuárias. As publicações resultantes desses
encontros ratificam sua importância, por exemplo: 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 oito Congressos de Agribusiness.
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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 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.
Sua missão é:
 Trabalhar pelo aperfeiçoamento das atividades ligadas à exploração
racional da terra;
 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;
 Fortalecer o agronegócio brasileiro e fomentar sua visibilidade e
reconhecimento internacionalmente não mais como potencial, mas como
realidade.
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 a
realização de seminários, congressos e exposições. Os empreendimentos reforçavam a
dimensão política da entidade já que deles 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, congressos, congregando especialistas e autoridades em torno de
uma pauta atualizada de questões agropecuárias. As publicações resultantes desses
encontros ratificam sua importância, por exemplo: 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 oito Congressos de Agribusiness.
A Lavoura e a mais antiga revista agrícola do Brasil, e publicou seu primeiro
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número 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-se
através dos textos formar uma nova mentalidade nos próprios agricultores. A revista
continua sendo publicada trimestralmente, incorporando seções atualizadas como:
biotecnologia e agronégocios, casos de sucesso e publicando artigos da atualidade 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 é 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”.
"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, de estações agronômicas e meteorológicas. “Portanto,
mais uma prova da presença do ensino na atuação da Sociedade Nacional de Agricultura,
desde seus primeiros tempos”.
Em 1994 o Centro de Estudos Avançados em Meio Ambiente e
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.
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Em 2012, a SNA participou na Rio +20, Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável e da Cúpula dos Povos não apenas acolhendo eventos, mas
também participando dos debates em eventos paralelos.

1.2 HISTÓRICO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRO-AMBIENTAIS
O projeto de criação da Faculdade de Ciências Agro - Ambientais – FAGRAM,
com base na profunda experiência na área, partiu de uma análise crítica, recorrendo-se às
fontes do conhecimento adquirido pelas várias universidades nacionais e estrangeiras no
decorrer de anos de reflexão e ação operacional, além da própria experiência da SNA,
possibilitando dar-se ao projeto uma densa substância e um sólido fundamento prático e
teórico.
A Faculdade de Ciências Agro - Ambientais – FAGRAM é uma instituição privada
e mantida pela SNA, em plena área metropolitana do Rio de Janeiro - às margens da
Avenida Brasil – numa propriedade de aproximadamente 150.000m2, em uma Área de
Preservação Ambiental (APA).
1.3 HISTÓRICO DOS CURSOS
1.3.1 CURSO DE ZOOTECNIA
A Faculdade de Ciências Agro - Ambientais – FAGRAM, desde sua criação e
1994, oferece o Curso de Graduação em Zootecnia que consiste de um programa de
formação superior com base na interdisciplinaridade e abrangência de conteúdos
programáticos, favorecendo a construção de competências e habilidades, com ênfase na
prática profissional sem descuidar do embasamento teórico. O estudo dos ecossistemas, a
preservação e conservação dos animais silvestres, em particular, e do meio ambiente, em
geral, também eram cuidadosamente enfocados, dentro de uma abordagem racional.
O Curso de Zootecnia da FAGRAM foi autorizado em 26/12/1994 (Decreto
publicado no DOU de 27/12/94), iniciou sua primeira turma em 07 de agosto de 1995 e foi
reconhecido pela portaria nº. 1239, de 21 de junho de 2001, com conceito B. Na avaliação
realizada pelo Ministério da Educação em 2004, o curso recebeu o conceito 3, que o
classificava dentre os melhores cursos de Zootecnia do Brasil, tendo formado próximos de
120 profissionais em seus 15 anos de existência.
Em 2016, a Comissão de Renovação do Reconhecimento do Curso avaliou o Curso
de Zootecnia da FAGRAM com conceito 4, tendo sido publicada a Portaria MEC n.º 520,
no DOU em 02/06/2017.
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Infelizmente, desde 2012 a demanda pelo Curso de Zootecnia no Rio de Janeiro
entrou em declínio e, visando preservar a sustentabilidade econômica da Faculdade,
embora os editais de oferta de vagas continuem sendo abertos semestralmente, não houve a
possibilidade de formação de uma turma minimamente numerosa para retomada das
atividades letivas.
A partir de então, a comunidade docente em conjunto com a Diretoria da SNA e da
FAGRAM iniciou o processo de discussão sobre o futuro da IES e um novo
direcionamento foi traçado com a diretriz de elaboração de novos cursos, desta vez de
perfil tecnólogo, com forte ênfase na colocação de mercado, sempre respeitando o eixo
central da SNA e da FAGRAM, o agronegócio e o foco ambiental.
Desde 2012 a instituição vem solicitando ao MEC autorização para abertura de
novos cursos de graduação, tendo sido aprovados os Cursos Superiores de Tecnologia em
Comércio Exterior, em Agronegócios e, recentemente, em Gestão Ambiental.
Corroborando a seriedade e as excelentes condições de ensino oferecidas pela
FAGRAM, nas duas últimas avaliações do INEP/MEC a que esteve submetida a
FAGRAM recebeu conceito 4, em uma escala de 1 a 5, sendo uma destas a Comissão de
Recredenciamento Institucional. Assim, a FAGRAM foi recredenciada pela Portaria nº
1.326, publicada no DOU em 18 de novembro de 2016.
1.3.2 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR
O Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior da FAGRAM foi
autorizado pela Portaria MEC n.º 534, DOU de 22/09/2016. No entanto, ainda não foi
possível a formação de sua primeira turma devido à pequena procura que tem sido
observada no município do Rio de Janeiro. Na avaliação realizada pela Comissão de
Autorização de Curso do INEP/MEC o curso recebeu o conceito 3.
1.3.3 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIOS
O Curso Superior de Tecnologia em Agronegócios da FAGRAM foi autorizado
pela Portaria MEC n.º 334, DOU de 26/07/2016. No entanto, ainda não foi possível a
formação de sua primeira turma devido à pequena procura que tem sido observada no
município do Rio de Janeiro. Na avaliação realizada pela Comissão de Autorização de
Curso do INEP/MEC o curso recebeu o conceito 4.
1.3.4 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental da FAGRAM foi avaliado
pela Comissão de Autorização de Curso do INEP/MEC com conceito 3, no entanto, apesar
do Parecer CNE/CES nº. 191/2018, de 10/04/2018 ter sido favorável à autorização de
funcionamento do Curso, a Portaria de Autorização ainda não foi publicada.
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1.4 NECESSIDADE SOCIAL DOS CURSOS
No Brasil, o crescimento do setor agrícola e a necessidade de desenvolvimento
científico e tecnológico da cadeia de produção fizeram com que houvesse a necessidade de
um profissional de nível superior especialmente capacitado nas diversas áreas do
agronegócio, cônscio das suas responsabilidades para com a sociedade.
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.
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.
2 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA
São órgãos da administração da Faculdade:
-Congregação
-Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
-Diretoria
-Coordenação de Cursos
A Congregação é o órgão superior deliberativo em matéria administrativa,
didático-científica e disciplinar, obedecendo ao princípio da gestão democrática, composta
pelo Diretor-Geral, o Vice-Diretor-Geral, o Diretor de Ensino, Diretor Administrativo
Financeiro, por 5 representantes docentes, pelos Coordenadores de Curso de Graduação, 1
representante discente, 2 representantes da mantenedora e 2 representantes da comunidade.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão técnico de coordenação,
assessoramento, consultivo e deliberativo em matéria didático-científica.
A Diretoria é o órgão executivo superior de administração, coordenação,
fiscalização e controle das atividades da Faculdade.
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A Coordenação de Cursos é a menor unidade da estrutura da Faculdade para
todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e de administração de
pessoal docente.
2.1 COORDENAÇÃO DOS CURSOS
A coordenação pedagógica dos cursos será exercida em nível executivo, pela
Coordenação do respectivo Curso e, em nível deliberativo, pelo Colegiado do Curso.
A Coordenação do Curso é exercida pelo Coordenador do Curso, um Professor com
formação e/ou pós-graduação stricto sensu na área, membro do Colegiado de Curso,
nomeado pela Diretoria Geral e aprovado pela Congregação. A Coordenação de Curso
conta com uma Secretaria que apóia o Coordenador e o Colegiado do Curso.
O Regimento Geral da Faculdade de Ciências Agro-Ambientais define as
atribuições e competências do Coordenador de Curso. O Coordenador preside o Colegiado
de Curso e compete a ele coordenar a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso, bem
como à sua atualização. Cabe ainda ao Coordenador acompanhar a execução do currículo
quanto às diretrizes do Colegiado e objetivo do Curso, elaborando os estudos necessários à
compatibilização dos programas, cargas horárias e planos de ensino das disciplinas
componentes das estruturas curriculares. O Coordenador do Curso deve também orientar
os discentes quanto aos seus direitos e deveres acadêmicos.
Dos atos do Coordenador de Curso, cabe recurso ao Colegiado de Curso, no prazo
de dez dias a contar da data da comunicação formal do ato. Das decisões do Colegiado de
Curso cabe recurso à Congregação da Faculdade, até dez dias da publicação da Resolução.
Os Coordenadores de Curso tem participação nos seguintes Órgãos Colegiados:
 No Colegiado do Curso e no Núcleo Docente Estruturante, como presidente;
 Na Congregação da FAGRAM, como membro efetivo;
 No Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como membro;
 Na Comissão Própria de Avaliação, como colaborador.
O Colegiado de Curso é composto por representantes do corpo docente, eleitos por
seus pares com mandato de dois anos, permitida uma recondução, e por um representante
discente indicado pelo Diretório Central dos Estudantes, com mandato de um ano. Este
colegiado é uma unidade didático-científica, deliberativa, vinculada à FAGRAM. O
Regimento Geral da FAGRAM define as atribuições e competências do Colegiado de
Curso. O Colegiado é responsável pela supervisão das atividades didáticas do curso e pela
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orientação aos acadêmicos, com vistas a sua efetiva integração no âmbito comunitário e do
desempenho de cada um deles, no cumprimento de suas obrigações.
O Colegiado de Curso poderá, por solicitação do professor ou quando julgar
necessário, solicitar à Coordenação de Curso ou ao Núcleo Pedagógico um assessoramento
didático-pedagógico aos docentes na condução de seus trabalhos acadêmicos.
O Colegiado de Curso é composto por representantes do corpo docente, eleitos por
seus pares com mandato de dois anos, permitida uma recondução, e por um representante
discente indicado pelo Diretório Central dos Estudantes, com mandato de um ano. Este
colegiado é uma unidade didático-científica, deliberativa, vinculada à FAGRAM. O
Regimento Geral da FAGRAM define as atribuições e competências do Colegiado de
Curso. O Colegiado é responsável pela supervisão das atividades didáticas do curso e pela
orientação aos acadêmicos, com vistas a sua efetiva integração no âmbito comunitário e do
desempenho de cada um deles, no cumprimento de suas obrigações.
O Colegiado de Curso poderá, por solicitação do professor ou quando julgar
necessário, solicitar à Coordenação de Curso ou ao Núcleo Pedagógico um assessoramento
didático-pedagógico aos docentes na condução de seus trabalhos acadêmicos.
O Colegiado do Curso reunir-se-á ordinariamente, uma vez por semestre, nas datas
estipuladas no Calendário Acadêmico, para as atividades afins, podendo se reunir
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso, ou por
solicitação de no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas. O Colegiado de Curso só reunir-se-á com a presença da maioria de
seus membros, e só deliberará por maioria de votos dos membros presentes. Ao
Coordenador caberá além do voto comum o voto de qualidade.
O Colegiado do Curso poderá constituir comissões compostas por docentes,
discentes e técnicos administrativos da Faculdade e ainda incluindo elementos não
vinculados à esta, para subsidiarem suas Resoluções.
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) 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.
O NDE realizará 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.
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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;
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 realizará 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 material de apoio didático às atividades de ensino nos cursos (retro-projetores,
equipamentos de multimídia, televisores, videocassetes, etc) será fornecido pela Secretaria
da FAGRAM de acordo com a ordem cronológica de solicitação pelo docente e
respeitando-se as Normas estabelecidas para tal.
2.2 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
O Estatuto da FAGRAM define em seus artigos a Estrutura Administrativa da
Instituição. A organização acadêmico-administrativa da FAGRAM se realiza pelos
seguintes Órgãos:
A estrutura organizacional da FAGRAM é constituída hoje pela Direção Geral,
Direção Administrativa, Direção de Ensino e Direção Administrativa, às quais está
subordinada a Coordenação do Curso e a Secretaria Acadêmica, cada uma com uma
secretaria de apoio. À Coordenação do Curso estão submetidos os Núcleos de Apoio:
Núcleo Pedagógico, Núcleo de Pesquisa, Núcleo de Estágio e Núcleo de Extensão
(Descritos no Anexo 1).
O Registro Acadêmico da FAGRAM organiza o registro da vida acadêmica dos
alunos. A FAGRAM possui um Sistema de Informação Acadêmica que permite além do
acesso à “Consulta Acadêmica”, para obter o histórico escolar do aluno constantemente
atualizado, o acesso ao “Controle Acadêmico”, para a inserção e alimentação dos dados
pelos professores à medida que a informação é gerada. O Registro Acadêmico atende
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diariamente o aluno e cabe a esta fornecer as informações, quando solicitadas e, à
Coordenação do Curso, quando da matrícula do acadêmico.
Tanto os professores como os acadêmicos são atendidos pelo Coordenador de seus
cursos na medida em que houver necessidade de esclarecimentos ou manifestações em
relação às questões de sua competência. A Coordenação do Curso disponibiliza
integralmente diversos horários para este atendimento aos docentes e discentes, de modo
que todas as informações, solicitações e sugestões relacionadas ao curso sejam
adequadamente encaminhadas. Neste constante relacionamento pedagógico com os alunos,
o Coordenador também os orienta quanto à obtenção de um desempenho máximo durante a
vida acadêmica.
Os alunos são atendidos individualmente pelos professores, de acordo com a
disponibilidade de horário, para assuntos relacionados às atividades das disciplinas que
ministram e dos projetos de pesquisa extensão e ensino que desenvolvem. A
responsabilidade pelo acompanhamento e pela divulgação junto aos alunos, das Atividades
Complementares, está a cargo do Coordenador das Atividades Complementares, conforme
consta no Regulamento das Atividades Complementares em anexo a este Projeto
Pedagógico. Para a realização dos Estágios Supervisionados, os acadêmicos são atendidos
pelos professores responsáveis pelas diversas áreas, sendo orientados pelo professor
responsável pelas três disciplinas de Estágio Supervisionado, conforme consta no
Regulamento de Estágio Supervisionado em anexo a este Projeto Pedagógico.
O Núcleo de Estágio fornece as informações necessárias para os alunos realizarem
o Estágio Voluntário, que tem por objetivo proporcionar ao acadêmico experiências que
contribuam para a consolidação de sua formação profissional, por meio de atividades
executadas nas unidades internas da FAGRAM, sem qualquer tipo de remuneração. Este
Núcleo, em conjunto com o professor responsável pelo Estágio Supervisionado a também
orientará os alunos na realização do Estágio Extracurricular, entendido como o conjunto de
atividades executadas por acadêmicos da FAGRAM, com a finalidade de favorecer a
formação teórica e a vivência prática, independente da obrigatoriedade curricular formal. É
realizado em instituições externas à FAGRAM, podendo ser remunerado ou não.
O planejamento pedagógico está sob a responsabilidade do Colegiado do Curso e
pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsáveis pela discussão e
operacionalização das diretrizes curriculares visando à atualização constante do Projeto
Pedagógico, envolvendo os docentes, discentes, técnico-administrativos e a comunidade
externa. Estes definem a organização do curso, os objetivos, o perfil desejado do egresso,
habilidades e competências, podendo inclusive propor alterações cabíveis a matriz
curricular da concepção do Curso.
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Caberá aos professores responsáveis por cada disciplina elaborar e/ou modificar o
Plano de Ensino da disciplina sob sua responsabilidade, em consonância com o Projeto
Pedagógico, devendo ser aprovado pelo Colegiado de Curso no início de cada período
letivo. A aprovação dos Planos de Ensino pelo Colegiado envolve estudos prévios
desenvolvidos na Coordenação do Curso no sentido de acompanhar a execução do
currículo quanto às diretrizes do Colegiado e aos objetivos constantes do Projeto
Pedagógico. O programa da disciplina, elaborado com base no Plano de Ensino, é
apresentado pelo professor aos alunos no início das atividades de cada disciplina.
Integram o pessoal técnico-administrativo envolvido com o atendimento acadêmico
aos professores e alunos na FAGRAM, uma funcionária com graduação em Pedagogia
(incompleto) que desempenha a função de Assistente da Coordenação e do Registro
Acadêmico e um funcionário com o Ensino Médio completo que dá suporte ao Corpo
Docente, ao Colegiado do Curso e aos Núcleos de Apoio e à Escola Wenceslao Bello, bem
como um contínuo, responsável pela instalação dos equipamentos multimídias nas salas.

