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I. Apresentação
Nos últimos anos têm-se detectado mudanças marcantes no campo educacional,
principalmente no que se refere ao ensino superior, devido às necessidades de um
mercado que exige uma grande diversificação de ofertas educacionais, para atender
novas demandas e incentivar a competitividade. Faz-se necessário acrescentar os
aspectos relacionados à globalização e à internacionalização do conhecimento, que
passaram a exigir dos que atuam no ensino superior, respostas diretivas no
equacionamento da relação qualidade, inovação e ampliação de acesso, na tentativa de
minimizar as disparidades sociais.
Diante deste cenário dinâmico e mutável, as instituições educacionais superiores têm
parcela de inequívoca participação dentre as múltiplas funções que lhes cabem, com
destaque para a formação e a produção de conhecimento e técnicas que, por meio de um
olhar plural e diverso, possam atingir questões amplas relacionadas à cidadania, e não
apenas a geração de força produtiva.
Imerso neste contexto é que o processo de avaliação institucional se insere entendido
como prática emancipatória, propiciando, para além de dados quantitativos e por meio
dos dados qualitativos, reflexões sobre a prática e as questões decorrentes da avaliação.
Sob esta égide é que a Faculdade Católica Dom Orione - FACDO entende e enfoca a
Avaliação Institucional, não como um fim em si mesma, mas como atividade essencial e
articulada à melhoria dos padrões de qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da
gestão acadêmico-administrativa.
As ações avaliativas sob este enfoque, apesar de terem objetos determinados como a
administração, docência, pesquisa, vida comunitária e outros, devem ser permeados pela
noção de integração, legitimidade, efetividade, continuidade, flexibilidade e respeito à
identidade institucional. Portanto, mais do que o cumprimento formal e legal, a avaliação
articulada reafirma a sua contextualização, o imperativo ético da construção e
consolidação da instituição em relação ao que ela pensa e produz em prol do
desenvolvimento da população e do avanço da ciência.
A Comissão Própria de Avaliação vem promovendo os processos avaliativos da IES, e,
reconhece neste relatório de auto-avaliação, o resultado de um trabalho articulado no
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sentido de promover a participação da comunidade acadêmica e administrativa,
caracterizando-se como um processo coletivo.
Além de se evidenciar como um grande estímulo ao processo de reflexão e participação
do corpo social como um todo, extrapolando a finalidade de traçar um panorama da
realidade institucional, reforça um sentimento de congraçamento, numa comunhão de
todos os participantes.
Em versão preliminar, o presente Relatório foi elaborado entre novembro de 2007 e
março de 2008. Para a presente versão, foram atualizadas as informações até o
momento, novembro de 2008. Tomaram-se como referência as 10 dimensões propostas
pelo SINAES, retratando o movimento institucional que transcorreu, portanto, de
novembro de 2007 a novembro de 2008, inclusive, chegando a surpreender com avanços
e conquistas identificados neste trajeto.

Comissão Própria de Avaliação
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II. Contexto Institucional
O conhecimento de uma organização implica em reconhecer o complexo sistema que a
mantém cuja compreensão requer o conhecimento de sua política e de sua base
filosófica, além do funcionamento efetivo da estrutura administrativa e da estrutura
acadêmica.
Para melhor compreender a organização da Faculdade Católica Dom Orione - FACDO
faz-se necessário visualizar, num olhar sistêmico, todo o contexto institucional do qual
faz parte, uma vez que o mesmo integra o conjunto das obras da Congregação Orionita.
A FACDO é mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ORIONE, uma das entidades
da Pequena Obra da Divina Providência, e é a primeira faculdade orionita nos trinta e
quatro países e nos cinco continentes aonde a congregação vem marcando presença.
Como parte integrante da Província Nossa Senhora de Fátima, Brasil - Norte, a FACDO
está perfeitamente sintonizada com as políticas estabelecidas pela mantenedora,
preservando, contudo, seus objetivos próprios e a autonomia de seus processos.

Fundação Educacional Dom Orione
A História da Fundação Educacional Dom Orione teve início com a movimentação dos
Primeiros Orionitas no Brasil, na Região Norte, no Estado do Tocantins e, especialmente,
em Araguaína, onde os religiosos chegaram em 1952.
Uma longa jornada foi percorrida e as obras da Congregação Orionita se multiplicaram
em Araguaína, no campo religioso, na educação e na saúde.
Em meados dos anos 90, fruto da articulação e ousadia dos padres orionitas na região,
iniciaram as gestões tendo em vista a criação de uma Faculdade em Araguaína, que
seria a primeira do mundo promovida pelos Orionitas.
A Fundação Educacional Dom Orione, instituição mantenedora da Faculdade Católica
Dom Orione - FACDO é uma entidade civil sem fins lucrativos, ligada diretamente à
Pequena Obra da Divina Providência (DOM ORIONE), com sede e foro em Araguaína,
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Estado do Tocantins, com a finalidade de instituir e manter a Faculdade Católica Dom
Orione – FACDO, segundo as necessidades do município de Araguaína e outros da
região geoeducacional, segundo os interesses na difusão do ensino, da iniciação à
pesquisa, do desenvolvimento das Artes, Ciências e Letras e a formação de profissionais
de nível superior.
A Sede da Administração da Fundação Educacional Dom Orione localiza-se no endereço
da Faculdade e do Colégio Santa Cruz, à Rua Santa Cruz, n° 557, Centro, Araguaína/TO.
O patrimônio da Fundação Educacional Dom Orione é constituído de bens imóveis,
móveis utensílios, maquinarias, hospitais e laboratórios, bibliotecas, creches, asilos,
para atender as necessidades funcionais e legais da FACDO.
Para atingir seus objetivos a Fundação pode coletar junto à Pequena Obra da Divina
Providência (DOM ORIONE), às suas obras e às suas comunidades recursos materiais e
financeiros para levar em um bom termo o empreendimento. Manter contatos com
entidades

e

órgão

públicos

municipais,

estaduais

federais

e

primordialmente

internacionais, para carrear recursos financeiros, materiais e humanos necessários ao
cumprimento da missão, dos objetivos e das finalidades da Faculdade Católica Dom
Orione.
Em cumprimento pleno das disposições estatutárias e dos preceitos legais vigentes e
obrigatórios à manutenção da prestação dos serviços que oferecerá à comunidade
araguainense e a região abrangida por sua influência, qualifica-se a Fundação
Educacional Dom Orione como uma associação sem fins lucrativos que, no caso de
dissolução, todo o bem patrimonial será destinado à outra entidade congênere, de
caráter educacional, dentro do município de Araguaína. Ela se constituiu de tal forma
que o seu patrimônio está perfeitamente distinguido do patrimônio de seus fundadores e
de seus dirigentes, os quais tanto seus dirigentes como seus sócios não recebem
remuneração ou honorários pelos trabalhos prestados ou pelo exercício de suas funções
de direção, vivem todos dentro do espírito de pobreza evangélica, recebendo apenas o
que for necessário e de justiça para a subsistência; e não distribuiu qualquer parcela de
seu patrimônio ou de suas rendas a títulos de lucro ou participação nos resultados,
revertendo os lucros, que por ventura obtiver, em desenvolvimento de projetos que
visam manter os objetivos institucionais.
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Faculdade Católica Dom Orione - FACDO
São Luiz Orione certa vez disse aos seus religiosos: Noi dobbiamo essere avanti ai tempi
(Nós precisamos estar à frente dos tempos). Compreendendo que os tempos mudaram
e não era mais suficiente a preparação de novos trabalhadores com apenas cursos de
Ensino Médio, as autoridades da Congregação de Dom Orione começaram a planejar
uma faculdade em Araguaína.
Foi assim que em 1996 começaram as gestões, tendo em vista a criação de uma
Faculdade em Araguaína, que seria a primeira do mundo promovida pelos Orionitas.
Como não poderia deixar de ser, contrastavam as opiniões otimistas de alguns idealistas
com as posições de cautela de outros. Nesta atitude de prudência e idealismo foi se
consolidando, ao longo de quase uma década, até que o sonho de Faculdade tornou-se
realidade com o início do Curso de Administração, no dia 1º de agosto de 2005, e, seis
meses depois, começou a funcionar também o Curso de Direito.

A Faculdade Católica Dom Orione – FACDO funciona atualmente nas instalações do
Colégio Santa Cruz, aproveitando a ociosidade de suas instalações à noite. Prevendo um
grande número de alunos, a Faculdade está em obras, construindo o seu prédio próprio.
Hoje a FACDO conta com salas climatizadas e estão equipadas com o que há de mais
atual em recursos tecnológicos, adequados às exigências pedagógicas sugeridas pelo
MEC. Além das salas habituais para as atividades pedagógicas, a IES conta também
com sala de vídeo, laboratório de informática, biblioteca, quadra poli-esportiva e amplo
estacionamento.
A FACDO possui um auditório de 300 lugares que possibilita a realização de atividades
da própria Instituição, como os Encontros Jurídicos e as Semanas da Administração,
além desses eventos destacam-se atividades de relacionamento social da IES com a
comunidade, bem como encontros de diversos setores de Araguaína e região.
Anexo a estas instalações foi construída uma capela dedicada a São Luís Orione,
patrono da própria Instituição, onde as pessoas podem se recolher em oração.
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Para a manutenção da qualidade dos serviços educacionais da FACDO foi implantada a
CPA – Comissão Própria de Avaliação - uma das atividades acadêmicas recomendadas
pelo MEC para o processo de reconhecimento dos cursos. Pode-se considerar a CPA
como uma bússola que orienta o navegador, aponta os caminhos para a garantia da
qualidade dos serviços prestados, enfatizando-se a composição do corpo docente e de
todos os membros da comunidade universitária, destacando a implantação dos
laboratórios necessários para o reconhecimento dos nossos cursos, bem como, outras
instalações.

Cursos de Graduação Oferecidos em 2008
Administração de Empresas
a) Autorização: Portaria nº 293, de 27/01/2005, do Ministério da Educação
b) Titulação: Bacharel em Administração de Empresas
c) Graduação: Bacharelado Pleno
d) Carga Horária Total: 3.324 horas aula
O curso de Administração de Empresas da FACDO foi concebido com a finalidade de
formar um profissional com forte base humanística, capaz de planejar, organizar, dirigir,
coordenar e gerenciar empresas de qualquer natureza.
Direito
a) Autorização: Portaria nº 4.044, de 25/11/2005, do Ministério da Educação
b) Titulação: Bacharel em Ciências Jurídicas
c) Graduação: Bacharelado Pleno
d) Carga Horária Total: 4.128 horas aula
O curso de Direito da FACDO foi concebido com vistas a uma formação intelectual que
abranja além de todas as esferas comuns aos demais cursos de Direito, uma formação
humanística de seus alunos, tendo em vista que o estudo da lei e seus derivados não
teriam razão de ser se não se colocasse o ser humano, enquanto pessoa com dignidade,
em primeiro lugar.
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III. Dimensões de Avaliação
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1. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
A possibilidade de consolidar as atividades da Faculdade Católica Dom Orione – FACDO,
no que se refere à função social de seu desempenho em ensino, pesquisa e extensão,
depende, cada vez mais, de uma definição clara de seu papel como instituição de ensino
voltada para a formação do ser humano para a construção de uma sociedade justa e
solidária, vivenciando o carisma de São Luis Orione.
A Faculdade Católica Dom Orione teve a sua missão definida de forma democrática a
partir do Planejamento Estratégico. Essa ferramenta de gestão permitiu estabelecer a
direção e o caminho a ser seguido pela instituição, na qual os participantes projetaram os
novos rumos de desenvolvimento da faculdade.
Eis a missão:

“Ofertar ensino superior de qualidade, fundamentado no carisma de São Luis Orione,
no universalismo científico e no respeito à diversidade cultural, contribuindo para o
desenvolvimento da sociedade com ética e vivência dos preceitos cristãos”.
A Faculdade Católica Dom Orione possui o Carisma Orionita refletido em sua missão
institucional, reafirmada em princípios cristãos, postura social e comunitária responsável,
tendo o compromisso de contribuir para o desenvolvimento da consciência de uma
sociedade mais justa e ética.
A missão da FACDO em consonância com os propósitos que fundamentam suas ações
comunitárias, sociais, religiosas e educacionais, convida os Orionitas e demais membros
da comunidade acadêmica a buscarem a integração com os trabalhos destinados ao
desenvolvimento das instituições públicas, privadas e educacionais, em cooperação
mútua, na doação de amor ao próximo, aprendendo a conviver juntos no amor de Cristo.
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, constitui um instrumento de gestão
estratégica da Instituição de Ensino Superior – IES, e, em sintonia com os princípios
orionitas e o carisma contido em sua missão, definem os objetivos institucionais, as
metas que orientam o trabalho nas de dimensões ensino, extensão e pesquisa. Definem,
também, as propostas que atendam às necessidades, em razão de contribuir para a
inserção cada vez mais qualificada da Instituição na vida social da comunidade.
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O PDI é fruto de construção coletiva, consciente e responsável; que envolve os membros
representantes da mantenedora, da direção da IES, do corpo docente e discente, técnicoadministrativo e sociedade civil organizada. Evidencia-se como modelo de gestão
democrática, fundamentada em princípios de representatividade, participação e no
respeito à pluralidade de pensamentos.