2. POLÍTICA DE CONCEPÇÃO DE NOVOS CURSOS
O processo de discussão sobre os novos cursos foi iniciado ainda em 2011,
seguindo as metas apontadas no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
FAGRAM, protocolado no sistema E-MEC. 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.
Este processo culminou com a opção pela modalidade de Cursos Tecnológicos e,
dentre os cursos selecionados pela IES, o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental
merece destaque pelo seu caráter amplo e abrangente, capaz de atender aos anseios da
Sociedade Brasileira no sentido de promover o desenvolvimento nacional aliado à
utilização racional dos recursos naturais e à preservação ambiental e que não pode ser
avaliado isoladamente dos processos do próprio agronegócio, porém não se restringindo a
estes.
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
12
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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.
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. O estudo do meio-ambiente e dos ecossistemas são
cuidadosamente enfocados, dentro de uma abordagem racional.
2.1 – PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS
2.1.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE CONTEÚDOS
A seleção dos conteúdos deve contemplar todos os temas exigidos para atender à
formação e ao perfil profissional proposto pela FAGRAM e estão contidos em seus
ementários que precisam ser periodicamente revisados e modernizados para atendimento às
demandas do mercado de trabalho.
Estes conteúdos são importantes à medida em que constituem a estrutura básica
sobre a qual o aluno (educando) constrói e reestrutura o conhecimento.
É através do conteúdo que se pratica e desenvolve competências e habilidades, não
abrangendo somente a organização do conhecimento, mas também as experiências
educativas no campo deste conhecimento.
A escolha de conteúdos deve ser alicerçada pelos princípios de:
 a indissociabilidade entre a teoria e a prática ao longo do processo de
aprendizagem;


flexibilização curricular;



interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade;



atender ao perfil profissional desejado e ao mercado de trabalho;



comprometimento com os valores morais, éticos e humanistas;



atendimento às Diretrizes Pedagógicas Nacionais.

Outros aspectos a serem considerados:
 Validade-relação entre os objetivos com os conteúdos. O conhecimento
humano amplia-se cada vez mais e a ciência em constante atualização.
 Utilidade-aplicação do conhecimento adquirido em situações novas,
adequando as exigências e condições do meio em que se vive, satisfazendo
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nas necessidades e expectativas, e quando têm o valor prático ajudando a
solucionar problemas e a enfrentar situações novas.
 Significação - relacionado às experiências, presenciadas. Fazer a parte do
que já é conhecido e vivenciado ao desconhecido e novo.
 Flexibilidade - possibilidade de alterações, suprimindo ou acrescentando às
diretrizes curriculares nacionais.
 Outrossim, é importante considerar que valores devem estar presentes nos
objetivos que conteúdos/conhecimentos devem ser priorizados, e articulados
a pratica (Teoria/Pratica), que devem refletir na forma como avaliações
estão servindo como diagnósticos constantes para reconstrução da prática
educativa. Deve-se garantir a articulação horizontal e vertical dos
conteúdos.
Desta forma, a seleção de conteúdos é efetivada a partir de estudos e dos
parâmetros curriculares específicos de cada curso. Assim a definição e a seleção dos
conteúdos das disciplinas dos cursos são incorporadas pelos Projetos Pedagógicos de
acordo com as ementas propostas pelos respectivos docentes, acompanhados pelos
coordenadores e pelo Núcleo Pedagógico. Nessas atividades curriculares são levadas em
conta, também, os resultados apontados pelos processos de avaliação institucional, interno
e externo; as peculiaridades regionais da inserção do curso; e, as peculiaridades e
especificidades de cada turma.
2.1.2 INCORPORAÇÃO DE INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS
O planejamento, como instrumento da ação educativa, constitui-se numa atividade
política, dinâmica e sempre inovadora na ação metodológica, pois constitui em uma
estratégia capaz de interação de diferentes pessoas em função de objetos comuns- ligados
ao processo de ensino aprendizagem.
Segundo Libâneo (1990) é um processo de racionalização, organização e
coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto
social.
A atividade de planejamento representa o nosso pensar, o rumo que damos ao
nosso trabalho que se constitui em atividades consciente de previsão de ações. Docentes
que se fundamentam em propostas político-pedagógica, tendo como referência as situações
concretas (a problemática social, econômica, política e cultural que envolve a Instituição,
os professores, os alunos, os pais, a comunidade que interage no processo educativo).
São pressupostos desse processo:
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- Acreditar na Instituição como veiculo de educação critica, criadora, atuante,
politizadora, que possibilita o crescimento como ser humano e sua integração
consciente e atuante na comunidade em que vive;
- Acreditar no educador como agente facilitador do processo político da educação;
- Acreditar na disponibilidade e até atividade criativa dos elementos da comunidade,
quando integrados no processo educativo;
- ter clareza de que todo trabalho participativo não pode ser predeterminado
estanque ou fragmentado;
- A atividade do planejamento caracterizado pelo plano de ensino do docente, é uma
ação que dimensiona o projeto pedagógico, elaborado de forma articulada a sua
ação pedagógica refletindo,avaliando e tomando decisões coletivas;
- Estas decisões coletivas devem estar orientadas por princípios que levem em
consideração o compromisso de cada membro na elaboração do projeto pedagógico,
o entendimento de que discentes/docentes são sujeitos da ação educativa e
produtores de conhecimentos, a concepção de que o conhecimento e resultado das
relações produzidas pelos homens entre si com a natureza, construído socialmente
condicionado pelo contexto histórico-econômico da sociedade;
- O plano de ensino é um guia de orientação do trabalho educativo, um instrumento
que expressa a prática dos docentes.
- Baseado na concepção de que o conhecimentos é construído ,que seus processo é
dinâmico e envolve conhecimentos prévios, o currículo é algo maior que uma
simples transmissão de conhecimento.
- O plano por competência e habilidades não significa pormenorizar os conteúdos
-InterdisciplinaridadeAs disciplinas obrigatórias eletivas do curso são oferecidas em semestres
determinados, no regime seriado, mediante articulação por um sistema de pré-requisito,
contemplando a interdisciplinaridade, integrando as disciplinas para fomentar a
aprendizagem no triângulo entendimento/planejamento/execução do conhecimento, com
conteúdos contextualizados.
-MultidisciplinaridadeA FAGRAM revisou e vem atualizando minuciosamente o seu ementário, para
atendimento a determinação das DCN, quanto aos temas de caráter multidisciplinares que
devem obrigatoriamente fazer parte dos programas analíticos das disciplinas eletivas e as
complementares do curso.
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-TransdisciplinaridadeAs atividades complementares oferecidas, em diferentes modalidades, buscam
aumentar as oportunidades de aprendizagem aos discentes, de maneira a complementar o
currículo obrigatório da FAGRAM para o atendimento às diretrizes curriculares e/ou à
expectativa dos discentes. A oferta de disciplinas optativas é permitida, segundo o
Regimento Geral da FAGRAM e se constituem num elenco de disciplinas opcionais onde
o aluno tem o poder de decisão sobre os temas oferecidos, optando pelos que se
assemelham ao perfil individual desejado.
Outras ações também são realizadas na promoção da transdisciplinaridade como os
convênios que oportunizam aulas extra - classe, sejam em propriedades rurais ou em outras
entidades públicas ou privadas. A disponibilidade de monitoria (perfil docente), a iniciação
científica (perfil cientista), os cursos de extensão (perfil extensionista), dentre outros.
2.1.2.1 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos
componentes curriculares.
As evidências de inovações quanto à flexibilização são: a opção no TCC de revisão
bibliográfica ou pesquisa e, as atividades complementares de ensino, na forma de
disciplinas optativas, que também visam oferecer temas generalistas e próximos às
compatibilidades individuais dos discentes, permitindo o acesso a diferentes trajetórias
formativas;
Obs.: A matriz do curso dispõe de flexibilização curricular através de disciplinas optativas,
onde os discentes podem complementar sua formação básica. Dispõe também de
disciplinas de atualidades, os professores buscam inserir temas da atualidade e/ou temas
para o atendimento às expectativas dos alunos nas áreas de interesse.
2.1.2.2 Oportunidades diferenciadas de integralização do curso
A oportunidade diferenciada de integralização do curso se faz através de Curso de
Férias, cursos intensivos, disciplinas optativas e estágios diferenciados, viagens, etc. Porém
não se limitam a estas, podendo ser incluídas como outras oportunidades:
 Estágio Interno oferecido a partir do primeiro período, orientado e supervisionado
por professores, em diferentes Setores e laboratórios da Faculdade, no intuito de
promover a aproximação do aluno, em sua maioria de perfil urbano, com o objeto
de estudo – o animal e, com a profissão. O estágio interno, também supervisionado,
objetiva proporcionar ao aluno a opção do estágio supervisionado na própria
FAGRAM. Neste caso, por opção do discente, o estágio interno pode constituir-se
no supervisionado obrigatório.
16

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
 Práticas Externas em Instituições conveniadas e relacionadas à área da formação
na busca do aprimoramento da prática do saber;
 Viagens e visitações técnicas que objetivam complementar os ensinamentos
práticos.
Obs.: As atividades (disciplinas optativas, visitações, viagens e práticas externas) não são
cobradas dos alunos. A FAGRAM arca com as despesas de transporte e/ou
operacionalização.
2.1.2.3 Avanços tecnológicos






Secretaria informatizada;
Informatização da Biblioteca e acesso à internet;
Disponibilidade de acesso à internet pelos professores, alunos e técnicoadministrativos;
Modernização de equipamentos laboratoriais;
Outros.

A FAGRAM está comprometida com projetos pedagógicos que estabelecem
relações de acordo de cooperação e parcerias para o ensino, pesquisa e a extensão, com a
comunidade, juntamente a empresas e instituições privadas e públicas. Esta ação ocorre
através da Mantenedora SNA, da Incubadora de Agronegócios da SNA, da Empresa Junior
da FAGRAM, da Escola Wenceslao Bello e dos Núcleos da FAGRAM, objetivando
oportunizar estágios, visitas orientadas e aulas externas, aproximando o discente da fonte
empregadora e da profissão, assim como desenvolver pesquisas visando gerar informações
técnico-científicas.
Uma forma de estímulo ao desenvolvimento da Inter e Transdisciplinaridades 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, também, o
livre acesso para a efetiva participação discente em todas as atividades acadêmicas
promovidas pela Mantenedora, pelas mantidas (FAGRAM/EWB) e por seus conveniados,
através da gratuidade no transporte para eventos e nas inscrições.
2.2. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
A FAGRAM sempre estuda, analisa, valoriza e sugere a utilização de metodologias
diversificada valorizando e respeitando o docente na decisão da melhor abordagem a ser
dada a cada disciplina. Recomenda-se que seja sempre observada, qual a melhor
metodologia a cada matéria a ser ministrada.
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No momento de planejar o docente sempre traça o perfil para os egressos, sempre
trocando idéias e interagindo com outros professores. Tem-se muita cautela para não
separar a teoria da prática, como também observar as características específicas de cada
disciplina.
Nesta visão destacam-se as aulas expositivas e experimentais, debates, trabalhos em
grupo, estudo dirigido, realização de projetos de pesquisa, estágios e TCC. Nos cursos de
extensão, seminários, palestras, jornadas acadêmicas há uma troca de aprendizado que
enriquece muito o fazer pedagógico da FAGRAM.
O êxito da prática metodológica é verificado por meio do Programa de Avaliação
Institucional (CPA), que tem como um de seus itens, a avaliação semestral de todos os
docentes das disciplinas dos cursos, cujo resultado é acompanhado pelos coordenadores de
cada curso.
2.2.1 POLÍTICAS DE ENSINO
A FAGRAM deve constituir-se de programas de formação superior com base num
currículo que favoreça a construção de competências e habilidades abrangendo conteúdos
programáticos significativos com ênfase na prática profissional, sem descuidar do
embasamento teórico. Esta formação deve ser integral, visando o profissional cidadão
crítico - reflexivo com competência técnica e compromisso político, primando pelas
transformações sociais e culturais, com condições de atuar no mercado de trabalho.
Princípios gerais que norteiam o Ensino da FAGRAM:
√ A formação de profissionais e especialistas de nível superior, através de cursos de
graduação, pós-graduação, seqüenciais e de aperfeiçoamento;
√ A realização de pesquisas e o estímulo à atividade criadora;
√ A extensão do ensino e da pesquisa à comunidade mediante cursos e serviços especiais;
√ O oferecimento de oportunidade de atualização nos campos de conhecimento e técnicas
correspondentes aos cursos ministrados;
√ O estimulo a promoção humana, 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;
√ A indissociabilidade entre a teoria e a prática ao longo do processo de aprendizagem.
A FAGRAM entende que para alicerçar o perfil generalista no profissional que
pretende formar é necessário oferecer diferentes oportunidades de atividades de ensino
(monitoria, viagens, práticas, cursos, disciplinas optativas, etc.) e de pesquisa e extensão,
que contribuam significativamente nesta formação.
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2.2.2 - POLÍTICAS DE GESTÃO
São os eixos norteadores das políticas de gestão, presentes em toda a estrutura
acadêmica:
√ Compromisso e competência técnica:


Desenvolvimento de competências, habilidades e responsabilidades.

√ A gestão ética, democrática e descentralizadora:


Participação da comunidade acadêmica em Instâncias.

√ Valorização e socialização do saber, com igualdade de oportunidades de acesso e
permanência na Instituição, estendendo-se a todas as atividades extra Campus,
quando supervisionadas.
2.2.3 POLÍTICAS DE PESQUISA
A FAGRAM contempla o ensino associado à pesquisa, à iniciação científica, na
formação do perfil investigatório do profissional que a FAGRAM deseja formar e
proporciona aos discentes e docentes a oportunidade de execução de práticas
investigatórias.
O incentivo também se dá através de concessão de auxílio para a execução de
projetos científicos, concessão de bolsas especiais, formação de pessoal pós-graduado,
promoção de eventos, intercâmbio com instituições congêneres e outros meios ao seu
alcance.
Os professores dos Cursos devem se responsabilizar pelas disciplinas oferecidas
para os cursos de graduação, desenvolvem projetos de pesquisas nos vários campos de
atuação, projetos de extensão junto à comunidade, e projetos de ensino, todos com a
participação direta dos acadêmicos de seus respectivos cursos de graduação. As atividades
de pesquisa são reguladas por regimento próprio descrito no Manual do Programa de
Iniciação Científica da FAGRAM.
A FAGRAM tem a visão de que a educação não pode sozinha promover a
transformação da sociedade, mas tem consciência do que lhe compete fazer e vai fazer.
Nessa visão a FAGRAM oferece uma educação responsável, comprometida na
formação de cidadãos capazes de enfrentar os desafios e exigências do mundo do trabalho.
Para isso caracterizam como suas Políticas de Ensino:
 O desenvolvimento do ensino de graduação em padrão de excelência de qualidade;


A promoção e integração das diferentes
desenvolvimento dos cursos de graduação;
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A implantação de projetos pedagógicos de cursos de graduação com autorização do
MEC;



Práticas de ensino inclusivas;



Formação de cidadãos críticos, criativos e socialmente responsáveis; e,



Futuramente, a promoção de novas modalidades de ensino, como a educação à
distância.

A. Programação de programas de pesquisas.
A Faculdade incentiva a pesquisa através de concessão de auxílio para a execução
de projetos científicos, concessão de bolsas especiais, formação de pessoal pós-graduado,
promoção de eventos, intercâmbio com instituições congêneres e outros meios ao seu
alcance.
Os programas de pesquisa visam, principalmente, mas não exclusivamente, à
inclusão do discente nas atividades investigatórias e prevalecendo os projetos elaborados
como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Os projetos são confeccionados, geralmente, no início de cada segundo semestre do
ano, de maneira a atender as aspirações dos alunos, não sendo possível, ou mesmo pouco
provável, que se estipulem anteriormente quais os temas de interesse de cada um. Sendo
necessário que estejam adequados dentro das possibilidades estruturais e financeiras da
Faculdade, na viabilidade técnica, no mérito acadêmico, na interdisciplinaridade e, que
possa gerar pelo menos uma publicação nos meios disponíveis de comunicação técnica
e/ou científica.
A FAGRAM desenvolve projetos de pesquisa com instituições públicas e privadas,
entre estas: PESAGRO-RIO, IBAMA, FIOCRUZ, ...
B– Programas de Pesquisa
O Núcleo de Pesquisa e Ética da FAGRAM foi criado no ano de 2006, atualmente
funciona com dois programas de pesquisa, o Programa de Incentivos Setoriais e o
Programa de Iniciação Científica. Este último, destinado aos estudantes do curso de
graduação da Instituição.
A participação nestes programas se dá através de editais, sendo o programa
normatizado e acompanhado pelo CICE (Comissão de Iniciação Científica e Ética), que é
formado por docentes de diversas áreas de pesquisa da Instituição.
Considerando as características e o estado de desenvolvimento da FAGRAM,
torna-se de relevância a definição de linhas de pesquisa de acordo com os objetivos
institucionais e da missão da FAGRAM para o desenvolvimento integrado da atividade de
investigação. Elas funcionam como referenciais gerais para construção, articulação e
realização de projetos, auxiliando nas decisões sobre rumo e nas definições dos objetos de
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investigação no contexto local e regional. São importantes também na delimitação dos
campos específicos do conhecimento em que os estudos e projetos serão inseridos, além de
oferecerem orientação teórica e procedimentos adequados aos pesquisadores envolvidos.
O processo de indução da pesquisa visa à melhoria da qualidade do ensino
possibilitado através de multiplicadores deste programa, levando à motivação dos alunos
ao trabalho acadêmico. O novo modelo pedagógico em discussão na Instituição objetiva
apresentar à sociedade as novas diretrizes para as varias áreas em que atuam, sendo a
pesquisa um desses elementos. A orientação visa à realização de pesquisa aplicada e
voltada para a solução de problemas do plano local ao nacional. Com este enfoque,
entende-se que a sustentabilidade e a responsabilidade social deve governar as ações dos
gestores a fim de garantir, nessas ações, a fonte de recursos para desenvolver um ensino de
qualidade e a pesquisa pautada no desenvolvimento regional
2.2.4 POLÍTICAS DE EXTENSÃO
Caracterizam-se por Políticas de Extensão na FAGRAM:
 O desenvolvimento de programas de extensão, de cultura, de atendimento estudantil
integradas ao ensino e à pesquisa;


A consolidação de mecanismos e instrumentos de integração entre o saber
acadêmico e o saber popular com permanente interação entre a teoria e a prática;

Todas as modalidades de extensão poderão ser desenvolvidas a partir de áreas
temáticas e respectivos campos de atuação que inserem nas Linhas Curriculares
Institucionais, tais como:
ÁREAS
TEMÁTICAS
Cultura e Lazer

Educação

Tecnologia e
Produção
Contabilidade e
Administração

CAMPOS DE ATUAÇÃO
Música, literatura, cinema, fotografia, folclore, dança e teatro.
Alfabetização de jovens e adultos, leitura escrita, formação docente,
inclusão educacional de pessoas portadoras de necessidades
especiais, curso de libras, educação ambiental, semana do meio
ambiente (palestras, cursos, seminários), Semana da Consciência
Negra, ...
Produção e divulgação de novas tecnologias, serviços tecnológicos,
uso e estudo de mídias tecnológicas.
Novas tecnologias contábeis, Empresas Juniores, Gestão
Empresarial, Gestão Contábil, Ética profissional

A FAGRAM apresenta atualmente dois grandes Programas de Extensão, não se
limitando a estes, a saber:
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PROGRAMA
Educação
Ambiental
Escola Wenceslao
Belo

DETALHAMENTO DA AÇÃO
Proporcionar às crianças de escolas de ensino fundamental e a
comunidade em geral o acesso a uma proposta de estreitamento do
contato com a natureza, usando a ampliação de conhecimentos em
benefícios do desenvolvimento pessoal, cultural e social.
Oferecimento de cursos livres nas diversas áreas de atuação da IES,
como jardinagem, criação animal, horticultura orgânica, etc.