1.1. Articulação entre o PDI e o PPI
As Instituições de Ensino Superiores – IES em seu atual processo de transformação,
modernização tecnológica e consciência da responsabilidade social que caracteriza o
funcionamento da instituição, vê na necessidade de planejamento o princípio básico
para a criação do Plano de Desenvolvimento Institucional.
O PDI fundamenta-se na identificação do futuro almejado pela IES, em um processo
constante de planejamento, sendo um conjunto coerentes de grandes prioridades e
decisões, que orientam o desenvolvimento da Instituição, apresentando as propostas
fundamentais para a gestão da IES.
Nascido da criação de um colegiado, o PDI expressa os futuros passos que a
Faculdade Católica deseja alcançar, articulado sempre com o Projeto Pedagógico
Institucional – PPI.
O PPI estabelece os princípios filosóficos, teórico-metodológicos e gerais, que
direcionam a política institucional, além de explicitar sua responsabilidade social.
O PDI e o PPI se articulam entre as Políticas de Ensino, de Pesquisa e Extensão, em
um processo constante de planejamento, como uma forma de guiar, direcionar a fim
de conseguir o futuro almejado pela IES.
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1.1.1. Articulação entre o PDI e o PPI nas Políticas de Ensino
Objetivos Gerais
a) No Ensino
A Faculdade Católica Dom Orione, com vistas à formação intelectual
fundamentada nos ensinamentos de São Luis Orione e um ensino de
qualidade,

busca

qualificados,

em

seu

comprometidos

corpo
e

docente

atentos

à

profissionais
filosofia

altamente

humanística

da

Instituição. Os profissionais, tomando como referência as prerrogativas
para

os

valores

humanos,

têm

seu

perfil

definido

pela

ética

e

competência necessárias à inserção positiva e atuante no mercado de
trabalho, através do domínio de habilidades técnicas, humanas e
conceituais que os qualifiquem para uma atuação integrada e sistêmica
envolvida em um processo de transformação social.
Assim, o processo de aprendizagem está intrinsecamente ligado ao
processo de ensino. É ter como ofício o ensinar, que trabalha para
construir como realidade viva e interrogante a doutrina, o ensino, a
instrução, a educação, a cultura, a teoria, o método, para formar os
estudantes nessa “com-vivência” com o saber, a cultura, a formação.
Condição sine qua non para a FACDO. Essa relação dialética de
“complementaridade” que parte do modelo do “estudante” tanto na
concepção do ensino de graduação como no ensino de pós-graduação, em
projetos,

em

processos

de

discussão,

elaboração,

implantação

e

consolidação.
b) Na pesquisa
A Faculdade Católica Dom Orione tem como objetivo da pesquisa, a busca
do sentido das coisas, da própria existência humana e do agir em todas
as

suas

dimensões,

voltar-se

ao

sentido

do

verdadeiro

trabalho

intelectual, aguçar o espírito para a investigação científica e filosófica no
ensino de graduação e pós-graduação, da docência, da aula, que
conferem razão de ser à idéia de universidade como instituição social,
declara o sentido da pesquisa.
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c) Na Extensão
A Faculdade Católica Dom Orione tem como objetivo na extensão a
universidade e a sociedade interligadas, pois não são instituições
separadas. Defender a extensão como requisito necessário ao fazer
universitário é a garantia de que o trabalho intelectual e científico retorne
em forma de serviço para o benefício dessa mesma sociedade. A
educação superior abrange, de acordo com a LDB, entre outros, os cursos
de

extensão,

abertos

a

candidatos

que

atendam

aos

quesitos

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino (Artigo 44, IV, Lei
n.9394/96). Sendo assim, a FACDO estabelece a sua concepção de
extensão articulada em três sentidos: ético, direitos humanos e cidadania.

Metas

Operacionalização

Movimentar a
Graduação e a Pós
Graduação no
âmbito do Ensino
Pesquisa e
Extensão, tendo
como parâmetro os
documentos
institucionais PDI e
PPI.

Aprovação de linhas de pesquisa que dê conta da articulação com o
ensino e extensão, contextualizados na vocação e missão
consignadas no PDI e em conformidade com as políticas vigentes no
PPI.

Desenvolvimento de
programas de
ensino,
aprendizagem e
avaliação.

O desenvolvimento dos programas tem como as principais áreas de
atuação a realização de palestras, cursos, elaboração de cartilhas,
promoção de ações e mobilização sociais.

Criação de
programas para
desenvolver a
pesquisa e extensão

O PECI e o PDHC têm como objetivo servir de incentivo à pesquisa e
extensão
para
os
cursos
de
Administração
e
Direito,
respectivamente. Fomento à realização de estudos, reflexões,
pesquisas e publicações sobre estratégias, competências e
informações e também sobre Direitos Humanos e Cidadania, sempre
calcadas no entrecruzamento de perspectivas de interdisciplinares,
multidisciplinares e transdisciplinares.

Desenvolver
mecanismos para
difusão de cultura e
artes

Instigar a parceria entre a FACDO e organizações da sociedade civil
para a realização de atividades artístico-culturais, que fomentem os
talentos e ampliem a visão de cultura e diversidade na “con-vivência”
e “solidariedade”.

Quadro - Metas e práticas de operacionalização de ensino na articulação entre PDI e PPI
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Oferta de Novos Cursos
A oferta de cursos de graduação e pós-graduação deve possuir íntima ligação
com as necessidades do mercado de trabalho, anseios dos potenciais alunos
e políticas públicas de ordem econômica ou que possuam reflexos na
economia.
Visando identificar quais novos cursos ofertar, além dos que estão em
funcionamento, a FACDO contratou a realização de um estudo mercadológico
para diagnosticar quais cursos de graduação fazem parte dos anseios da
sociedade no que tange suas necessidades e possibilidades, levando-se em
conta as diversas motivações, especificidades dos segmentos pesquisados e a
ausência de hipóteses. Fundamentada no resultado da pesquisa, cujo
resultado está programado para ser entregue em dezembro/2008, a FACDO
desenvolverá o seu projeto de novos cursos.
A Faculdade Católica Dom Orione dentro de seu contexto de transformação e
permanente busca da qualificação, planeja oferecer gradativamente à médio
e longo prazo os cursos de pós-graduação lato senso e stricto senso.

A

construção da nova Unidade da Faculdade Católica Dom Orione vem para
somar à este processo de desenvolvimento para a qualidade e a excelência
da Instituição.
Cursos em Funcionamento
A Faculdade Católica Dom Orione - FACDO, alinhada ao Carisma de São Luis
Orione, desenvolve de forma prioritária o ensino na área das Ciências Sociais
Aplicadas.
Atualmente a FACDO oferta dois cursos superiores de graduação, o curso de
Administração de Empresas e o curso de Direito, tendo a atuação solidária e
efetiva para o desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade.
A graduação apresenta 02 turmas, totalizando 869 alunos matriculados. O
número anual de matrículas apresenta tendência crescente.
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Curso/
Habilitação

Carga Horária

Integralização

Alunos
Matriculados
2008

Administração de
Empresas

3.324 horas aula

4 anos

350

Direito

4.128 horas aula

5 anos

519

Quadro - Cursos de Graduação oferecidos

A qualidade da Faculdade Católica Dom Orione mantém seu padrão no
seguimento/ampliação do número de alunos dos cursos existentes. Em vista
do objetivo do crescimento com qualidade, o ano de 2008 está dentro do
padrão esperado. O número de vagas oferecidas mantém-se constante com o
tamanho das turmas e a relação professor-aluno em aulas teóricas, teóricopráticas e estágios, por ser opção institucional assegurar a qualidade
independentemente da quantidade.

2005
2º Sem

2006
1º sem

2006
2º Sem

2007
1º Sem

2007
2º sem

2008
1º sem

2008
2º sem

Nº. de
alunos

99

280

428

606

703

810

869

Nº. de
turmas

02

06

10

14

17

21

23

Nº. de
cursos

02 (Administração e Direito)
Fonte: Secretaria da Faculdade Católica Dom Orione
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Figura - Evolução do número de alunos de graduação matriculados do segundo
semestre de 2005 ao segundo semestre de 2008.

1.1.2. Articulação entre o PDI e o PPI nas Políticas de Pesquisa
A Faculdade Católica Dom Orione entende que a qualidade e a excelência de
uma instituição consolidam-se através de um processo de renovação e
crescimento,

assim

são

desenvolvidas

competências

e

habilidades

fundamentais para o processo de aprendizagem, uma vez que se integram
conhecimentos interdisciplinares, teóricos e práticos; capacitam a atuação
profissional de forma crítica e socialmente relevante.
A articulação entre o PDI e o PPI se faz notar pela política de incentivo da
instituição aos programas crescentes com o objetivo de realizar estudos,
reflexões, pesquisas e publicações sobre Direitos Humanos e Cidadania,
sempre calcadas no entrecruzamento de perspectivas interdisciplinares,
multidisciplinares e transdisciplinares, envolvendo docentes e discentes em
projetos de pesquisa que darão um norte a ser seguido pela instituição.
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Metas

Operacionalização

Produção Científica com
responsabilidade social e ética

Implantar as diretrizes que devem nortear a pesquisa
científica na FACDO através dos conselhos de pesquisa
e ética em parceria com os órgãos superiores
governamentais e não governamentais, buscando a
viabilização de convênios e intercâmbios.

Destinação de Recursos
financeiros para pesquisas que
atendam às demandas e às
expectativas das linhas de
pesquisas

Implantar o orçamento setorizado que responda às
demandas das pesquisas, e em parcerias com órgãos
nacionais/internacionais, tanto governamentais como
não governamentais, resguardando-se a identidade da
FACDO.

Divulgação e intercâmbio
científico.

Consolidar a Revista São Luis Orione como órgão de
publicação técnico-científica da FACDO, e implantar os
cadernos de área que promovam a veiculação de
produções docentes e discentes, buscando-se parcerias
e participação em fóruns de natureza científica
conceituados.