Em cada Programa são relacionadas diversas atividades de extensão, podendo ser
incluídas atividades isoladas ou até incluídos novos programas de acordo com a solicitação
dos corpos docente e discente, após aprovação pelo Colegiado e pela Congregação.
O Programa de Extensão da FAGRAM apresenta o objetivo comum que é gerar
conhecimentos, treinar mão-de-obra qualificada e contribuir no desenvolvimento social,
através de estímulos, incentivos e apoio à complementação educacional e integração social
e tem como princípios:
 A análise e planejamento da oferta de cursos de extensão, in loco e/ou in situ das
comunidades rurais ou não;
 A divulgação Institucional, do Curso e da Profissão;
 Apoio e fomento as organizações discentes (Diretório Acadêmico
Junior);

e Empresa

 A celebração de convênios e/ou parcerias com os diversos segmentos do setor
agropecuário para intercâmbios no País e no exterior;
 A busca de mecanismos de análise das tendências do mercado de trabalho para o
profissional formado na Faculdade;
 Divulgação de oferta de cursos para alunos, ex alunos e comunidade;
 Definição das Bolsas de estudo disponíveis para os alunos, ex alunos e
comunidade;
 A oferta de atividades técnicas, eventos, ações de caráter social, que busca
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.
*As políticas de ensino, pesquisa e extensão seguem uma organização e mesmo
estando vinculadas a núcleos segmentados, não estão isolados e estanques, mas
contextualizados às atividades acadêmicas.
O ensino está intrínseco a pesquisa, sendo um estudo investigativo à busca de
minimizar ou solucionar problemas do dia-a-dia, dentro da sociedade em que se vive e das
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especificações e áreas correlacionadas ao curso de graduação e até aos cursos de extensão.
Isso incentiva a curiosidade, o pensamento científico tornando a busca do conhecimento
uma (re)construção constante.
A pesquisa complementa o ensino e vem de problemas imediatos da comunidade,
àqueles acadêmicos, mais científicos. Viabiliza ações interdisciplinares e desenvolve o
espírito criativo, de investigação, de hipóteses, de competências e compromisso com a
ciência.
A pesquisa pode ser individual ou coletiva, contribuindo inclusive para a melhoria
da própria Instituição.
Outras atividades acadêmicas articuladas à Pesquisa e Extensão:
√ Prestação de serviços de análises laboratoriais à comunidade;
√ Fomento à Empresa Junior da FAGRAM para prestação de serviços de assessoria
técnica especializada à comunidade;
√ Oferta de bolsas de estudo, em várias modalidades e percentuais, aos alunos do
curso de graduação e gratuidade nos Cursos de Extensão e eventos promovidos;
√ Apoio aos docentes, discentes, pessoal técnico e corpo administrativo à
participação em eventos, inclusive publicações;
√ Programa de Educação Ambiental para crianças e jovens do ensino fundamental e
médio, de Instituições privadas e públicas, mediante visitas orientadas no
Campus, de maneira a mudar o comportamento, despertando a consciência ética
de respeito aos animais, ao homem, ao meio ambiente e ao Planeta;
-

A FAGRAM disponibiliza para as comunidades escolares e creches carentes
a gratuidade em seu Programa de Educação Ambiental;
A FAGRAM garante para as escolas de alunos especiais a gratuidade em
seu Programa de Educação Ambiental;
Área ambiental aberta para atividades físicas e de lazer à comunidade local.

Além destas atividades, a FAGRAM, através de sua Mantenedora SNA, oferece
oportunidades de atividades de pesquisa, extensão e estágio junto às demais empresas
coligadas, a saber:
 A Escola Wencesláo Bello, em 1899 a Sociedade Nacional de Agricultura recebia,
por transferência efetuada pelo governo federal a antiga “Fazenda Grande da
Penha”, transformada em Horto Frutícola da Penha, onde se mantinham viveiros de
plantas, que forneceram mudas gratuitamente durante muitos anos, e campos de
demonstração e experiência voltados para pequenos agricultores. Em 1921 passou a
ser conhecida como Aprendizado Agrícola Wencesláo Bello, iniciando-se a longa
história de atividades educativas. Os cursos da Escola Wencesláo Bello são
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oferecidos no campus educacional no bairro da Penha no Rio de Janeiro e que, a
partir dos últimos anos, têm sido oferecidos aos principais municípios do estado em
parcerias com o SESC e o SEBRAE/RJ.
 A Empresa Júnior da FAGRAM atua como empresa de consultoria gerenciada
pelos alunos da Faculdade, prestando serviços principalmente a pequenos
produtores. Localizada no campus da FAGRAM, todos os projetos e serviços
seguem a orientação dos professores com o objetivo de garantir um padrão de
qualidade elevado. As consultorias desenvolvidas possibilitam que, ao formaremse, os alunos tenham adquirido experiência de inserção no mercado de trabalho.
Durante o ano a Empresa Júnior da FAGRAM oferece aos alunos cursos e palestras
abrangendo gestão empresarial, empreendedorismo, processos de comercialização,
qualidade total e marketing. Vários cursos de gestão são ministrados durante o ano
pelo SEBRAE/RJ no campus complementando o conhecimento científico dos
alunos com práticas de empreendedorismo e gestão.
 A Incubadora de Agronégocios da SNA foi implantada a base dos recursos
financeiros captados do SEBRAE através do Edital 04/2002 e o apoio dado pela
diretoria da SNA, cuja Missão é estabelecer um ambiente propício ao
desenvolvimento de empresas inovadoras que contribuam para o crescimento do
setor de agronegócios, criando oportunidades para agregar valor, gerar trabalho e
renda e manter o homem no campo.

Visão da Incubadora
As diretrizes da visão são:
 Atrair empreendimentos inovadores e criativos.
 Ponto de apoio de empreendedores para implantação e consolidação do
negócio.
 Entidade de referência na cadeia de agronegócios brasileira.

Tipo de Incubadora
A Incubadora de Empresas da SNA é voltada para os agronegócios e seu foco é nas
áreas em que a SNA possui experiência comprovada, excelência acadêmica e onde existe
demanda potencial:


Alimentos orgânicos



Produção animal – certificação da qualidade do produto, rastreabilidade e
sanidade.
24

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL


Aqüicultura – ranicultura e pescado



Floricultura – paisagismo e jardinagem

A Incubadora tem como finalidade:


Apoiar os empreendimentos que atuam nessa cadeia produtiva, visando o
desenvolvimento tecnológico e aprimoramento da gestão empresarial das
empresas incubadas;



Ser um espaço onde os empreendedores encontrem apoio para a implantação
e consolidação do seu negócio fazendo parte de um ambiente acadêmico e
tenham contato com empresários do setor que possuam relação estreita com
a SNA.



Ser um agente facilitador para a criação de produtos e processos inovadores
de alunos e ex-alunos dos cursos de extensão em agronegócios da SNA, por
onde passam anualmente mais de 2.000 estudantes.

Apoio
Os parceiros atuais estão realizando as seguintes ações:


SEBRAE/RJ: Disponibilizar recursos, capacitações, participações em feiras,
pagamento de consultoria, etc.



SNA: disponibiliza recursos administrativos, financeiros, legais, contábeis.



Empreender Endeavor: Permite o acesso a anais de eventos, bibliografia
sobre empreendedorismo, palestras e seminários. Eventos conjuntos com a
SNA.

Modelo de Gestão
A Incubadora está desenvolvendo um modelo de gestão diferenciado procurando
estimular a competitividade do pequeno e médio empresário por meio do fomento à
inovação tecnológica e organizacional
a. Trabalho com empresas que sejam inovadoras:
b. Ao focar na cadeia de produtos orgânicos o interesse é agregar valor através do
conhecimento adquirido de toda a cadeia produtiva às empresas incubadas e aos
alunos da FAGRAM.
c. Vincular pesquisas dos alunos da FAGRAM com as necessidades das empresas
incubadas.
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d. Trazer para os produtores do Estado do Rio de Janeiro especialização em
produtos orgânicos através da especialização dos docentes, incrementando
conhecimento acadêmico e criando novas parcerias. Trata-se de uma
“verticalização” de sua atuação.
2.3 ATENÇÃO AOS DISCENTES
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 em atendimentos
individualizado procura alertar o acadêmico que não apresenta um rendimento satisfatório
em uma ou mais disciplinas quanto à importância do conhecimento no exercício eficiente
da profissão, incentivando-os a superar suas dificuldades e ultrapassar os seus limites.
 Serviço de Atendimento Psicopedagógico: Presta atendimento individualizado ao
acadêmico, objetivando auxiliá-lo nos desajustes de sua vida particular, social,
educacional e profissional, respeitando sempre a singularidade de cada indivíduo;
 Bolsa de Trabalho Interno: Trata-se de um Programa que visa atender
prioritariamente o acadêmico que comprove estar em dificuldade socioeconômica.
Após avaliação socioeconômica, e apresentando bom rendimento escolar, o aluno
recebe auxílio financeiro e em contrapartida desenvolve atividades junto às
unidades da FAGRAM.
 Bolsa Alimentação: A FAGRAM possui um Restaurante conveniado com os
serviços atualmente terceirizados, que elabora os cardápios das refeições
oferecidos gratuitamente aos funcionários da SNA e aos docentes e discentes
indicados pela Coordenação de Curso e aos discentes efetivos da Empresa Jr.
A Faculdade apresenta também no Campus duas lanchonetes que também fornecem
almoço e uma quadra de futebol administrada pelo Diretório de Estudantes.
A FAGRAM procura seguir 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 nº 7.853 de 24/10/1989, regulamentado pelo
decreto nº 3.298 de 20/12/1999 e na lei 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
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deficiências visuais e colocar a disposição um intérprete de Libras para os deficientes
auditivos.
Os mecanismos de nivelamento dos alunos são previstos apenas nos Planos de
Ensino das disciplinas cujos professores julguem necessários. Revisões sobre matérias do
Ensino Médio cujos conhecimentos são essenciais para o bom acompanhamento destas
disciplinas são previstas nas primeiras aulas.
O Núcleo de Extensão tem como objetivo de 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 Coordenação do Curso 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.
A Coordenação do Curso procura manter atualizados os endereços dos seus alunos
egressos, acompanhando a vida profissional 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 do Curso. Este acompanhamento dos egressos também vem sendo um
fator de motivação para o bom desempenho de suas atividades profissionais e incentiva o
ex-aluno a estar atualizar freqüentemente em contato com a Faculdade.
Os resultados obtidos durante as atividades de pesquisa desenvolvidas no Programa
de Iniciação Científica são divulgados anualmente na Semana Acadêmica da FAGRAM.
Os trabalhos provenientes destas atividades e de outras pesquisas são publicados em coautoria com os professores orientadores em anais de eventos científicos e/ou em revistas
científicas editadas por outras entidades ou na Revista A Lavoura, da SNA, conforme o
interesse dos autores.
3 FORMA DE INGRESSO:
Os Cursos da FAGRAM são abertos a candidato:
a) que tenha sido classificado em processo seletivo (vestibular) ou no SISU para os
que concluíram o ensino médio, antes da data de matrícula;
b) transferido de outras instituições nacionais de ensino superior, mediante existência
de vagas;
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c) portador de diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação,
após a matrícula dos transferidos de outras IES;
d) com avaliação positiva no ENEM, específica para cada curso.