Articulação da pesquisa com as
demais atividades acadêmicas.

Envolver
docentes e
discentes
nas
atividades
programadas pelos grupos de trabalhos vinculados ao
PECI e PDHC, garantindo-se a qualidade do trabalho da
docência e a preparação de discentes pesquisadores.

Programa de Estratégia,
Competência e Inovação - PECI

O PECI tem como propósito servir de incentivo a
pesquisa e extensão para o curso de Administração.
Com o objetivo de realizar estudos, reflexões, pesquisas
e publicações sobre Estratégia, Competência e
Inovação, sempre calcadas no entrecruzamento de
perspectivas interdisciplinares, multidisciplinares e
transdisciplinares.

Programa de Direitos Humanos e
Cidadania - PDHC

O PDHC tem como objetivo realizar estudos, reflexões,
pesquisas e publicações sobre Direitos Humanos e
Cidadania, sempre calcadas no entrecruzamento de
perspectivas de interdisciplinares, multidisciplinares e
transdisciplinares.

Quadro - Metas propostas para a articulação entre o PDI e o PPI
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1.1.3. Articulação entre o PDI e o PPI nas Políticas de Extensão
As políticas de Extensão da Faculdade Católica Dom Orione que tem como
requisito necessário o fazer do acadêmico é a garantia de que o trabalho
intelectual e científico retorne em forma de serviço para benefício desta
mesma sociedade.
O PDI e o PPI interliga a prática acadêmica da Faculdade Católica Dom
Orione, nas suas atividades de ensino e pesquisa, com as demandas da
comunidade interna e externa, possibilitando a formação de profissional
cidadão e estabelece a sua concepção de extensão articulada aos três
sentidos: ético, direitos humanos e cidadania.
Aponta-se também para práticas consolidadas e institucionalizadas que
atendem ao objetivo de dinamizar os programas de pesquisa e iniciação
científica (PDHC e PECI), viabilizando as metas propostas e que evidenciam a
articulação entre o PDI e o PPI.

1.1.4. Articulação entre o PDI e o PPI nas Políticas de Gestão Acadêmica
A Faculdade Católica Dom Orione possui suas políticas de gestão acadêmica
voltadas para a qualificação continuada do corpo docente, administradores e
colaboradores, oferecendo serviços educacionais de qualidade, na dimensão
do ensino, da pesquisa e da extensão. Assim, estão relacionadas algumas
ações criadas nas políticas de gestão acadêmica:
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Criação, implementação e
funcionamento da CPA

Aplicação
da
Avaliação
Institucional aos alunos do
curso de Administração e
Direito

Centros Acadêmicos – CA’s.

A FACDO, em busca de qualidades que sejam periodicamente
avaliadas com os necessários reajustes para se verificar se o
desenvolvimento da instituição está de acordo com o projeto e com
as novas exigências dos órgãos fiscalizadores, faz uma avaliação
contínua da qualidade dos serviços da IES. Esse processo
avaliativo é composto por dois tipos de avaliação: uma externa,
feita pelo Ministério da Educação, e outra, interna, feita pela
Comissão Própria de Avaliação. A CPA é uma equipe formada por
representantes dos professores, dos alunos, dos funcionários, da
administração e da sociedade civil organizada, com membros
selecionados entre pessoas de notório saber e de comportamento
pessoal e profissional reconhecidamente ético.Esta comissão se
reúne periodicamente, faz pesquisas junto aos alunos e à
sociedade, produz relatórios e divulga os objetivos da instituição.
No último semestre de 2007, foram realizadas as avaliações
institucionais de todos os cursos da FACDO.
Com um modelo exclusivo para essa avaliação, os alunos tiveram
a oportunidade de conhecer critérios e parâmetros observados
pelo ENADE. Essa prática, inicialmente testada em 2007, integrouse em 2008 como uma das avaliações para a definição da média
semestral no curso de Administração.
Sempre valorizando as atividades acadêmicas e sociais de seus
discentes, foram criados os Centros Acadêmicos dos cursos de
administração e direito. O modelo foi altamente participativo com o
registro de campanha para eleição e chapas inscritas no pleito.

A Empresa Júnior – EJ - com representação dos discentes dos
diversos períodos, foi constituída no ano de 2007. A EJ é uma das
atividades de apoio aos conteúdos do curso de administração e
Empresa Júnior
também para desenvolvimento da empregabilidade e da visão
empreendedora de todos os membros participantes e os demais
parceiros.
A FACDO, sempre buscando a melhoria da qualidade de ensino da
IES, realizou nos últimos anos melhoria da estrutura física da
Ampliação do Acervo da biblioteca com novos equipamentos, melhoramento da rede de
computadores e internet. Além das atividades relacionadas a
Biblioteca
instalações, houve também o aumento do acervo da biblioteca,
hoje com um número satisfatório de referências.
Aquisição de
Audivisuais

Foram realizadas diversas aquisições de equipamentos
Aparelhos audiovisuais para IES. Hoje, a FACDO conta com um número
satisfatório de data show para o auxilio das atividades acadêmicas
dos docentes.
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Criação da Revista FACDO

Incentivar a publicação cientifica na FACDO. Esta sempre foi uma
das vertentes da IES no processo do conhecimento. Para tanto, no
ano de 2007 foi criada a Revista Dom Orione, que conta com
artigos científicos variados dos docentes e convidados da
instituição. Fato é que, já na sua primeira edição, houve
apresentações para o seu segundo número, ou seja, uma boa
aceitação entre toda a comunidade universitária.

Aquisição de Software

Novos recursos de informática foram implementados na FACDO,
dentre eles o software para o registro e cadastro na secretaria e
também o software para apoio às atividades do docente.

Jornais dos Cursos

Para o conhecimento das atividades desenvolvidas na IES, foram
criados os informativos dos cursos de administração e direito.
Esses informativos contam com textos dos discentes e também
notícias das diversas atividades da FACDO na sociedade
araguainense.

Visitas Técnicas

Com a finalidade de aumentar o relacionamento dos discentes dos
cursos da FACDO com as atividades sociais, econômicas e
administrativas, foram realizadas diversas visitas técnicas, dentre
elas destaca-se: a visita ao presídio e visita à aldeia indígena.

Criação do Nupex

O NUPEX – Núcleo de Pesquisa e Extensão – desenvolve,
juntamente com os coordenadores de curso, as atividades de
promoção e ensino, com cursos complementares e demais
atividades para excelência dos conteúdos da FACDO. Dentre as
atividades do NUPEX destaca-se a oferta de cursos, como
exemplo: inglês instrumental, lógica, português, além de
publicações e controle das relações institucionais da IES.

Quadro - Ações estratégicas para articulação entre PDI e PPI

1.2. Aderência do PDI com a realidade social
Diante do cenário de desenvolvimento regional, é notória a necessidade de pessoas
qualificadas em algumas áreas e mesmo com a migração de profissionais de outras
cidades, percebe-se a existência de lacunas no mercado de trabalho que podem ser
preenchidas com a qualificação da mão-de-obra local e regional.
A Faculdade Católica Dom Orione em consonância com os propósitos que
fundamentam suas ações comunitárias, desenvolve pesquisas para identificar quais
novos cursos ofertar, constatando como relevante o desejo das pessoas em cursar
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uma determinada graduação cuja oferta de vagas é baixa ou inexistente, o que
implica em deslocamentos para grandes centros.
A FACDO atenta aos anseios da sociedade envolve todos os setores da comunidade
acadêmica na definição de objetivos e metas no âmbito do ensino, da pesquisa e da
extensão, voltados para diferentes aspectos da necessidade regional.
Da articulação entre a realidade institucional e as possibilidades e demandas
advindas da sociedade e dos alunos, resulta o Plano de Desenvolvimento
Institucional, comprometido com a inserção qualificada da Instituição na vida social
da região e do país.

1.2.1. Coerência das propostas do PDI com a realidade institucional e
cumprimento do cronograma
A Faculdade Católica Dom Orione vivenciando o carisma de São Luis Orione
propicia em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, de forma segura e
planejada, ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Definidas com a
realidade

institucional

essas

ações

possui

seus

objetivos,

metas

e

cronogramas propostas no PDI, propiciando o desenvolvimento seguro e
planejado nas áreas educacionais.

1.2.2. Utilização do PDI como referência para programas e projetos
A Instituição busca desenvolver ações continuadas de planejamento que
atendam a todas as dimensões envolvidas em programas e projetos que
busquem o equilíbrio para a qualidade e a excelência da instituição.
O PDI retrata as ações que promovem o desenvolvimento da instituição,
prospectando objetivos e metas como um eixo norteador, promovendo maior
fortalecimento da FACDO em consonância com a sua missão e o Carisma de
São Luis Orione. Assim, os programas e projetos expressam os reais anseios
que

visam

concretizar

as

ações

com

vistas

aos

novos

marcos

de

desenvolvimento que se pretende alcançar.
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1.3. Articulação entre o PDI e a Avaliação Institucional
A Faculdade Católica Dom Orione tem o significado de auto avaliação representado
em instrumento de alta relevância na busca pela melhoria da qualidade de ensino da
educação superior, melhoria que esta que deve ser uma preocupação constante por
parte daqueles que receberam o mister de educar.
Na própria origem da FACDO, se encontram os elementos que sustentam a sua
concepção de avaliação como algo constante e necessário. A FACDO nasceu com a
missão de ofertar ensino superior de qualidade, fundamentado no carisma de São
Luis Orione, no universalismo científico e no respeito à diversidade cultural,
contribuindo para o desenvolvimento da sociedade com ética e vivência dos
preceitos cristãos; estabeleceu o seu negócio na formação do ser humano para a
construção de uma sociedade justa e solidária; e se tem se projetado no cenário das
Instituições de Ensino Superior, canalizando expectativas e sonhos dos mais
variados, efetivamente, com a sua visão de ser a referência na formação dos jovens
no norte do Brasil, na produção técnica, científica e cultural com serviços modernos,
responsabilidade social, vivenciando o carisma de São Luis Orione.
A auto-avaliação permite detectar tanto as potencialidades, quanto as oportunidades
de crescimento da IES, sempre com vistas a atingir seus objetivos definidos no Plano
de Desenvolvimento Institucional, o que no caso da FACDO representa observar
desde os pilares da Educação Superior – ensino, pesquisa e extensão – até as
questões atinentes à sua filosofia humanista e sua premente e constante
preocupação com os aspectos sociais da comunidade local e regional onde está
instalada.

1.3.1. Articulação entre o PDI e a Auto-Avaliação
A concretização das políticas de avaliação institucional especifica como
objetivos um conjunto de atividades organizadas e coordenadas pela CPA que
deverá nortear a IES na busca por ações que tenham por fim a melhoria da
qualidade da educação superior oferecida e o fortalecimento do compromisso
social da IES perante a comunidade que assiste.
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A

presente

implementar

proposta
um

expressa

processo

de

a

vontade

política

Auto-avaliação

da

Instituição

Institucional

de

contínuo,

sistemático, crítico e criativo, capaz de assegurar um permanente processo
de diagnóstico emancipador e atender aos mecanismos de avaliação interna
(institucional) e colaborar com a avaliação externa (em nível nacional).
Pretende também impulsionar um conjunto de ações que promovam
mudanças educacionais/sociais na FACDO.
A Instituição tem como uma de suas metas principais, o exercício do princípio
educativo da auto-avaliação do cotidiano institucional. Para isso está sendo
criada uma cultura avaliativa, que contribua para um repensar contínuo e
crítico dos seus objetivos, dos seus modos de atuação, favorecendo a efetiva
problematização de seus caminhos e de suas decisões na perspectiva de uma
Instituição de Ensino Superior dinâmica e em consonância com o momento
histórico em que está inserido.
A auto-avaliação deve realizar uma retrospectiva crítica, configurando um
diagnóstico para explicitação dos vários propósitos institucionais e, portanto,
realizar uma avaliação que proporcione a melhoria e o fortalecimento
institucional, tendo a implementação oficial do PDI integrada as ações do
programa de Auto-Avaliação.

1.3.2. Articulação entre o PDI e as Avaliações Externas
A avaliação externa constitui-se em uma das etapas do processo de avaliação
do sistema e das instituições de educação superior. Nesse sentido, A
Faculdade Católica Dom Orione busca nesses instrumentos, momentos de
diálogo com os esforços de auto-conhecimento promovidos pela IES, que tem
como objetivo usar desses subsídios para o aprimoramento dos processos de
desenvolvimento institucional.
O ENADE - Exame Nacional dos Estudantes - realizado em 2006 nesta
instituição, contou apenas com a participação de alunos ingressantes. Esta
avaliação proporcionou cuidadosa reflexão, especialmente no tocante às
práticas pedagógicas, e tem se constituído referência significativa para
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coordenadores,

membros

do

colegiado

e

professores,

discutirem

e

redefinirem não só seus programas, como também seu compromisso em
alinhar-se aos objetivos da instituição com a efetiva qualidade de ensino
ministrado.
Assim como a auto-avaliação, as avaliações externas integram ao PDI em
momentos de diagnóstico e análise que têm por finalidade proporcionar uma
reflexão com vistas ao planejamento de ações para a contínua humanização
nas relações pessoais e qualificação das práticas acadêmicas que integrem a
formação técnica à humana e à ética.
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2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as
respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para
estímulo à produção científica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais
modalidades
O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Faculdade Católica Dom Orione (FACDO) é
um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico, embasado na Legislação
Superior e demais orientações do MEC/CONAES/INEP, que norteia as práticas
acadêmicas desta lES, tendo em vista a sua trajetória histórica, inserção regional,
vocação, missão, visão e objetivos gerais e específicos.
A criação da FACDO, uma das primeiras lES da Congregação Orionita, disseminada em
mais de 30 países, não veio por acaso. Nem ela se difere dos ideais e objetivos das
demais escolas orionitas. A FACDO não é um mero tijolo que colocado junto de outros
formam um edifício. Ela é fruto de uma obra carinhosamente sonhada, meticulosamente
planejada, dinâmica e dialeticamente avaliada sob o pêndulo de sucessos e ajustes. A
FACDO pretende ser uma referência, em qualidade, na Região Norte do Brasil onde se
encontra

inserida,

percorrendo

um

caminho

definido

pelos

princípios

cristãos,

abrangendo um panorama de situações multiculturais, com respeito à diversidade de
convicções políticas e religiosas. Ela é força propulsora do carisma de São Luis Orione
no Tocantins e Norte do Brasil.
A FACDO deve se dedicar principalmente ao ensino de graduação, com currículo
dinâmico e com visão de futuro atentando-se para os reais valores da pessoa humana,
expressando nessa proposta a sua própria identidade institucional; deve trazer em seu
seio os pilares de uma construção planejada e sólida para a implantação da pósgraduação, dando destaque ao campo de conhecimento e área de investigação que
possam fortalecer sensivelmente a graduação e impulsionar o desenvolvimento de
Araguaína, do Estado do Tocantins e da Região Norte do Brasil, a partir da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A FACDO também deve cumprir o
papel importante de ser o espaço aberto para a revitalização dos legados culturais e
historicamente determinados, e assim poder contribuir para difundir a idéia de uma
cultura aberta, producente de homens de espírito livre, que saibam entender as idéias e
as crenças alheias ainda que não possam aceitá-las ou reconhecer sua validade.
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Os projetos pedagógicos dos cursos devem originar-se de reflexões coletivas e
expressar, além das condições objetivas de oferta e vocação de cada um, sua concepção
e seus objetivos gerais contextualizados em relação às suas inserções intitucional,
geográfica e social; mas de forma unívoca, todos devem trazer em seu bojo aquilo que
faz jus à própria FACDO: “Ser a referência na formação acadêmica dos jovens no Norte
do Brasil, na produção técnica, científica e cultural com os serviços modernos,
responsabilidade social, vivenciando o carisma de São Luis Orine”.
A visão da FACDO indica o caminho a ser trilhado para que se possa, nesse sentido,
aferir a formação de egressos não somente aptos com as competências do campo
técnico e científico de cada área de conhecimento e formação, mas capazes de pensar e
construir uma sociedade justa e solidária.

2.1. Projeto Pedagógico Institucional (PPI): Graduação (Presencial e à
Distância)
Todos os esforços da docência devem estar voltados para a construção e o
desenvolvimento de uma proposta educacional pautada na verdadeira autonomia
humana, possibilitando-se, assim, o enfrentamento das durezas da própria vida e
do

complexo

mundo

do

trabalho.

Seguindo

atentamente

o

paradigma

contemporâneo do ensino superior centrado no próprio estudante: aprender a ser,
a fazer, a conhecer e a viver juntos.
Aprender a ser, implica em aprender que a palavra existir significa descobrir os
próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida
individual e social. Para fundamentar o ser, é preciso antes esmiuçar as nossas
incertezas, crenças, condicionamentos; questionar sempre. Para isto o espírito
científico é um precioso guia.
Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. Fazer significa criar algo
novo, trazer à luz as próprias potencialidades germinativas. Edificar uma
verdadeira pessoa também quer dizer assegurar-lhe condições máximas de
realização de suas potencialidades criadoras, para que venha a exercer uma
profissão em conformidade com suas predisposições interiores. Aprender a fazer
significa, certamente, a aquisição de uma profissão, bem como dos conhecimentos
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e das práticas associadas a ela. Mas, especialmente, de edificar um núcleo de
conhecimentos, suficientemente flexível para permitir, caso necessário, um rápido
acesso à outra área profissional.
Aprender a conhecer significa o aprendizado dos métodos que nos ajudam a
distinguir o que é real do que é ilusório e ter acesso aos saberes de nossa época.
O acesso ao mundo da ciência arremessa o homem contra os comodismos e a
aceitabilidade das coisas, passando da passividade à atividade propriamente,
como dispositivo de racionalidade. Aprender a conhecer é ser capaz de enxergar a
presença e a carência de elos entre as várias modalidades de saberes, é a
capacidade para estabelecer pontes entre eles e suas significações na vida
cotidiana e, por fim, entre os saberes e significados e as nossas capacidades
interiores. Aprender a conhecer é poder re-significar as próprias coisas, gestos,
palavras, pensamentos e ações. Todos os esforços da docência devem estar
voltados para a construção e o desenvolvimento de uma proposta educacional
pautada

na

verdadeira

autonomia

humana.

Possibilitando-se,

assim,

o

enfrentamento das durezas da própria vida e do complexo mundo do trabalho.
Seguindo atentamente o paradigma contemporâneo do ensino superior centrado
no próprio estudante: aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer.
Aprender a viver juntos significa respeitar as normas que são admitidas em
benefício da própria comunidade; lutar pelo aprimoramento da existência humana
de forma comunitária. Viver juntos é mais do que tolerar o outro pelas diferenças
de opinião, raça ou credo; é uma forma de renúncia ao ímpeto para se colocar na
escuta do outro em silêncio, mesmo convencido da justeza de suas próprias
posições. Mais que tolerar o outro é preciso aprender a articular a multiplicidade
de diferenças, muitas vezes conflituosas, entre os seres humanos. Aprender a
viver juntos é conviver na esperança e caridade compartilhamento sólido, é a
vivência do verdadeiro amor cristão.

2.1.1. Políticas Institucionais para a graduação e suas formas de
operacionalização
Considerando

o

marco

indissociabilidade

legal

entre

que

ensino,

guia

as

pesquisa

IES
e

brasileiras
extensão,

pela
e

a
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compreensão da própria FACDO de que o ensino e a pesquisa andam
juntos e não podem se separar, é que se sustenta a institucionalização
das políticas para a graduação e as suas formas de operacionalização a
partir do “Programa Ensinar com Pesquisa”.
Trata-se de um “meta-programa”, base para outros programas e todos,
de forma entrelaçada, visam atender a questão embutida na relação
ensino-pesquisa-extensão. Para responder as demandas das graduações
em seus PPC’s, de certo modo, foram articuladas as Políticas de Ensino já
em parceria com o NUPEX – Núcleo de Pesquisa e Extensão, ensejando
várias linhas de pesquisa, sempre tendo como ponto de partida o
“Programa Ensinar com Pesquisa”.
O PECI – Programa de Estratégia, Competência e Informação e o PDHC –
Programa de Direitos

Humanos e Cidadania, juntos promovem a

concretização de vários projetos de pesquisa e extensão. Constituindo-se
em políticas institucionais concretas para o fortalecimento da graduação.
A partir do PECI foi criado o projeto temático “Gestão em Foco”, do qual
decorrem cinco linhas de pesquisa, a saber: “Perfil Empresarial e
Trabalho”, “Gestão e Educação Ambiental”, “Instituição: credibilidade e
inovação”,

“Gestão

de

Competência,

Responsabilidade

Social

e

Transparência” e “Mecanismos de Gestão e Decisão”.
O Grupo de Trabalho “Tecnologia de Informação” – GT-TI, organizado a
partir do interesse pela linha de pesquisa “Instituição: credibilidade e
inovação” já desenvolveu duas pesquisas importantes para a FACDO. A
primeira foi a Pesquisa de Opinião Pública de Intenção de Votos, durante
as eleições municipais de 05 de outubro de 2008, na cidade de AraguainaTO, devidamente registrada junto ao TRE/TO. Inaugurando seus trabalhos
de forma bastante alvissareira, envolvendo estudantes e professores em
atividades de campo, para entrevista ao cidadão araguainense e em
seguida na tabulação dos dados arrolados. A análise do resultado final
que indicou acertadamente o possível eleito a prefeito de Araguaína e os
vereadores

mais

cotados,

foi

significativa

para a

FACDO,

porque

contribuiu mais ainda para a sua consolidação junto à sociedade.
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Outra pesquisa de fundamental importância foi a “Análise de demanda
para implantação de novos cursos superiores em Araguaína” encerrada na
primeira quinzena de novembro de 2008. Juntamente com esta pesquisa
o GT-TI também realizou a pesquisa na cidade de Balsas – MA, a pedido
da Congregação de lá, e que seu resultado servirá de base para
implantação da IES Católica naquela cidade. Em ambas o trabalho
docente e discente se entrecruzou de tal forma que o ensinar com
pesquisa passou a integrar e contaminar todos os membros do grupo de
trabalho.
A inserção da FACDO junto à sociedade pelo grau de responsabilidade dos
seus membros docentes e discentes, pela dedicação ao espírito científico
e rigor, atraiu olhares para dentro da IES, resultando assim em possíveis
serviços que serão oferecidos por esta Instituição de Ensino Superior ao
campo empresarial da cidade. Não se pode deixar de pensar acerca de
quão oportuna é a bandeira do “ensinar com pesquisa”, ela fomenta o
ensino em bases sólidas porque não se presta

à reprodução e

impensadamente; mas pelo contrário, o pensar e reinventar o já
inventado acaba fazendo a diferença para a FACDO. A sala de aula se
enriquece pelas experiências de professores e alunos no desenvolvimento
de atividade observacional de natureza científica.
Vale ressaltar que o GT-TI está ligado simultaneamente ao NUPEX e ao
Curso de Administração da FACDO. Assim também é o Grupo de Trabalho
“Cultura, Direitos Humanos e Cidadania” - GT-CDHC, ligado ao NUPEX e
ao Curso de Direito, de forma entrelaçada.
O Programa de Direitos Humanos e Cidadania – PDHC nasceu com o
projeto temático “Justiça em Foco”, do qual decorrem outras cinco linhas
de pesquisa, quais sejam: “Acessibilidade e Prestação de Serviços”,
“Eleições e Cidadania”, “Racionalidade Jurídica e Moralidade”, “Penalidade
e Reabilitação” e “Mecanismos de Proteção e Defesa”. Os membros do
GT-CDHC são integrantes do Projeto de Pesquisa “Justiça em Foco:
Acesso, Prestação Jurisdicional e Eleições em Araguaína” que estuda a
opinião estratificada do araguainense em duas direções, a primeira “O
Poder Judiciário: Justiça Comum Estadual”, a segunda “O Poder Judiciário:
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Justiça Eleitoral Estadual”. Ambas foram desenvolvidas simultaneamente,
também culminando com as vésperas das eleições municipais. Através
destas pesquisas objetivou-se estudar e analisar criticamente como
ocorre a relação entre a sociedade e a prestação do serviço jurisdicional,
no âmbito da Justiça Comum e, ainda, a atuação da Justiça Eleitoral, na
cidade

de

Araguaína

–

Tocantins.