4. METODOLOGIA DE ENSINO
Para a FAGRAM, o ensino é parte extremamente importante da atividade
educacional e não deve nunca ser menosprezado, mas também não se pode esquecer que,
em nosso sistema educacional, a educação deve atingir três finalidades essenciais e
inseparáveis:
- Pleno desenvolvimento do educando;
-

Preparo do educando para o exercício da cidadania; e

-

Qualificação do educando para o trabalho.

Para que tais objetivos sejam atingidos, não basta incorporar tecnologias e medidas
de modernização que se limitem a aprimorar o ensino, sendo fundamental que essa
preocupação seja ampliada para atender, também, às atividades destinadas à formação e
aprimoramento dos estudantes como cidadãos e seres humanos. Assim, a educação com o
objetivo de obtenção do pleno desenvolvimento do educando é bem mais abrangente que o
mero aproveitamento acadêmico, preconizando seu efetivo crescimento como ser humano,
em todas as dimensões.
Para isto, a FAGRAM preconiza como prática pedagógica a adoção das novas
tecnologias disponíveis, de modo a assegurar a efetividade do processo de ensinoaprendizagem, tornando-o realmente significativo para um perfil de estudante cada vez
mais imerso na realidade tecnológica.
Como exemplo destas práticas, podemos citar o uso de metodologias ativas de
aprendizagem (aprender fazendo); o estímulo à interdisciplinaridade e à
transdisciplinaridade, a contextualização dos conteúdos e atividades; a utilização de mídias
digitais e de suporte tecnológico; e o estímulo à aprendizagem independente (aprender a
aprender).
Para isto, a metodologia de ensino envolve recursos de exposição didática
tradicionais, como aulas expositivas teóricas e aulas práticas de campo e de laboratório,
estudos de casos, trabalhos em sala de aula e extra-sala de aula, além de seminários. Inclui
ainda, mecanismos que garantam a articulação da vida estudantil com a realidade do
mercado de trabalho e os avanços tecnológicos da sociedade em transição, tais como
visitas técnicas.
No transcorrer do Curso, para complementar a formação do futuro profissional, o
acadêmico deverá cumprir as Atividades Complementares por meio da participação em
diversos eventos relacionados com a área zootécnica. As Atividades Complementares são
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componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do
formando, inclusive adquiridos fora do ambiente acadêmico, oferecidas como disciplinas a
partir da primeira série do curso.
Nos último módulo do curso serão oferecidas as disciplinas de Trabalho de
Conclusão de Curso e de Estágio Curricular Supervisionado. O Estágio Curricular
Supervisionado é um componente curricular obrigatório composto por um conjunto de
atividades programadas e diretamente supervisionadas por membros do corpo docente do
curso, cujo encerramento é dado com a apresentação de um relatório. O Trabalho de
Conclusão de Curso também é um componente curricular obrigatório e será realizado no
último ano, centrado em determinada área teórico-prática ou de formação profissional,
como atividade de síntese e de integração de conhecimentos, bem como de consolidação
das técnicas de pesquisa, cujo encerramento é dado mediante a apresentação de uma
monografia frente a uma banca examinadora.
O Currículo Pleno de cada curso contempla conteúdos que permitem ao acadêmico
adquirir habilidades relativas às atribuições específicas de cada área de formação previstas
em lei, quando for o caso, a fim de que ele possa qualificar-se para a obtenção do diploma
que lhe possibilita o registro profissional.
4.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
As diretrizes gerais contidas no Projeto Pedagógico dos Cursos baseiam-se,
fundamentalmente, no que dispõem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº 9.394, de 20.12.1996), em suas alterações e regulamentações; nas Resoluções da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do Ministério da
Educação; nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos (quando houver); no
Regimento Geral da Faculdade de Ciências Agro-Ambientais – FAGRAM e no Estatuto da
Sociedade Nacional de Agricultura-SNA.
4.3 ESTRUTURA CURRICULAR
Os conteúdos curriculares propostos nos Projetos Pedagógicos de cada curso serão
oferecidos na forma de disciplinas agrupadas em módulos não sequenciais, ou seja, o aluno
tem liberdade para se matricular em quaisquer disciplinas que estejam sendo oferecidas, na
sequência desejada. Além disso, é facultado ao aluno se matricular em outras disciplinas
que não fazem parte da sua matriz curricular, sendo contabilizadas como disciplinas
optativas e/ou como Atividades Complementares.
4.4 PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS
A Instituição tem como base filosófica o desenvolvimento individual e social do aluno,
baseado nos princípios da solidariedade, da autonomia, da cidadania, do respeito próprio e
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mútuo, tendo como meta principal desenvolver seus alunos para o mundo do trabalho e
social, dotando-os de conhecimentos, habilidades que resultam na melhoria de vida.
O ensino é ministrado com base nos seguintes princípios:
4.4.1. Princípios filosóficos
√ O compromisso com a democracia e a justiça social;
√ A garantia de padrão de qualidade;
√ A busca pela excelência na promoção do ensino;
√ A gestão ética, democrática e descentralizada;
√ A igualdade de oportunidade de acesso, permanência e a socialização de seus
benefícios;
√ Pluralismo de Idéias de concepções pedagógicas que contribuam para a formação
do aluno como cidadão; sem descuidar do apreço e tolerância;
√ A liberdade de ensino, pesquisa e extensão e da difusão e socialização do saber;
√ A valorização e promoção do desenvolvimento dos sujeitos envolvidos no processo
de ensino e aprendizagem, assim como da experiência extra-escolar;
√ Vinculação entre a educação, o trabalho e as praticas sociais;
4.4.2. Princípios teórico-metodológicos
Baseado na concepção de que o conhecimento é construído e não transmitido, e seu
processo deve ser dinâmico, e a aprendizagem só tem sentido se for significativa, a
FAGRAM considera que seu eixo central é a formação do profissional, de forma que este
seja dotado de fundamento pratico e teórico para analisar a adaptação meio ambiente com
as atividades produtivas e as necessidades e desejos da Sociedade. É preciso garantir a
competência técnica não somente dentro da tradição acadêmica, mas também relacionada
às experiências e capacidades.
O professor é o fomentador direto entre os níveis da aprendizagem teórica e da
prática, pelo aluno (construção da aprendizagem). Portanto, a participação docente
neste processo é fundamental para criar, transferir e analisar o progresso do aluno em
diferentes tipos de aula e nas diversas modalidades de avaliação do rendimento escolar.
A Coordenação do Curso tem o papel da supervisão educacional com a
responsabilidade de criar os meios para a efetiva implementação do ensino; viabilizando
diversificadas oportunidades de aprendizagem para todos os discentes, mas considerando
a diversidade de cada aluno (construção do saber).
A participação do Núcleo Pedagógico e de Orientação Educacional é imprescindível
e se dá pela necessidade de orientação e intervenção (quando necessário) no processo de
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formação do sujeito, integrando-o ao grupo através de estratégias metodológicas para a
construção do ser humano e o profissional que a FAGRAM pretende formar (construção
da cidadania).
Dentre os princípios e diretrizes que fundamentaram o projeto político-pedagógico,
destacando a qualificação humana, a igualdade, a competência aliada ao compromisso, a
inter/multi e transdisciplinaridade.
- Qualificação Humana:
O ser humano qualifica o seu fazer à medida em que leva em conta valores e atitudes
que fazem parte da cultura e que esta vinculada as situações de ensinoaprendizagem. Estes valores são o respeito, a ética, a afetividade que inspiram a
criatividade, o espírito inventivo ligadas à pratica social e ao saber fazer.

- A igualdade: É entendida como a oportunidade de acesso, permanência com a
qualidade, independente da condição sócio-econômico, de convicções políticas, de
gênero, de opção religiosa, e outras. É a busca pela oportunidade não
discriminatória, seja ele ingresso ou egresso, respeitando-se a diversidade, tanto do
aluno como da Instituição em sua organização social e pedagógica.

- Competência aliada ao Compromisso: Capacidade de gerenciamento das
atividades profissionais e pessoais no sentido de aprender a conhecer,aprender a
fazer, aprender a conviver, e aprender a ser. Voltado para o desenvolvimento de
competências e habilidades dentro de sua especificidade, assim como na
perspectiva de assumir atitudes responsáveis e coerentes ao convívio em sociedade
e, em função de interesses coletivos (compromisso ) com autonomia.

- A interdisciplinaridade é uma atitude no desenvolvimento da ação pedagógico, a
qual implica estabelecer articulações e interações que vão de encontro à construção
do conhecimento de cada uma das disciplinas envolvidas no processo de ensino –
aprendizagem. Uma interface de conhecimentos parciais específicos. Que tem, por
objetivo, um conhecimento global.

Deve ser considerado então:


As disciplinas dentro do que rege a proposta pedagógica.



A relação de troca mútua entre docente/discente, adjuntos da aprendizagem.



Equilibrar as disciplinas de formação geral com as especificas.



Deter-se nos objetivos dos cursos na condição dos conteúdos das disciplinas.
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A mediação do educador em relação às atividades desenvolvidas sendo os
conteúdos um meio para a construção do conhecimento.



Tema Inter/Trans/Multidisciplinar.



Mediação entre as diferentes disciplinas, contribuindo para um trabalho
efetivamente interdisciplinar, dentro de conceitos, procedimentos e capacidades que
lhe são próprios, possibilitando aos discentes a (re ) construção de conhecimentos e
o desenvolvimento da autonomia intelectual.

A partir da interdisciplinaridade se chega a uma pratica multidisciplinar que leva
aos discentes a perceber as possíveis conexões no conjunto dos sistemas das ciências. E o
trabalho contínuo e integrado de conjunto de conhecimentos relativos a diferentes áreas do
saber.
A transdisciplinaridade permite a inclusão político-social no trabalho pedagógico,
influenciando a definição dos objetivos das áreas e das disciplinas, de seus conteúdos e
metodologias. É complementar a interdisciplinaridade, e só pode ser entendida a luz do
pensamento complexo.
Daí que, os conteúdos precisam caminhar na direção de uma pratica docentes e
discentes inter/trans e multidisciplinar, e para isso é necessário uma transformação de
atitude, de parâmetro, de metodologias e principalmente de concepção. A contextualização
significa tornar valido o conteúdo a partir da relação teoria-prática e suas relações com o
mundo.
Para uma aprendizagem significativa a acontecer, é preciso a disponibilidade para
que haja o envolvimento dos docentes e discentes na aprendizagem. É necessário uma
relação de confiança e respeito mútuo, numa unidade entre instituição e sociedade e
cultura, dando sentidas as atividades escolares, sendo elas no ambiente escolar ou extraclasse. A autonomia, a diversidade, a interação e cooperação, a disposição para aprender, a
relevância dos conteúdos, as atividades, e a postura do educador são aspectos essenciais na
qualidade de qualquer trabalho.
“Conhecimento é resultado de um complexo e intrincado processo
de modificação,reorganização e construção,utilizados pelos alunos
para assimilar e interpretar os conteúdos escolares.” (PCN, 2001)
Os princípios pedagógicos da FAGRAM são:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira e colaborar na sua formação contínua;
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III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de
cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta a participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.

5 SISTEMA DE AVALIAÇÃO
O Projeto Pedagógico de um Curso deve prever um sistema de avaliação
continuado, que deve permitir a reavaliação do seu conteúdo e a adequação das medidas de
sua implementação, num processo de reflexão permanente sobre as experiências
vivenciadas, os conhecimentos disseminados ao longo do processo de formação
profissional e as interações entre o curso e os contextos local, regional e nacional. Este
sistema de avaliação deve levar em conta os princípios orientadores do Projeto
Pedagógico.
Conforme determina as orientações do órgão federal competente, o curso terá o seu
projeto pedagógico revisto e avaliado continuamente pelo Núcleo Docente Estruturante NDE que tem, especificamente, esta função de acompanhamento e avaliação.
Além do NDE, o curso dispõe do Colegiado de Curso que poderá reavaliar o PPC
em busca da melhoria em termos qualidade de ensino e aprendizagem sempre que
identificadas fragilidades ou quando solicitado pela CPA e/ou pela Coordenação do Curso,
respeitando a hierarquia do NDE.
A avaliação do curso deverá propiciar a coerência interna entre os elementos
constituintes do Projeto Pedagógico e a pertinência da concepção do curso em relação ao
perfil desejado e o desempenho social do egresso. Seus resultados deverão fundamentar as
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tomadas de decisões na administração do curso, podendo subsidiar e justificar mudanças
no Projeto Pedagógico e a solicitação de recursos humanos e materiais.