Tem-se

como

expectativa

a

possibilidade de contribuir com os resultados das pesquisas para o
aprimoramento dessas instituições judiciárias.
A “Pesquisa Memória, Identidade e Direito na Comunidade Remanescente
de Quilombo Grotão” no município de Filadélfia – TO, que faz parte da
região coberta por Araguaína, é de responsabilidade do GT-CDHC e desde
o seu início através da criação do próprio grupo de trabalho de maio a
junho de 2008, já conseguiu conquistar o público acadêmico pela
grandeza da experiência e produzir efeitos sensíveis na parte da
sociedade mais esclarecida da população da cidade e do Estado. Trata-se
de arrolamento de dados, fotos, informações e entrevistas junto à
Comunidade Grotão, residente daquele pedaço de terra há mais de 150
anos, e que passou a enfrentar depois de alguns meses atrás ameaças
até a sua retirada de quase todos os membros sob violência policial
autorizada pela justiça da localidade. A FACDO se pôs a pesquisar como
presságio de que isso poderia ocorrer e fotografou, entrevistou, conviveu
para aprender, conjugando o aprender fazendo, aprender convivendo,
aprender conhecendo de perto o clamor daquele povo, remanescentes
quilombolas.
Produziu um relatório memorável com fotografias e relatos, e pouco
tempo depois, veio a expulsão violenta dos filhos daquela terra. O GTCDHC passou a integrar a comissão de pressão pelos direitos e
legitimidade da terra para os remanescentes quilombolas. A pesquisa
naquela área passou a ter importância maior, porque ajuda resgatar a
memória, identidade e direito daquela comunidade. Abre-se também para
novas abordagens e revitalização de conceitos em áreas diversas e
multiplicidade de conhecimentos.
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A finalidade de programa como “o ensinar com pesquisa” é contribuir para
o desenvolvimento do conhecimento no campo do ensino de graduação e
investir no desenvolvimento das competências docentes e discente no
campo do ensino e da pesquisa. Assim, a FACDO passa a incentivar com
subvenções e gradualmente as atividades que abordem as temáticas
voltadas para as linhas de pesquisa consignadas e que se ligam direta ou
indiretamente aos desafios do ensino e da aprendizagem nos cursos de
graduação. Os projetos de pesquisa devem apontar sua relação com o
projeto pedagógico de cada curso e com as metas da FACDO para o
desenvolvimento do ensino de graduação.
Devem enfocar o ensino de graduação praticado na FACDO, suas
múltiplas possibilidades e aspectos, envolvendo desde a sala de aula, o
curso, as questões curriculares, as modalidades de ensinar e aprender,
presenciais ou à distância, o estágio curricular ou profissional, as
tecnologias, os resultados do ensino, a inserção profissional dos egressos,
a evasão, entre outros. Podem investigar o desenvolvimento profissional
dos docentes inseridos nos cursos de graduação e o campo de
conhecimentos

da

pedagogia

universitária.

São,

pois,

políticas

de

valorização do ensino de graduação e integra o conjunto das ações
destinadas ao apoio à permanência e À valorização estudantil na FACDO.

2.1.2. Articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs)
As políticas que direcionam nosso fazer pedagógico têm por fundamento
as diretrizes e bases da educação nacional estabelecidas pelas Leis
Educacionais (Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, LDB; Lei 10.861,
de 14 de abril de 2004 e Decreto “Ponte” nº 5.773, de 09 de maio de
2006; e as demais normatizações do MEC) em vigor. Fundamentando-se
também no Carisma de São Luis Orione.
A articulação entre o PPI e PPCs deve pautar-se pela formação de
identidade humana e profissional que atenta os princípios filosóficos, a
vocação, a missão e legislação em vigor para a educação superior.
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Acredita-se no ensino que aguce as potencialidades na integralidade
humana; que aponte para a produção historicamente responsável do
estado humano reflexivamente crítico; compromissado com os valores
autênticos e basilares da condição humana e do transcendentalismo
espiritual, marcadamente pela tolerância e concórdia.
Ser que compreende as mudanças paradigmáticas e encontre formas
dignas que facilite a sua atuação prática e possa vencer os próprios
obstáculos do mundo de economia globalizada em todas as dimensões,
afazeres e relações humanas; e que se coloque em parceria na construção
cotidiana

de

uma

sociedade

justa,

solidária

e

integrada

político-

eticamente ao meio ambiente.
A FACDO, como instituição educacional, tem como objetivo nas áreas dos
cursos que ministra: Formar profissionais e especialistas de nível
superior; Realizar Pesquisas e estimular as atividades criadoras; A
extensão do ensino e da pesquisa à comunidade, mediante cursos e
serviços especiais; A realização de estudos, pesquisas e levantamento
sobre a realidade social e cultural da região em que se situa; Colaborar
com órgãos públicos e privados, e a manter intercâmbio com centros
científicos educacionais do país e do exterior; Conviver democraticamente
de maneira a desenvolver e difundir a realidade social e cultural da sua
região; Estender à comunidade, sob forma de curso e serviços especiais,
as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que realizar;
Promover intercâmbio e a cooperação com outras instituições científicas e
culturais, tendo em vista o desenvolvimento das ciências, das letras e das
artes. Formar profissionais com profundo conhecimento nas mais variadas
áreas de conhecimento, observando a abordagem dos três eixos de
formação

do

discente:

fundamental,

profissional

e

prático,

tudo

ministrado sob as bases da ética e da filosofia humanista, com vistas à
formação de profissional que possa, efetivamente, contribuir para uma
sociedade mais justa e igualitária; Realizar estudos, reflexões, pesquisas
e publicações sobre Direitos Humanos e Cidadania, sempre calcadas no
entrecruzamento

de

perspectivas

de

interdisciplinaridade,

multidisciplinaridade e transdisciplinaridade; Possibilitar o conhecimento,
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divulgação e intervenção em situações de violação dos direitos humanos;
Contribuir para a ampliação dos canais de participação e decisão e
alargamento da esfera pública e aprimoramento das instituições sociais,
visando a garantia da cidadania efetivamente.
Principais Áreas de Atuação
● Realização de palestras, cursos e elaboração de cartilhas e outras
atividades afins;
●

Promoção

de

fundamentais

ações
em

sociais

escolas,

e

mobilização

associações

de

quanto
bairro

e

aos

direitos

movimentos

populares;
● Pesquisa sobre a Violência no Estado do Tocantins e Mecanismos de
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania;
● Projetos: PDHC na Educação e PDHC na Defensoria Pública;
● Projetos: Justiça em Foco (Acessibilidade e Prestação de Serviços,
Eleições e Cidadania, Racionalidade Jurídica e Moralidade, Penalidade e
Reabilitação, Mecanismo de Proteção e Defesa);
● Participação em organizações e operações de defesa de Direitos
Humanos e Cidadania.
A pesquisa é desenvolvida como atividade indissociável de ensino ou
como função autônoma, voltada para a busca de novos conhecimentos e
técnicas.
A faculdade incentiva a pesquisa através da concessão de auxiliar para a
execução de projetos científicos, concessão de bolsas especiais, formação
de pessoal pós-graduação, promoção de congressos intercâmbio com
outras instituições, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e
ouras meios a seu alcance.
A FACDO manterá atividades de extensão cultural para a difusão de
conhecimento e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos. As
atividades de extensão são coordenadas pelo NUPEX.
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Monitoria
A FACDO poderá instituir monitores, nela admitindo alunos regulares,
selecionados por editais designados com autorização da Direção da
FACDO, dentre os estudantes que tenham demonstrado rendimento
satisfatório na disciplina ou área da monitoria, bem como aptidão para as
atividades de ensino e pesquisa. A monitoria não implica vínculo
empregatício e será exercida sob orientação de um professor, vedada a
utilização

de

monitor

para

ministrar

aulas

teóricas

ou

práticas

correspondentes à carga horária regular de disciplina curricular. O
exercício da monitoria é considerado título para o ingresso no magistério
da FACDO e contratação pela Entidade Mantenedora segundo o regime
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho.
Corpo Técnico Administrativo
O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não
docentes tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento
da FACDO e contratados pela Entidade Mantenedora segundo o regime
Jurídico da Consolidação das Leis de Trabalho. A FACDO zelará pela
manutenção de padrões de recrutamento, qualificação e aperfeiçoamento
condizente com sua natureza de instituições educacional bem como
oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico profissional e seus
funcionários.
Acredita-se no ensino que aguce as potencialidades na integralidade
humana; que aponte para a produção historicamente responsável do
estado humano reflexivamente crítico; compromissado com os valores
autênticos e basilares da condição humana e do transcendentalismo
espiritual, marcadamente pela tolerância e concórdia.
Ações em Desenvolvimento
a) Reflexões sobre a Proposta Pedagógica Institucional em conformidade
com o PDI e facilitando o atendimento das necessidades da FACDO.
b) Análise e adequação dos projetos pedagógicos dos cursos de
Administração e Direito, com base nas novas diretrizes em vigor e
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contextos

educacionais:

globalização,

mudança

nos

meios

de

produção e nos sistemas de comunicação.
c) Fortalecimento da graduação pela pesquisa de iniciação científica
d) Detectar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas
práticas institucionalizadas e articulação com PDI/PPI/PPCs.
e) Zelar pelo aumento do grau de integração entre graduação e pósgraduação, quando esta for efetivamente implantada.

2.2. Projeto Pedagógico Institucional (PPI): Pesquisa
A educação superior desenvolvida pela FACDO tem como primado de racionalidade
a garantia de investimento no “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”. Defende a pesquisa em associação com a extensão para “promover a
extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas da
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”.
A FACDO tem dado apoio aos estudantes buscando incentivar a participação em
eventos de natureza científica, cultural em áreas e saberes diversos. Encontros na
área do Direito e Administração na cidade de Araguaína, e em outras localizações,
oferecendo e organizando eventos ou patrocinando e apoiando eventos.
A Revista São Luis Orione, de natureza técnico-científica, com a sua segunda
edição no prelo, denominada assim em homenagem ao patrono da IES “São Luis
Orione”, é um veículo de divulgação e difusão de pesquisa, artigo, resumo,
resenha e outros trabalhos de rigor, do corpo docente, professores de outras
instituições que contribuem com a FACDO, e também da produção do discente
fruto de reflexão acurada e sob o auspício de professor-orientador.
Os Cadernos de Áreas em andamento,

constituem incentivos reais ao corpo

discente e docente. O projeto de implantação dos cadernos de áreas prevê a
circulação dos mesmos a partir de junho de 2009, ficando consignado como
publicação anual, com natureza técnico-científica, devendo circular online e
disponibilizados no sítio da FACDO.
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2.2.1. Políticas Institucionais de práticas de investigação, de iniciação
científica e de pesquisa e suas formas de operacionalização
● Apoio ao docente com carga horária compatível e ao discente,
incentivos como bolsas de iniciação científica, são por assim dizer
formas que a FACDO, administrativamente programou e já começa
surtir efeito com a implantação para funcionar a partir do próximo ano
letivo o orçamento setorizado.
● Definição de linhas de pesquisa, como as que orientam o PECI e o PDHC
são efetivamente compromissos sólidos de que os investimentos serão
feitos, parcerias e convênios celebrados para consolidação das bases
de pesquisa.
● Definição de recursos financeiros destinados à pesquisa e extensão
previstos no orçamento setorizado.
● A viabilização e implantação das salas específicas para as coordenações
de monografia e atendimento para orientação de aluno facilitou o
desenvolvimento de pesquisa, dado que o professor permanece mais e
disponibiliza de mais tempo na instituição para a investigação e
elaboração de reflexão sobre seus afazeres no mundo acadêmico.

2.3. Projeto Pedagógico Institucional (PPI): Extensão
EXTENSÃO significa um dos princípios pedagógicos universitários, e que pode ser
explicado através de quatro sentidos: prática ética, porque todo conhecimento
produzido deve ser ensinado, portando, socializado e aqui se faz o valor ético da
extensão; o valor estético da extensão se explica pelo “estado de fazer” –
reivindica uma espécie de ataraxia, estágio de “imperturbabilidade da alma”,
segundo pensamento epicurista; do que se depreende o sentido estético, em que
se diz que a beleza está na disposição para construir ações buscando a harmonia
das coisas, até nas caóticas; extensão como resgate de dignidade ou direitos
humanos, significa não exclusão social; parece contraditório, mas não é, porque
mesmo que pensemos que todos de alguma forma já estão vinculados à sociedade
e de nenhum modo se está desgarrado dela, no entanto as relações humanas
tendem a não ser pela alteridade, pelo contrário, geralmente se fazem pela
negação do outro, daí a necessidade da extensão como direitos humanos; e o outro
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sentido de extensão que vem associado à ternura, e desde cedo a modernidade se
encarregou em combatê-lo, com a separação entre mundo público e privado,
acreditou-se piedosamente que o afeto devesse ser banido por completo do mundo
público, verdadeiramente o mundo da política. E não se pode conceber a política
sem paixão, já dizia o velho Aristóteles: política é movimento de paixões. O afeto,
ou ternura, então, seria re-colocado em cena para expressar-se com ele outro
sentido

de

extensão,

seguindo

os

passos

do

retorno

do

conhecimento,

espiritualidade, direitos humanos e cidadania.
Consignada como prestação de serviços à sociedade, ela acaba sendo um dos
mecanismos

para

aferição

das

capacidades

e

competências

visadas

pelas

graduações na identidade formativa do profissional. Segue-se, ainda, como apoio
ao docente, discente e corpo técnico-administrativo, com implantação de cursos de
aperfeiçoamento e difusão cultural. Seguem também as linhas de pesquisa
definidas pelo campo da investigação científica, mas em forma de ações, no fazer
pensando, fazer solidário e transformativo.

2.3.1.

Políticas

Institucionais

de

extensão

e

suas

formas

de

sua

operacionalização
● Programa de extensão, tais como, o curso de inglês instrumental; o
curso de português, leitura e interpretação de textos – mecanismo de
nivelamento e incentivo à redação com rigor.
● Regulamentação das atividades complementares, monitorias e estágios.
●

Reorientação

das

atividades

de

extensão

para

seguir

as

linhas

estabelecidas para os projetos de pesquisa, com atividades de extensão
que visem reforçar a graduação e prestação de serviços à sociedade.
● Criação das “Quartas-Culturais” no calendário acadêmico, mensalmente.
● Criação da Semana de Cultura da FACDO, anualmente.
● Implantação dos Comitês de Ética, Ensino, Pesquisa e Extensão, que
favorecem a produção e o retorno à sociedade com garantia de que a
ciência estará a serviço da humanidade.
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2.3.2. Vinculação das atividades de extensão com a formação e sua
relevância na comunidade
● Existência ativa de núcleo de pesquisa e extensão, propiciando o
desenvolvimento de programas e atividades de pesquisa e extensão que
atende a sociedade de maneira geral. Prova disso são os projetos
vinculados aos programas PECI e PDHC – Efetivamente tem-se a
implantação de programa de Iniciação científica, e com certeza vai
fomentar produções de monografia a partir das temáticas embutidas nas
linhas de pesquisa e extensão.
● Implantação do NUPED, significa acelerar o desenvolvimento de
atividades pedagógicas que gerarão políticas eficazes e continuidade de
aperfeiçoamento com cursos previstos na área de formação pedagógica
oferecidos pela FACDO à comunidade.
● Alto índice de aprovações em concursos em Araguaína e no Estado pelos
nossos acadêmicos, é prova do estímulo e da produção acadêmica do
corpo docente com ações positivas e coordenadas para consolidação da
qualidade do ensino e dos serviços abertos à sociedade.
● Ações voltadas para a formação continuada do docente, como o I
Seminário de Avaliação Institucional que discutiu “O Ensino Superior e
Formação: a Docência em Questão” congregando não somente docentes
e discentes da FACDO, mas também uma grande quantidade de
professores e alunos de outras instituições. Práticas pedagógicas bem
concatenadas é condição para aprimoramento do ensino de graduação e
a pesquisa sendo associada de forma inseparável, capacita cada vez
mais e mais os quadros sociais para atendimento da própria sociedade.
● Realização de Oficinas de Práticas Pedagógicas, tais como leitura dirigida
e

reflexão

de

textos

pendentes

que

sirvam

para

a

reflexão

e

reorientação das metodologias e abre espaço para as novas tecnologias
que beneficiem o trabalho e a essência política do ato pedagógico.
● Reflexões sobre a proposta pedagógica institucional e redirecionamento
às reais necessidades da comunidade e possibilidades da IES.
● Estruturação dos Núcleos de Pesquisa e Extensão - NUPEX, e Núcleo
Pedagógico – NUPED.
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● Incentivos às atividades de pesquisa e extensão através da implantação
do Programa de Estratégia, Competência e Informação – PECI, e
Programa de Direitos Humanos e Cidadania – PDHC.
● Incentivo à organização, produção e divulgação de atividades artísticas e
culturais.
● Estudos e elaboração de Projeto para Implantação da Pós-graduação,
prevista para o 2° Semestre do ano de 2009.
● Elaboração de Regulamento para atividades complementares, estágio e
monitoria.
● Elaboração do “Programa ensinar com pesquisa”, base para a Iniciação
Científica na FACDO.
● Estímulo à produção acadêmica, com incentivos reais a pesquisa e a
publicação; sendo que uma das formas para publicação científica já
disponível é a Revista São Luis Orione, de natureza técnico-científica, em
sua II edição (no prelo), e os Cadernos de Área, previstos para circular a
partir do segundo semestre de 2009.
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3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural
Sensível à realidade social do país, o Ministério da Educação institucionalizou sua
compreensão acerca do desenvolvimento de ações de Responsabilidade Social por parte
de Instituições de Ensino Superior. Por meio de uma série de portarias e decretos,
passou a cobrar ações afirmativas de Faculdades, Centros Universitários e Universidades.
Essa acurada leitura de nosso quadro sócio-econômico considera as especificidades
regionais e vocacionais das mais diferentes instituições.
A

capacidade

das

Instituições

de

Ensino

Superior

preencherem

lacunas

sociais

expressivas em nossa sociedade pode ser comprovada pela formação de profissionais
com os mais altos graus de ensino, pelo desenvolvimento de pesquisas nas mais
diferentes áreas e pelas ações de extensão comunitária que atingem os públicos internos
e externos. O grande objetivo é agir positivamente sobre a realidade, beneficiando
aqueles que não têm acesso efetivamente aos seus direitos já garantidos em nossa
legislação e que protagonizam as estatísticas e compõem o mapa da exclusão e da
desigualdade social nos seus mais diferentes aspectos e conseqüências.
Sob esta visão, a educação superior deixa de ser um “privilégio” de poucos, com
característica encastelada e distante da realidade nacional, para transformar-se em uma
ferramenta indispensável à diminuição dos problemas sócio-econômico do país. O
envolvimento de discentes, docentes e colaboradores em ações específicas, é sinônimo
desse comprometimento.

3.1. Nas políticas institucionais
A FACDO, imbuída pelo espírito humanista de educar, embasada nos princípios de
São Luiz Orione e envolvida com o conceito de Responsabilidade Social, configura a
criação de condições efetivas para a instituição aproximar-se e vincular-se à
comunidade externa, por meio da atuação direta de setores/unidades da faculdade.
O trabalho desenvolvido por entidades de Representação Estudantil – Centros
Acadêmicos, Consultorias Juniores, por organizações de alunos (sem vínculos com
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entidades

representativas),

Ex-alunos

da

FACDO,

busca

transpor

os

muros

institucionais e possibilitar o encontro, a vinculação e o cruzamento de interesses e
necessidades do conhecimento acadêmico com o conhecimento e a prática da vida.
Com isso, elaborar e implantar projetos e propostas, junto à comunidade externa
afinada com a perspectiva de um comprometimento que transcende leituras e
abordagens oficiais. Objetivos:
a) Proporcionar a junção entre a teoria e a prática contribuindo para aumentar o
grau de contato e coerência do trabalho comunitário e o funcionamento
institucional;
b) Fomentar a disponibilidade de conhecimentos e recursos das várias ciências para
a utilização no cotidiano das relações internas e externas. Por outro lado, fazer o
conhecimento da vida ser instigador do movimento e da percepção da academia;
c) promover alianças e parcerias com os grupos com os quais a FACDO atua e
trabalha com projetos e propostas de extensão na comunidade. Partilhar, trocar
interesses e benefícios mútuos junto aos diversos envolvidos.

3.1.1. Na área ambiental
Objetivamente a FACDO procura sensibilizar, conscientizar e despertar a
comunidade

para

as

fundamentais questões

ambientais,

ecológicas

e

coletivas, nos espaços da faculdade expandindo para outras situações da
vida. Pretende, em princípio:
a) Minimizar os problemas relacionados à destruição e morte de rios
provocados pelo chamado desenvolvimento através dos grandes projetos
de barragens e investimentos na monocultura;
b) Conscientizar para os riscos e prejuízos ambientais relacionados às
queimadas;
c) Despertar para a cultura urbana de tratamento dos dejetos e saneamento
básico, desenvolvendo campanhas de conscientização para o uso racional
dos recursos naturais ecologicamente sustentáveis.
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3.1.2. Na área de Arte e Cultura
Com investimento em uma infra-estrutura que proporcione um ambiente
cultural, procura-se o desenvolvimento de oficinas diversas, em parceria com
vários segmentos da instituição:
a) Na música, artes variadas, laboratório de criação concretizando-se na
atividade da “Quarta Cultural” que é realizada no horário de intervalo
conferindo-lhe a liberdade de expressão proporcionando à comunidade
acadêmica acesso à arte e cultura de qualidade;
b) No teatro, em parcerias com o grupo “Ciganu’s”, grupo de teatro existente
na cidade há mais de vinte anos, trabalhando assuntos relacionados à
cultura local e regional bem como outros grupos livres e vinculados a
outras IES;
c) Organização de festividades comunitárias em períodos específicos, tais
como: recepção aos calouros, festa junina, festa de acolhida novos
acadêmicos com o patrocínio da própria FACDO e semana cultural,
podendo ocorrer também a análise de outras propostas oriundas da
comunidade.