5.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
5.1.1 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS PRESENCIAIS
A avaliação é um processo sistemático, contínuo, integral, cumulativo e
participativo, destinado a verificar o alcance dos objetivos de modo a reorientar o processo
ensino/ aprendizagem.
As avaliações utilizadas variam em modalidades, como prova objetiva, prova
subjetiva, relatório individual de atividades práticas, relatório de filmes e de visitas
externas, seminário e o estudo em grupo (de importância ímpar no estímulo ao trabalho em
equipe);
A média final é feita através de avaliações intermediárias (N1 e N2 - ou N3 – prova
substitutiva) com a ponderação de uma média de aproveitamento, e se necessário, da prova
final (N4), obrigatoriamente contemplando o conteúdo completo da disciplina, cujas datas
de realização são determinadas pela Coordenação de Curso, com auxílio do Núcleo
Pedagógico.
O acompanhamento do curso também é feito de forma qualitativa através do
acompanhamento da Coordenação, dos Conselhos de Classe e reuniões da CPA.
5.1.1.2 CRITÉRIOS METODOLÓGICOS
O desempenho do discente nas disciplinas é avaliado basicamente por dois
elementos: o controle de frequência e a verificação da aprendizagem do acadêmico. O
controle de frequência é da competência do professor responsável pela disciplina, o qual
deve fazer o acompanhamento das presenças e divulgá-las através das “Ata de Prova” ao
discente juntamente com a nota atribuída. 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.
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.
As disciplinas de Estágio Supervisionado, de Trabalho de Conclusão de Curso e de
Atividades Complementares apresentam regulamento próprio quanto à avaliação do
desempenho acadêmico.
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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 didáticopedagógica 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).
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.
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.
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 atividades N1 e N2. Caso
esta média esteja entre 5,0 (cinco vírgula zero) e 6,9 (seis vírgula nove), o aluno poderá se
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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.
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.
5.1.1.3 Critérios para apuração de freqüência
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.
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.
5.1.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS À DISTÂNCIA
A avaliação é um elemento responsável pela efetividade dos objetivos, qualidade
do processo e dos resultados. Dessa forma, tem uma ação multi e interdisciplinar,
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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 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.
A Avaliação dos cursos de Graduação na modalidade à distância da FAGRAM
será composta de atividades semanais que, juntamente com as provas presenciais
obrigatórias comporão a Nota do aluno.
As atividades que compõem esta média final do aluno podem ser Atividades
Objetivas (AO), Fóruns e trabalhos escritos, além das provas presenciais obrigatórias.
5.1.2.1 Prova Presencial – Esta prova é de conhecimentos específicos e acontece nas
semanas 8, 15, 19 e 20 de cada semestre letivo.
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.
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.
As provas são aplicadas através do computador e as questões serão randomizadas,
nunca havendo então provas iguais. A importância de a prova ser aplicada desta maneira é
a otimização dos laboratórios da IES (e futuros pólos), visto que as oportunidades de
agendamento ocorrerão nos três períodos do dia (das 7h até as 20h).
Esta prova tem por objetivo permitir ao aluno comprovar que as habilidades
necessárias para cada disciplina foram desenvolvidas no decorrer do oferecimento das
mesmas. Os conteúdos específicos são se suma importância para a aplicabilidade dos
conceitos na prática, objetivo maior da FAGRAM junto aos seus alunos e futuros
profissionais deverão desempenhar de forma elegante e competente suas funções no
mercado de trabalho, bem como agindo de maneira pontual e acertada nas tomadas de
decisão junto ao contexto social.
Disciplina 1
Disciplina 2
Disciplina 3
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Disciplina 4

Avaliação

Disciplina 5
Disciplina 6
Disciplina 7
Disciplina 8

Semana 15

Disciplina 9

Semana 19

Disciplinas 1 a 9*
* Provas Finais
Figura 1

Semana 20

5.1.2.2 Semana de Formação Geral
A Semana de Formação Geral, conforme a figura 2, será realizada na semana 1 do
semestre letivo corrente.
Esta semana tem uma característica diferente das demais. A FAGRAM
preocupada com a Formação Geral dos seus alunos oferece a cada semestre letivo uma
palestra de Conhecimentos Gerais de modo que associada aos conteúdos específicos
oferecidos em cada uma das disciplinas contribuem para a Formação de seus acadêmicos.
Esta semana trabalha a interdisciplinaridade dos conteúdos a serem abordados no semestre
e também aborda temas transversais importantes na formação do acadêmico, preparando-o
para as atividades que se iniciam, contextualizando aqueles conhecimentos e sua
aplicabilidade.
Durante esta semana são realizadas palestras que tratam de temas relativos a
futura atuação profissional. Estas palestras são proferidas por profissionais atuantes no
mercado de trabalho, contribuindo desta forma no processo de formação dos acadêmicos.
Palestra
Semana
de Formação
Geral

Semana 1
Atividades
Objetivas
Figura 2

Conforme a figura 2 acima, a Semana de Formação Geral oferece, além das
palestras, atividade objetiva, conforme descrita abaixo:
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a) Palestra gravada: Esta aula será gravada pelos palestrantes convidados,
especialistas e atuantes nas áreas propostas das mesmas. Estas palestras terão
duração de 1hora e ficarão disponíveis no AVA – Ambiente Virtual de
Aprendizagem.
b) As atividades objetivas visam viabilizar a aprendizagem significativa dos
conteúdos trabalhados, nesta semana trabalhará com o tema da palestra oferecida.
Serão 5 questões objetivas e de múltipla escolha e tem caráter avaliativo.
5.1.2.3 Composição de Notas

AVALIAÇÃO N1

Na Figura 3 está apresentada a composição de notas do modelo pedagógico da
FAGRAM. Para o aluno ser aprovado precisa de média igual ou superior a 7,0 (sete).
O fórum avaliativo pode valer até 2,5 pontos, as duas 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). As
questões serão elaboradas pelo docente responsável pela disciplina e as correções ficarão a
cargo dos tutores, mediante o gabarito elaborado pelo docente responsável pela disciplina,
que deverá ser discutido com o tutor. Na elaboração das provas presenciais, o docente
deverá observar a proporção máxima de questões objetivas, que não deverá ser superior a
40% da prova.
Atividade
Objetiva
2,5

Fórum
2,5

Questão
Dissertativa
2,5

Total

Atividade
Objetiva
2,5
10,0

Figura 3
5.1.2.4 Validação da Carga Horária
A validação da carga-horária dar-se conforme a Figuras 8, de modo que cada
disciplina tenha sua carga horária regular cumprida integralmente.
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SEMANA 1
Vídeo
Mat.
Didático
Atividade
Objetiva
Material
Extra/
AutoEstudo
CH
semanal

1h

Vídeo

1h

5h

Atividade
Objetiva

2h

2h

Fórum

2h

4h

Material
Extra/
AutoEstudo

12h

SEMANA 1
Vídeo
Mat.
Didático
Atividade
Objetiva
Material
Extra/
AutoEstudo
CH
semanal

PARA DISCIPLINAS DE 40 HORAS
SEMANA 2
SEMANA 3
Mat.
Didático
Atividade
Objetiva
Material
Extra/
AutoEstudo

6h

1h

Prova

2h

2h

Formação
Geral

1h

4h

Integração/
Nivelamen
to

2h

CH
semanal

5h

PARA DISCIPLINAS DE 60 HORAS
SEMANA 2
SEMANA 3
Vídeo

1h

8h

Atividade
Objetiva

4h

3h

Fórum

2h

8h

Material
Extra/
AutoEstudo

Vídeo
Mat.
Didático
Atividade
Objetiva
Material
Extra/
AutoEstudo

8h

1h

Extra

8h

Prova

2h

3h

Formação
Geral

1h

8h

Integração/
Nivelamen
to

2h

CH
semanal

5h

CH
CH
15h
20h
semanal
semanal
CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA
60 HORAS

40

Extra

5h

CH
CH
11h
12h
semanal
semanal
CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA
40 HORAS

1h

20h

Vídeo
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SEMANA 1
Vídeo

PARA DISCIPLINAS DE 80 HORAS
SEMANA 2
SEMANA 3

1h

Vídeo

1h

15h

Mat.
Didático

15h

2h

Fórum

2h

Mat.Extra/
AutoEstudo

7h

Mat.Extra
/
AutoEstudo

CH
semanal

25h

Mat.
Didático
Atv.Objeti
va

Vídeo
Mat.
Didático
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Caso o Discente seja reprovado em uma ou mais disciplinas, ele deverá cumprilas novamente em regime de dependência, de modo a integralizar a matriz curricular do
curso.
6.2 SISTEMA DE AUTO-AVALIAÇÃO DO CURSO
Em cumprimento a Lei n° 10.861, de 14.04.2004, que instituiu o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que visa assegurar a avaliação de
instituições, de cursos e de desempenho acadêmico dos estudantes, a FAGRAM designou
uma equipe que compôs a Comissão Própria de Avaliação da FAGRAM
(CPA/FAGRAM); a qual está trabalhando na elaboração e na aplicação de instrumentais
que permitam a auto-avaliação dos cursos e da instituição. A referida comissão é composta
por docentes, técnico-administrativos e discentes, havendo para cada titular um suplente.
A CPA da FAGRAM elaborou questionários a serem respondidos pelos alunos
(atuais e egressos), pelos professores e pelo corpo técnico-administrativo da IES gerando
um sistema de coleta e processamento de informações. Os resultados gerados visam
permitir a consecução da auto-avaliação dos cursos e da instituição, de acordo com o que é
previsto no SINAES, e devem possibilitar que a administração didático-pedagógica do
curso promova melhorias neste.
A cada ano, a partir de 2006, a CPA vem estabelecendo um cronograma com ações
necessárias para a coleta das informações e que deve encerrar com os resultados das
análises dos dados obtidos.
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A coordenação de curso e o colegiado de curso devem trabalhar para que ocorra um
aperfeiçoamento deste sistema, principalmente nos aspectos relacionados com autoavaliação do curso e para que este produza as informações necessárias para uma adequada
gestão e organização acadêmico administrativa do curso. Destaca-se, que especial atenção
deve ser dada nos aspectos: atuação e desempenho profissional dos docentes e a interrelação professor-aluno.
Além do que foi apresentado anteriormente, a Coordenação do Curso, junto com o
Colegiado de Curso, deve realizar reuniões semestrais com o corpo docente e discente,
visando identificar eventuais problemas e adotar ou indicar possíveis soluções. Estas
reuniões têm como pauta principal a avaliação: de disciplinas, de professores, de 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. As reuniões
devem gerar medidas para solucionar os problemas existentes.
O acompanhamento de egressos deve ser feito por um instrumento elaborado pela
CPA, o qual deve fornecer informações que permitam traçar um panorama do destino dos
profissionais formados pelo curso. A aplicação do instrumento deve ser feita a cada dois
anos e deve resultar num relatório da coordenação do curso.
6.3 PROJETO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE
CURSOS
De acordo com o informado no item anterior a CPA criou e implementou um
sistema que permitirá fazer a Auto-avaliação do curso e da instituição. Os primeiros
resultados vão deve ficar prontos a partir do segundo ano de funcionamento dos cursos e
serem divulgados regularmente a cada ano, além de servirem como fundamentação nas
discussões dos direcionamentos institucionais. O sistema de avaliação elaborado contempla
as dimensões: organização do curso, corpo social e infra-estrutura.
Os Cursos devem ser submetidos à avaliação externa de acordo cronograma
estabelecido pela CONAES/INEP (Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira). A avaliação externa é
realizada por Comissão Externa de Avaliação de Curso, designada pelo INEP, constituída
por especialistas na área de conhecimento, cadastrados e capacitados pelo INEP. A
avaliação externa segue o que determina a Lei n° 10.861, de 14.04.2004, que instituiu o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
A avaliação externa do desempenho dos estudantes de cada Curso será realizada
periodicamente mediante a aplicação do ENADE (Exame Nacional de Desempenho
Discente) pelo INEP, conforme é previsto pelo SINAES.
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7 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO ENSINO DE GRADUAÇÃO
7.1 ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O Estágio Supervisionado foi criado como atividade pedagógica do processo
educacional para possibilitar ao aluno complementar sua formação acadêmica,
desenvolvendo habilidades e aplicando os conceitos teóricos em situações reais de sua
futura profissão. Integra um conjunto de atividades de treinamento prático, aprimoramento
técnico, cultural, científico e de relações humanas desenvolvidas em local genuíno de
trabalho, dentro das mais diversas áreas e campos de atuação específicos de cada Curso.
Este conjunto de atividades do Estágio é programado e supervisionado por membros do
corpo docente dos respectivos Cursos da FAGRAM através do Núcleo de Estágio.
O Estágio Supervisionado será oferecido com disciplina no último período do
Curso e terá uma carga horária total de 150 horas. A avaliação do discente será feita
através de um Relatório de Atividades quando será levada em conta, também, a avaliação
dos profissionais orientadores no local de estágio.
O Estágio Supervisionado pode ser desenvolvido em duas modalidades: Estágio
Supervisionado Interno por professores e dentro do Campus da FAGRAM; ou Estágio
Supervisionado Externo em Instituições Conveniadas com a SNA/FAGRAM.
A coordenação administrativa do Estágio Supervisionado ficará a cargo do Núcleo
de Estágio e do professor responsável pela disciplina e seguirá regulamentação específica a
seguir
As atividades complementares oferecidas, em diferentes modalidades, buscam
aumentar as oportunidades de aprendizagem aos discentes, de maneira a complementar o
currículo obrigatório da FAGRAM para o atendimento às diretrizes curriculares e/ou à
expectativa dos discentes.
As atividades complementares são atividades culturais, técnicas e/ou científicas que
cooperam no desenvolvimento de habilidades e competências, estimulam a busca pelo
saber (incentivo ao perfil “buscador”) e a independência intelectual dos discentes e,
contemplam a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a liberdade de opção do aluno
para complementação de seu perfil profissional. Estas atividades opcionais podem ou não
ser realizadas dentro da Faculdade. A FAGRAM poderá reconhecer atividades fora do
ambiente acadêmico e podem incluir monitoria, estágios extracurriculares, grupos de
estudo, projetos de pesquisa, iniciação científica, projetos e atividades de extensão e
eventos (*): palestra, curso, visita técnica, semana acadêmica, seminário, congresso,
conferência, exposição e/ou feira agropecuária, participação como juiz auxiliar em
julgamento animal; além de disciplina cursada em outra instituição de ensino.
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7.2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão de Curso também é um componente curricular
obrigatório e será realizado no último ano, centrado em determinada área teórico-prática ou
de formação profissional, como atividade de síntese e de integração de conhecimentos,
bem como de consolidação das técnicas de pesquisa.
O Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade pedagógica do processo
educacional que visa possibilitar ao aluno complementar sua formação acadêmica,
desenvolver e aperfeiçoar habilidades inerentes a sua futura profissão. A disciplina de TCC
pode ser cursada pelos alunos a partir do cumprimento do MÓDULO PROFISSIONAL e
o TCC em si pode constar de:
* ARTIGO CIENTÍFICO INÉDITO, formatado segundo exigência do
periódico selecionado para publicação, que obrigatoriamente seja reconhecido
pela CAPES/CNPq ou Anais de Congresso, cuja aprovação já tenha sido
efetivada;
* TRABALHO MONOGRÁFICO realizado segundo o Manual de Trabalho
de Conclusão de Curso da FAGRAM; ou ainda
* PROJETO COMPLETO a ser apresentado à empresa cujos dados lhe deram
origem, quando da realização do Projeto de TCC.
Independente do formato escolhido, o TCC deverá ser avaliado por Banca de não
menos que três professores, podendo ser convidado membro externo cujo desempenho
profissional esteja ligado à área correlata ao tema do TCC, a pedido do ProfessorOrientador, desde que não se caracterize contratação ou qualquer outro vínculo
empregatício deste membro externo junto à FAGRAM.
7.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades complementares são atividades culturais, técnicas e/ou científicas que
cooperam no desenvolvimento de habilidades e competências, estimulam a busca pelo
saber (incentivo ao perfil “buscador”) e a independência intelectual dos discentes e,
contemplam a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a liberdade de opção do aluno
para complementação de seu perfil profissional. Estas atividades opcionais podem ou não
ser realizadas dentro da Faculdade. A FAGRAM poderá reconhecer atividades fora do
ambiente acadêmico.
As atividades complementares quando oferecidas pela FAGRAM, visam atender as
demandas por conhecimento, a oportunizar o contato com temas da atualidade, com as
novas áreas de atuação do profissional e com o objeto de estudo em várias situações
particulares e distintas. Estas atividades são planejadas para enriquecer, atualizar e
complementar os estudos pelos discentes nos campos dos saberes profissional, que é de
natureza dinâmica e encontra-se em constante evolução.
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As Atividades complementares são atividades desenvolvidas dentro ou fora da
FAGRAM e podem incluir monitoria, estágios extracurriculares, grupos de estudo,
projetos de pesquisa, iniciação científica, projetos e atividades de extensão e eventos (*):
palestra, curso, visita técnica, semana acadêmica, seminário, congresso, conferência,
exposição e/ou feira agropecuária, participação como juiz auxiliar em julgamento animal;
além de disciplina cursada em outra instituição de ensino.
Cabe aos Núcleos a oferta, a regulamentação, a gestão, a operacionalização e o
acompanhamento das atividades complementares pertinentes à sua atividade. Ao final de
cada semestre os Núcleos ficam responsáveis pelo envio do relatório circunstanciado com
os documentos comprobatórios à Coordenação de Curso para acompanhamento e ao
Núcleo Pedagógico e de Orientação Educacional, para registro escolar, confecção do
histórico complementar e a conseqüente emissão do certificado para os alunos. Sugere-se
que o máximo de atividades complementares realizadas pelos discentes seja de 20 créditos
(300 horas) distribuídos ao longo do curso.
7.4 PARTICIPAÇÃO DO CORPO DISCENTE NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS
Os acadêmicos dos Cursos têm a oportunidade de e são incentivados à participação
em diferentes atividades acadêmicas:








Monitoria de ensino de graduação.
Monitoria de extensão.
Programa de Iniciação Científica.
Projetos de Pesquisa.
Projetos de Ensino.
Projetos de Extensão.
Empresa Júnior.

8 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS
A FAGRAM disponibiliza as seguintes estruturas para o desenvolvimento de
materiais pedagógicos pelos professores:
 Livraria – comercialização do material didático;
 Sala de informática para acesso on-line.
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Sistema de controle de produção e distribuição de material didático para os Cursos
oferecidos na modalidade EaD.
Para os Cursos oferecidos na modalidade EaD, a FAGRAM disponibiliza materiais
didáticos específicos para cada disciplina, estes estão organizados em quatro unidades de
aprendizagem e são estruturados em dois grupos: Material Referencial e Material
Complementar.
 Material Referencial: é composto pelo Conteúdo de Referência da disciplina,
desenvolvido por um Docente-autor e disponibilizado aos Discentes por meio de 4
recursos digitais: Texto em PDF(e-book), Videoaula, Game e Quiz.
a) Textos em PDF (e-book): apresentam os conteúdos previstos nas Ementas das
disciplinas e respeitam o respectivo Plano de Ensino. São formatados no modelo
de e-book, permitindo a impressão ou visualização eletrônica. Trata-se de um
material de referência desenvolvido para cada disciplina, construído em
linguagem dialógica, no qual o Docente-autor dialoga com o Discente. Além
disso, os Docentes-autores são orientados a desenvolverem o conteúdo a partir de
uma concepção andragógica e significativa. Dessa forma, relacionam os
conteúdos ao cotidiano a partir de exemplos, exercícios e práticas.
b) Videoaula: desempenham o papel de traduzir os conceitos teóricos abordados no
e-book para a linguagem audiovisual, por meio de cases e exemplos práticos,
fazendo com que o Discente consiga perceber de que forma o conteúdo da
disciplina pode agregar conhecimento em suas práticas profissionais. As
videoaulas são elaboradas pelos mesmos autores dos e-books, que ainda contam
com o apoio de pedagogos e designers instrucionais incumbidos de traduzir para a
linguagem característica da mídia o conteúdo que o autor desenvolve.
c) Game: aplica na prática, vivencia e imerge o Discente nos principais conceitos
tratados na disciplina, fazendo com que aprenda por meio de suas próprias
escolhas. Os roteiros dos games são resultado de uma parceria entre autor e game
designer que, juntos, planejam e traçam estratégias pedagógicas capazes de
proporcionar a voluntariedade e engajamento dos Discentes, tornando o processo
de ensino e de aprendizagem, além de enriquecedor, divertido e dinâmico.
d) Quiz: testam a aquisição de informação e transformação do conhecimento. O Quiz
é composto por perguntas de múltipla-escolha, “clique e arraste”, “relacione”,
“complete as lacunas” etc. As questões são todas elaboradas pelos autores que, em
parceria com os programadores, alinham a melhor estratégia para avaliar a
evolução e o desempenho dos Discentes.
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 Material Complementar: é composto por multimeios criados ou selecionados pelos
Docentes e Tutores Web para auxiliar os Discentes na compreensão do Material
Referencial. Trata-se de um material de apoio contendo leituras complementares,
podcasts, vídeos, ilustrações, entrevistas, indicações de sites, de filmes e softwares,
objetivando contribuir para o aprofundamento do conteúdo da disciplina. São
publicados diretamente no ambiente virtual de aprendizagem ou encaminhados no
formato de hiperlink para consulta e download.
A fim de garantir um referencial de qualidade para todos os cursos, o
desenvolvimento do material instrucional para cada disciplina é orientado a partir do Plano
de Ensino e do Plano de Aulas. O Plano de Ensino contém ementa, descrição de seus
objetivos, conteúdo programático, recursos didáticos, critérios de avaliação e referências
bibliográficas. O Plano de Aulas contém uma sugestão de organização de estudos,
distribuindo os conteúdos e atividades ao longo do semestre e também apresenta a
programação de avisos semanais do Docente e Tutor Web.
A proposta pedagógica para Educação a Distância da FAGRAM está centrada na
produção de materiais eletrônicos disponibilizados no AVA e passíveis de impressão. Não
havendo distribuição de materiais didáticos físicos.
9
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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”
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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 autoavaliação institucional constitui um processo complexo, que compõe uma 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.
9.1 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES
A CPA disponibiliza aos ingressantes, discentes e egressos instrumentais que geram
um sistema de coleta de informações permanente, abastecido com dados a serem avaliados
pelo coordenador do curso, pelos docentes e pelos discentes. Os resultados gerados por
esta avaliação permitem a consecução da auto-avaliação do curso e da instituição, de
acordo com o que é previsto no SINAES, e possibilitam que a administração didáticopedagógica do curso promova melhorias neste.
A cada ano a CPA estabelece um cronograma com ações necessárias para a coleta
das informações e este se encerra com os resultados das análises dos dados obtidos e a
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elaboração de um relatório de atividade da CPA com as informações necessárias para uma
adequada gestão e organização acadêmico administrativa do curso.
A Coordenação do Curso, junto com a Congregação, realiza, também, reuniões, com
periodicidade pelo menos semestral, com o corpo docente e discente, visando identificar
eventuais problemas e adotar ou indicar possíveis soluções. Estas reuniões têm como pauta
principal a avaliação de disciplinas, de professores, de alunos, da infraestrutura da
instituição, da administração do curso e da instituição, enfim, de todos os aspectos que de
alguma forma podem influenciar na qualidade do curso. As reuniões devem gerar medidas,
democraticamente discutidas, para solucionar os problemas existentes.
A CPA da FAGRAM implementou um sistema de avaliação interna, que possibilitou
a auto-avaliação dos cursos e da instituição. Este sistema de avaliação contempla as
diversas dimensões como organização do curso, corpo social e infraestrutura logística.
Os Cursos são submetidos à avaliação externa de acordo cronograma estabelecido
pela CONAES/INEP (Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira). A avaliação externa é realizada por
Comissão Externa de Avaliação de Curso, designada pelo INEP, constituída por
especialistas na área de conhecimento, cadastrados e capacitados pelo INEP. A avaliação
externa segue o que determina a Lei de n° 10.861, de 14.04.2004, que instituiu o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
A avaliação externa do desempenho dos estudantes dos Cursos é realizada
periodicamente mediante a aplicação do ENADE (Exame Nacional de Desempenho
Discente) pelo INEP, também previsto pelo SINAES.
10. REQUISITOS LEGAIS
Em cumprimento aos Requisitos Legais, temos na matriz curricular de todos os
cursos de Graduação, a disciplina de “LIBRAS” (Dec. N° 5.626/2005), ofertada como
disciplina optativa para todos os cursos da IES.
Para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP
N° 01 de 17 de junho de 2004), a FAGRAM oferece para todos os cursos, como parte
obrigatória da matriz curricular a disciplina de “Ética e Responsabilidade Social”,
adicionalmente são desenvolvidas intrinsecamente em todos os demais conteúdos
curriculares e, mais especialmente em dois momentos, nas Semanas de Atividades
Culturais da FAGRAM, que acontecem no primeiro semestre na semana do dia 13 de maio
e no segundo semestre na semana do dia 20 de novembro, quando se comemora o Dia da
Consciência Negra, onde são abordadas as respectivas temáticas.
Nas questões voltadas à Política de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de
abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) permeiam, de forma
transversal contínua e permanente nas matrizes curriculares dos cursos da IES, e estão
evidenciadas também na disciplina de Ética e Responsabilidade Social e Educação
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, obrigatórias em todas as matrizes curriculares
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dos cursos da IES e nas mais diversas disciplinas a depender do curso, como por exemplo
Análise Integrada do Meio Ambiente e Recuperação de Áreas Degradadas, Legislação
Ambiental e Agrária, Avaliação do Impacto Ambiental e Licenciamento, Gestão
Ambiental, entre outras.
Em atenção às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos,
descritas na Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012, a FAGRAM entende que, para o
atendimento, respeito e acolhimento à diversidade, a IES concebe a Educação em Direitos
Humanos também de forma transversal, pois entende que a Inclusão Escolar deve
perpassar todos os níveis e modalidades de Ensino. Dessa forma, a FAGRAM designou o
Núcleo Pedagógico, responsável por atender este público e aos docentes da IES a respeitar
a identidade cultural, sexual, física, política e econômica de cada indivíduo. O Respeito à
diversidade e aos direitos humanos se reflete nas ações da Instituição, de caráter formal ou
prático, devem ser realizadas no propósito de promover e resguardar a diversidade e os
direitos humanos. O desenvolvimento saudável de um ambiente acadêmico, no qual deve
prevalecer a construção do conhecimento, somente se realiza com a compreensão das
diferenças entre pares e o exercício das garantias da pessoa humana.
Constituem-se políticas inclusivas desenvolvidas na FAGRAM o atendimento às
pessoas com necessidades educacionais específicas, as políticas de direitos humanos para
inclusão de jovens e adultos, as políticas de gênero e diversidade sexual, as políticas
inclusivas para educação no campo, e, ainda, a educação ambiental. Dessa forma e em
consonância com tais diretrizes, as referidas ações serão desenvolvidas conforme as
necessidades internas e as realidades das comunidades locais e regionais de cada caso,
contribuindo para a democratização do conhecimento.
Com a finalidade de desenvolver ações referentes à identidade de gênero e
orientação sexual, ao mesmo tempo que as situe entre as prioridades da IES e as contemple
a partir das perspectivas da inclusão social e da cultura dos direitos humanos, a
administração da FAGRAM incentivará junto à atuação de seu corpo docente e técnicoadministrativo ações de implementação dos direitos da mulher, dos apenados, dos
trabalhadores em situações de vulnerabilidade social e de todo um elenco que compõe o
universo da Diversidade para a eliminação das discriminações, bem como a sua plena
integração social, política, econômica e cultural.
A FAGRAM sempre Irá incentivar o respeito às diferenças pessoais, bem como
desenvolverá atividades que visem à formulação, coordenação e articulação de políticas
públicas e a realização de diagnóstico da realidade regional onde está inserida.
Cabe ao Núcleo Pedagógico e de Orientação Educacional sugerir projetos em
parcerias com Órgãos Públicos e privados, Entidades, Instituições, Prefeituras e
Secretarias de Governo; elaborar e implementar campanhas educativas e não
discriminatórias de caráter regional; elaborar o planejamento de políticas de gênero e
diversidade que contribuam concretização desta Diretriz.
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Anexo 1
Órgãos colegiados: competências e composição