3.2. Nas Atividades de Ensino, pesquisa e extensão
Sendo a responsabilidade social inerente à missão institucional da FACDO, ela se
concretiza através das várias ações realizadas. A extensão das suas ações contempla
inúmeros domínios relacionados à promoção do bem estar:
a) à inclusão social,
b) à educação;
c) à promoção do meio ambiente;
d) à cidadania
e) ao desenvolvimento da democracia;
f) às atividades com a comunidade, como o “Quilombola-Grotão”, situada no
Município de Filadélfia, no norte do Estado do Tocantins;
g) no desenvolvimento da pesquisa “Justiça em Foco”;
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i) na realização da pesquisa de opinião sobre as últimas eleições, tendo sua
culminância com o evento “Encontro com a Cidadania”, seguido de uma série de
debates com os candidatos a prefeito da cidade de Araguaína, apontando para a
Ética na Justiça e resguardando a seriedade do evento com normas rígidas e
adequadas.
A parcela expressiva das atividades está sob a responsabilidade do tripé básico
sobre o qual se amparam nas ações institucionais: Ensino, Pesquisa e Extensão. A
realização de tais ações conta, ainda, com a construção de uma sólida rede de
parcerias, que envolvem a Faculdade nas mais diversas instâncias.

3.2.1. Responsabilidade Social no Ensino
A responsabilidade social no ensino representa o compromisso da FACDO com
os preceitos da Responsabilidade Social, as inúmeras atividades voltadas
tanto para o corpo docente quanto para os discentes.
No caso do ensino, é mantido um programa de valorização permanente de
ações com o intuito de atualizar, informar e refletir as práticas e formação do
corpo docente com destaque ao apoio formativo ao docente que ingressa na
faculdade.
Cursos temáticos são ministrados com a preocupação e elevar o nível
profissional dos professores, com assessoria de renome nacional. São ações
que permitem a inclusão de forma mais rápida e eficaz.
Para os discentes, freqüentemente, a FACDO promove atividades que
envolvem os alunos nas mais diferentes ações sociais. Assim, a produção
cultural ganha sua relevância pela participação dos discentes nos veículos de
comunicação da faculdade (informativos) e realização nas excursões de
caráter cultural, com objetivos bem delineados. Também, na participação das
atividades da “Feira Época” e na “Exposição Agropecuária de Araguaína”, na
participação efetiva da Cavalgada tradicional que antecede à Exposição
Agropecuária da cidade e, finalmente, nas atividades especificas da Semana
do Direito e da Administração.
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Os objetivos destas atividades estão sempre pautados na condução e
participação das discussões que resguardam a cidadania, a democracia e
refletem criticamente a desigualdade social, a destruição do meio ambiente, a
inserção no mercado de trabalho.
Outra atividade que demonstra o comprometimento da instituição com o
ensino são os convênios efetivados para fins de estágio com o IEL (Fieto),
Justiça do Trabalho, SEBRAE, BASA e visitas semestrais ao presídio da cidade
com acompanhamento e orientação da Coordenação do Curso de Direito.
Merece destaque a realização das semanas acadêmicas dos cursos de Direito
e de Administração com temas pertinentes à realidade dos profissionais e
assessoria de qualidade. É ainda oportuno citar as atividades de permuta de
bolsa de estudo com prestação de serviços para os estudantes mais carentes.
Muito significativa é a ação conjunta entre a faculdade e os centros
acadêmicos na realização do “Trote Solidário” quando, os alunos mantêm um
contato direto com os pobres na entrega de cestas de alimentos recolhidos e
doação de sangue que, concomitantemente participam de uma ação
humanitária e combatem a violência, considerando que, eventos com este,
têm sido em outras instituições lugar de constrangimento e, por vezes, abuso
de liberdade do ser humano.
Ainda por iniciativa da faculdade realiza-se, semestralmente, o Cursinho prévestibular gratuito para os estudantes carentes com a colaboração de
professores voluntários do colégio Santa Cruz e outras instituições.

3.2.2. Responsabilidade Social na Pesquisa
A área da Pesquisa desenvolve uma série de atividades que se aproximam
dos preceitos da Responsabilidade Social. Neste caso baseado no tripé,
Ensino, Pesquisa e Extensão estão conectados entre si.
Destaca-se a preocupação com a publicação das atividades e organização de
eventos, muitos promovidos pelo NUPEX, assumindo na sua integridade com
recursos da FACDO.
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Os eventos vão desde as Semanas de Encontros Jurídicos, Semana da
Administração, Dia do Administrador, Semana Cultural, participação nos
encontros regionais de Administração e de Direito, publicação anual da
Revista São Luis Orione com artigos dos próprios professores da Instituição.
A publicação dos Informativos do Curso de Direito e do Curso de
Administração contam com artigos dos discentes, bem como ações de
assistência a comunidades em situação de pobreza, como a de Quilombolas e
de Idosos.
No sentido de envolver os alunos na produção científica, a FACDO tem
oferecido bolsas para aqueles que se envolverem com atividades de pesquisa
e, ainda, são recompensados pelas horas/atividade no curso enriquecendo
assim os seus currículos.
A seleção dos participantes respeita rigorosos critérios apresentados à
comunidade acadêmica por meio de editais que permitem a participação de
todos os interessados em igualdade de condição.
Outro compromisso institucional relevante se refere aos conteúdos oferecidos
nas disciplinas que primam pela qualidade do curso com a característica da
participação dos discentes efetivamente na realização de debates de obras
dos clássicos das disciplinas, proporcionando assim um contacto direto com
os pensadores. O intuito é oferecer um conteúdo condizente com a disciplina
no nível de excelência e o comprometimento com as necessidades do
mercado.
Por fim, é importante destacar que as demandas sociais regionais estão
presentes na formação dos discentes e na grade curricular da FACDO.

3.2.3. Responsabilidade Social na Extensão
As

ações

de

extensão

da

FACDO

atendem

princípios

democráticos

fundamentais ao pleno funcionamento de suas atividades. Seus projetos e
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planos

não

asseguram

apenas

a

efetivação

dos

princípios

de

Responsabilidade Social, mas também a sua elaboração.
As atividades pautadas principalmente em temas relacionadas a responder as
demandas de promoção da cidadania, questões ambientais, culturais e
formação do núcleo de pesquisa. Tais preocupações colocam a FACDO como
referência das faculdades na região do Norte do Estado.
No que tange à orientação de conteúdos, objetiva-se para além da sala de
aula onde, desde os primeiros semestres, os alunos são orientados a
aproximar-se da comunidade com ações diretamente voltadas para os bairros
da periferia da cidade, quando na disciplina de Sociologia Jurídica realizam,
em

equipe,

um

contacto

com

entrevistas

para

compreenderem

as

representações sociais da Justiça.
Outra atividade que visa à aproximação e formação da consciência crítica são
as visitas ao presídio da cidade sob a orientação do Coordenador do Curso de
Direito. Estas visitas programadas têm provocado efeito saudável nas
concepções sociais daqueles que participam.
As visitas periódicas à aldeia dos Apinagé, onde os discentes convivem e
participam das programações da aldeia, promovem a abertura para novas
realidades. Deste modo, podemos afirmar que a FACDO destaca-se por
cumprir de forma simples, seu papel na Educação para a Cidadania, no
comprometimento efetivo, irradiando, por nossa ação direta e indireta, o
carisma de São Luiz Orione aos mais empobrecidos.
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4. A comunicação com a sociedade
A Faculdade Católica Dom Orione se preocupa em implementar políticas internas e
externas que viabilizem a comunicação entre a instituição e a sociedade. Esta sintonia é
muito importante para a consolidação das Políticas Pedagógicas Institucionais.
Este posicionamento busca facilitar o encaminhamento dos processos institucionais com
repercussão na motivação e satisfação dos envolvidos, e alinhá-los em coerência com as
demandas

e

expectativas

internas

e

externas

no âmbito

técnico-administrativo,

financeiro, institucional, legal e de negócios, com vistas à melhoria da produtividade do
ambiente organizacional, à transmissão dos ideais institucionais, ao trabalho e valores de
forma consistente, tendo como base a construção e manutenção de relações de
confiança.

4.1. Comunicação interna
Em nível interno, a FACDO propõe-se a instituir um sistema de comunicação que
favoreça a socialização das informações, qualificando a participação coletiva nas
atividades da IES, e envolva a relação entre os cursos e demais instâncias
acadêmicas.
Os canais de informação e seu alcance são revistos periodicamente, analisados e
modificados para melhor atender às necessidades de comunicação do público
interno, tendo compromisso com a linguagem e veracidade das informações.

4.1.1. Canais de comunicação e sistemas de informações
É

do

interesse

implementando

da

Instituição

melhorias

para

atender
seu

seus

bem

colaboradores

estar

e

e

alunos

desenvolvimento

institucional. Nesse contexto, são utilizadas diversas formas de comunicação
interna para facilitar a comunicação no fluxo ascendente e descendente,
composto

pelos

seguintes

canais:

Boletim

eletrônico,

carta,

ofício,

memorando, quadros de avisos, publicações internas; documento interno;
editais, folders, panfletos, jornais, revista, banners, locais de encontros
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informais, reuniões, telefone, palestras, oficinas pedagógicas, grupos de
trabalho, material áudio-visual de treinamento, workshop de integração,
central de relacionamento e ouvidoria.
A FACDO em sua estrutura disponibiliza locais apropriados para integração
onde seus colaboradores podem manter conversas informais ou mesmo
desenvolver interesses e projetos.
A

Instituição

Orionita

valoriza

o

capital

humano

através

de

ações

educacionais, eventos comemorativos em datas festivas, alguns direcionados
exclusivamente ao público interno, reuniões participativas, confraternização
de final de ano, missas etc. Todos os eventos destinados ao público interno e
externo reúnem desde os membros dos conselhos superiores de ensino e
administrativos, aos colaboradores operacionais facilitando a comunicação
entre as pessoas.
Aos

professores

ingressantes

é

feita

uma

apresentação

dos

setores

institucionais. No início de cada ano, a FACDO promove um Retiro de
Integração, encontro voltado para docentes, no qual são desenvolvidas
atividades

de

desenvolvimento

profissional,

integração,

bem

como

planejamento conjunto das atividades dos cursos.
A

elaboração

do

Planejamento

Acadêmico

anual,

que

conta

com

a

participação da comunidade acadêmica e administrativa, envolve uma
avaliação do planejamento do ano anterior, ressaltando o cumprimento de
metas e objetivos, pontos fortes e fracos. Este processo permite visualizar
um cenário da Instituição que subsidia o novo planejamento, possibilitando o
aprimoramento da qualidade das ações propostas pela FACDO.
Ao ingressar na Instituição, os alunos são recepcionados por meio de Projetos
que contemplam atividades de integração inter e intra-cursos, gincanas e
trote solidário, como arrecadação de alimentos e doação de sangue. A reitoria
é apresentada aos calouros em aula magna, realizada no início de cada
período letivo.
Para informações sobre assuntos acadêmicos como acompanhamento de
notas, freqüências e matrículas, além do atendimento pessoal, telefônico ou
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por e-mail do Setor de Registros Acadêmicos, os alunos podem consultar e
acompanhar sua vida acadêmica via Internet por meio do sistema WebAluno.
Os alunos são freqüentemente providos com informações acadêmicas, tais
como:
estágios

atividades

complementares,

obrigatórios.