A Congregação
A Congregação, órgão superior deliberativo em matéria administrativa, didáticocientífica e disciplinar, obedecendo ao princípio da gestão democrática, é constituída:











Pelo Diretor-Geral, seu Presidente;
Pelo Vice-Diretor-Geral
Pelo Diretor de Ensino;
Pelo Diretor Administrativo Financeiro;
Por 5 (cinco) representantes docentes;
Pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação;
Por 1 (um) representante discente;
Por 2 (dois) representantes da Mantenedora;
Por 2 (dois) representantes da Comunidade.

Os componentes da Congregação se reúnem ordinariamente no início e no fim de
cada ano letivo e extraordinariamente quando convocada pelo Diretor-Geral por iniciativa
própria ou a requerimento de 2/3 dos membros que a constituem.
Das decisões da Congregação cabe recurso ao Conselho Nacional de Educação,
por escrita argüição de ilegalidade, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação da
decisão.
A Congregação 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.
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão superior consultivo e
deliberativo da Faculdade, em matéria de ensino, pesquisa e extensão.
São competências do Conselho:
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a) propor a política geral da Faculdade e aprovar o Plano de Desenvolvimento
Institucional, bem como os Programas de Investimento, de acordo com os
instrumentos e os recursos disponíveis;
b) aprovar as alterações e emendas do Regimento;
c) discutir e aprovar o próprio Regimento e aprovar os Regimentos específicos dos
setores;
d) deliberar sobre matéria de interesse geral da Faculdade, ressalvada a competência
atribuída a outros órgãos;
e) criar, desmembrar, incorporar ou extinguir cursos de graduação e pós-graduação,
programas ou serviços;
f) deliberar, como instância superior, sobre matéria de recursos previstos na
legislação, no Regimento Geral;
g) aprovar o orçamento, a prestação de contas e o relatório de atividades,
submetendo-os à apreciação da Mantenedora;
h) exercer o poder disciplinar originariamente e em grau de recurso;
i) decidir os casos omissos no Regimento Geral.
São competências do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:
a) elaborar e submeter à aprovação do Conselho o seu próprio Regimento, bem como
as suas alterações posteriores;
b) determinar as diretrizes do ensino, da pesquisa e da extensão;
c) estabelecer normas complementares às do Regimento Geral sobre processo se
seletivo classificatório, currículos e programas, matrículas, transferências,
rendimento escolar,
d) aprovar os currículos dos cursos de graduação, bem como as suas respectivas
alterações;
e) expedir atos normativos referentes a assuntos acadêmicos;
f) decidir sobre propostas, indicação ou representações, em assuntos de sua área de
atuação;
g) deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre qualquer matéria de sua
competência, explícita ou implicitamente inscrita no Regimento;
h) manifestar-se sobre a política, as diretrizes e as normas de avaliação da qualidade
de ensino de graduação, do desempenho docente e da relevância das atividades de
pesquisa e de extensão.
Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso constitui momento de reflexão, análise, integração da ação
pedagógica e levantamento de soluções para problemas existentes, objetivando mudanças
necessárias ao processo educacional.
52

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
Compõe – se de todos os professores, do coordenador do Curso, de membros do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, do Secretário escolar e de um aluno
representante dos núcleos de apoio.
Para que o Colegiado se instale é preciso o quorum de, pelo menos, 75% de
presenças. Conforme descrito, todos os profissionais envolvidos no processo ensinoaprendizagem devem participar, sendo imprescindível a presença dos docentes.
Objetivos do Colegiado:
- 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 a participação e o interesse do aluno nas aulas;
- Avaliar a capacidade de aplicação dos conhecimentos e habilidades adquiridas no
cotidiano;
- Analisar e homologar as sugestões e recomendações do Núcleo Docente
Estruturante.
* As reuniões são registradas em atas e assinadas por todos os presentes. A decisão
plural do Colegiado de Curso prevalece sobre a decisão singular do docente.
Órgãos de apoio às atividades acadêmicas
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 os eles:
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De Ensino
√ Núcleo Pedagógico e de Orientação Educacional.
√ Núcleo de Estágios e Unidades Práticas de Ensino.
√ Núcleo de Laboratórios e Monitorias
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

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-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
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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
extraclasse, 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 dos Cursos de
Graduação;
 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, buscando
identificar setores públicos e privados capazes de absorver o egresso através do
detalhamento e análise do perfil;
 Estudo, análise e criação de mecanismos de nivelamento.
O profissional pedagogo, responsável por este Núcleo, deverá emitir
semestralmente um relatório detalhado à Coordenação do Curso com todas as informações
pertinentes aos atendimentos e situação atual dos discentes atendidos, sempre sendo
respeitado o sigilo profissional da categoria, às atividades
implementadas, as
desenvolvidas e as não executadas (com justificativa), contendo as considerações técnicas
dos sucessos e progressos e dos insucessos e impedimentos enfrentados, considerando o
cronograma das atividades aprovadas para cada ano.
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 supervisororientador, e demais responsáveis pelo controle e cumprimento da carga horária e do
conteúdo das atividades desempenhadas pelos discentes descritas no Plano de Atividades
de Estágio.
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Este núcleo também busca celebrar covênios de estágios e verificar as condições
oferecidas e deverá disponibilizar aos discentes a relação atualizada de instituições
conveniadas, vagas e atividades a serem desempenhadas, o local, a duração e demais
informações pertinentes.
O Núcleo de Estágios e Unidades Práticas de Ensino é também responsável pelo
cumprimento, registro, revisão e atualização do Manual de Estágio Supervisionado da
FAGRAM.
NÚCLEO DE LABORATÓRIOS E MONITORIAS
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.
Monitoria
A gestão das atividades de monitoria concerne a normatização da oferta em edital,
normas do processo seletivo, firmar os termos de compromisso de monitoria, o controle do
cumprimento das atividades e da carga horária.
NÚCLEO DE PESQUISA E ÉTICA
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;
 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;
 Interação com orgãos públicos e privados, de áreas congêneres e/ou de fomento à
pesquisa, através de convênios e/ou parcerias
A efetiva atuação do Núcleo se dá pela articulação da atividade de pesquisa com o
ensino, através da:
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 atualização e consolidação dos conhecimentos teóricos-práticos dos conteúdos
curriculares que compõem a área de atuação dos cursos;
 fomento à política de incentivo aos corpos docente e discente para a participação
em Congressos, Semanas, Simpósios, Work-shop e Jornadas Científicas e demais
processos de inovações tecnológicas e o aprimoramento do saber;
 utilizando mecanismos de ação que garantam a difusão destas informações técnicocientíficas e das novidades que regem os temas para a comunidade acadêmica
através dos meios de divulgação já existentes na Instituição e/ou por outros a serem
adotados.
O responsável por este Núcleo deverá emitir relatório 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 as considerações
técnicas dos sucessos e progressos e dos insucessos e impedimentos enfrentados,
considerando o cronograma das atividades aprovadas para cada ano.
NÚCLEO DE DIVULGAÇÃO E DE CURSOS 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.
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.
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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√ Empresa Junior da FAGRAM
√ Diretório Acadêmico da FAGRAM (DA), 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.
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.
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