Outras

disciplinas

informações

optativas,

como

regulamentos,

editais,

convocações,

resultados de processos seletivos, divulgação de estágios não obrigatórios,
cursos e eventos em geral, atividades específicas de cursos, são divulgados
amplamente por meio de murais localizados em áreas de circulação como
corredores, biblioteca, área de convivência e Central de Relacionamento.
Além desses meios de comunicação temos o Coordenador de Curso que
exerce a função fundamental de elo entre o discente e a Instituição. Todas
as questões dos discentes relativas ao curso, gerenciamento da carreira,
opções e apoio são acolhidas pelo Coordenador que trabalha a orientação
para a resolução de tais questões.

4.1.2. Ouvidoria
Em fase de implantação, a Ouvidoria terá como um de seus principais
objetivos contribuir para o aperfeiçoamento da comunicação organizacional
atuando

como

um

“elo”

entre

os

usuários,

sejam

eles

estudantes,

professores, colaboradores ou comunidade local, e a Direção.
A Ouvidoria receberá, analisará e encaminhará às pessoas ou setores
competentes as solicitações de estudantes, corpo docente, da ampla
composição de colaboradores e encarregados da área administrativa e
comunidade externa. Cada manifestação encaminhada à Ouvidoria, seja por
meio eletrônico, presencial ou telefônico, gerará um Nº. de Protocolo para
controle e registro no Sistema Ouvidor (meio eletrônico).
Caberá ao Ouvidor trabalhar com a independência necessária para dirigir-se
diretamente aos setores ou membros da comunidade universitária, a respeito
das manifestações recebidas, acionando a intervenção direta, quando
necessária, da Direção.
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Este trabalho deverá resultar em dois aspectos importantes: o primeiro é o
reforço à essência básica da Ouvidoria, que é a acolhida, mediação de
conflitos e encaminhamento de soluções, e o segundo é o auxílio nas decisões
estratégicas da administração da Instituição, tendo em vista as informações
oriundas de manifestações feitas por meio do sistema.

4.2. Comunicação externa
A FACDO, consciente de sua Missão Institucional e de sua responsabilidade enquanto
Instituição de Ensino Superior procura estabelecer e manter relações e parcerias
com a comunidade.
Coerente ao compromisso institucional a comunicação externa se faz também por
investimentos em promoção cultural, esportiva e científica. Preocupado com seu
entorno, a FACDO procura atuar conjuntamente nas regiões em que está inserida.
Busca atender as necessidades apontadas pela comunidade, com assistência aos
problemas apresentados, através das atividades da Empresa Jr, NUPEX, NUPED e,
em fase de implantação, Escritório de Práticas Jurídicas.
No site www.catolicaorione.com.br encontram-se informações sobre a Instituição, a
mantenedora, cursos, eventos e congressos, biblioteca, secretaria, publicações e
serviços prestados à comunidade interna e externa. A atualização é permanente, e
possibilita a todos os interessados receber informativos após simples cadastro no
próprio site.

4.2.1. Canais de comunicação e sistemas de informações
Através de canais de comunicação como atendimento pessoal, telefone, email e internet, são recebidas e atendidas prontamente as manifestações dos
vários públicos

que

interagem

com a Instituição: alunos,

ex-alunos,

candidatos, colaboradores, comunidade e imprensa.
Através do Informativo do Curso de Direito e do Informativo do Curso de
Administração também ocorre a integração da instituição com a comunidade
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na qual está inserida, tendo como público alvo alunos, colaboradores,
coordenadores, dirigentes e comunidade. O veículo mencionado é um
importante instrumento de visibilidade da Faculdade Católica Dom Orione.
Por meio dele, a sociedade tem informações da Organização Orionita.
Para divulgar sua marca, eventos, cursos e atividades, os canais externos
utilizados são: base de dados, publicações gerais (jornais, livros, revista
etc.), publicações técnicas especializadas, rádio, televisão, banners, folders,
panfletos, palestras, cursos, seminários, editais, parcerias com empresas
locais, parceria com o CIEE, Administração de hospitais, institutos de
educação/escolas etc.

4.2.2. Imagem pública da IES
As atuações da FACDO pretendem construir ao longo dos anos uma imagem
pública abrangente e significativa, no âmbito da educação, que decorre da
visão construída pelo conjunto de seu corpo social, que a expressa e divulga,
e da relação estabelecida pela Instituição com o conjunto dos agentes
externos, evidenciadas em parcerias com empresas sólidas.
Através de Atividades educacionais, extensionistas e de pesquisa cumprirá
significativamente este papel tornando pública e reconhecida sua missão
institucional.
Colaboram com a construção da imagem da Faculdade Católica Dom Orione,
as “marcas” CATÓLICA e ORIONE, ambas com forte tradição no âmbito da
Educação Brasileira, posto que estão presentes em instituições de ensino em
todo o país.
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5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho.
Em uma instituição educacional, é fato indiscutível a importância atribuída ao capital
intelectual. As tendências da administração das organizações conferem, justamente,
uma maior ênfase à gestão de pessoas, provocando no contexto do setor a substituição
de modelos tradicionais por aqueles apoiados nos recursos humanos.
No que se refere à Faculdade Católica Dom Orione - FACDO, por sua vez, a valorização
do ser humano está firmemente presente. As instituições de ensino orionitas,
espalhadas pelos 32 países do mundo nos quais São Luis Orione marca presença, têm
sua marca filosófico-educacional. É o que se denomina de Carisma de São Luis Orione.
Carisma, no sentido teológico como descrito no Catecismo Católico, significa um dom
especial do Espírito Santo concedido a alguém para o bem dos homens e para as
necessidades do mundo, em particular. Em sentido laico, significa o dom de influenciar e
exercer fascinação sobre as pessoas.
Neste contexto, o professor orionita é um professor diferente. Ele tem uma referência e
uma missão. O seu trabalho não se restringe, apenas, em colocar mais um profissional
no mercado em condições de competir com tantos outros, mas vai muito além.
Trata-se de conhecer, interpretar e transmitir o carisma de São Luis Orione, como
missão, e contribuir na construção do cidadão para o desenvolvimento de uma
sociedade com ética e vivência dos princípios cristãos, numa visão humanista no mais
amplo sentido.
Para tanto, conhecer o conjunto de seu corpo social e nele investir consistem em
objetivos primordiais do trabalho desenvolvido pela Instituição, sendo o diagnóstico
constante, efetuado por meio de um sistema de avaliação continuado e abrangente, o
passo inicial para o desenvolvimento profissional e a efetivação de políticas de pessoal.
A preocupação central da filosofia educacional que firma as políticas institucionais, no
que diz respeito aos Recursos Humanos, aponta para o compromisso da Fundação
Educacional Dom Orione, e conseqüentemente, da FACDO, com o desenvolvimento,
capacitação profissional e a formação humana e espiritual de seus colaboradores,

62

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

propiciando-lhes a convivência em um clima de união, de fraternidade e de coresponsabilidade, de forma que se sintam valorizados e satisfeitos em pertencer à
organização.
Os objetivos estratégicos de tal orientação podem ser resumidos em: fomento às ações
participativas de liderança; co-responsabilidade em todos os níveis hierárquicos;
promoção da qualidade de vida, integração, valorização, clima favorável e ambiente
saudável; fornecimento de diretrizes para o estabelecimento de planos de seleção,
carreira, benefícios, cargos e salários em sintonia com os princípios orionitas; incentivo
ao

desenvolvimento

profissional;

e

avaliação

contínua

do

desempenho

dos

colaboradores.

5.1. Corpo Docente
O docente orionita necessita estar em sintonia com a interação sujeito-objeto na
construção do conhecimento, com a autonomia intelectual, com a construção e
conhecimento da prática, bem como assumir-se como mediador da realidade e,
conseqüentemente, como professor-pesquisador para bem formar os discentes.
Considerada sua importância, o docente orionita é foco de atenções por parte dos
gestores institucionais, que implementam políticas e programas de recursos
humanos com vistas a assessorá-lo e orientá-lo em todas as suas necessidades e,
sobretudo, com vistas ao aperfeiçoamento de suas competências pedagógicas,
investigadoras e de desenvolvimento profissional.
Além do apoio ao aperfeiçoamento da docência e de incentivos à capacitação
profissional, encontra-se em fase de elaboração um Plano de Carreira Docente.
Ademais, várias ações têm sido realizadas ao longo da existência da FACDO
visando a valorização e capacitação docente, cujo papel fundamental na produção,
discussão e difusão de conhecimentos contribuem para a garantia da melhoria da
qualidade de vida da sociedade.
A FACDO vem apresentando um significativo aumento da qualificação acadêmica
de docentes, conseqüência dos investimentos realizados e dos incentivos e apoios
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oferecidos. Isso assegura à instituição grandes perspectivas de trabalhar com
profissionais de elevado gabarito nas diversas áreas de ensino.
A

caracterização

da

formação

acadêmica

e

profissional,

das

condições

institucionais de trabalho e da produtividade docente será descrita em item
próprio, no qual serão fornecidas as informações necessárias para a avaliação de
todos estes aspectos.

5.1.1. Titulação

A melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, especialmente no que
tange à formação de seus alunos, é produto de um bom clima
organizacional, de um corpo docente qualificado e comprometido com a
instituição, além de instalações bem equipadas e ambiente acadêmico
propício.

Nesse

sentido,

a

FACDO

está

implementando

políticas

e

programas de recursos humanos, que visam o assessoramento, suporte,
orientação e apoio na diversidade de suas ações.
Os docentes possuem sólida formação acadêmica e vasta experiência
profissional, com um grande índice de qualificação, o que proporciona a
possibilidade de atuação acadêmica atualizada e de qualidade.
Atualmente, a FACDO conta com 3,9% do corpo docente formado por
Graduados, 56,9% por Especialistas, 31,4% por Mestres e 7,8% por
Doutores. Nota-se, assim, que a instituição mantém, em seu corpo
docente, 39,2% dos profissionais com titulação de Mestres ou Doutores, o
que a coloca em um patamar de destaque, tendo em vista a realidade
regional e a legislação que trata do assunto.
Outra característica encontrada no corpo docente da Instituição a ser
destacada é a quantidade de professores em processo de qualificação, pois
15,7% dos docentes estão em processo de aperfeiçoamento acadêmico,
sendo 12,5% doutorandos, 62,5% mestrandos e 25% em processo de
especialização.
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Os quadros abaixo auxiliam na análise dos dados referentes à titulação e à
qualificação em andamento do quadro docente da Instituição ao apresentar
os dados observados no segundo semestre do ano de 2008.

Titulação
Doutor
Mestre
Especialista
Graduado
TOTAL

Número de
Docentes
4
16
29
2
51

%
7,8
31,4
56,9
3,9
100

Titulação do corpo docente FACDO, 2008

Número de
Docentes
1
5
2
8

Qualificação
Doutorando
Mestrando
Especializando
TOTAL

%
12,5
62,5
25,0
100

Docentes da FACDO em fase em qualificação, 2008

Em relação à permanência de docentes titulados na Instituição, o quadro a
seguir mostra que 27,5% dos docentes estão nela há mais de 2 anos,
27,5% entre 1 e 2 anos e 45% atuando há menos de 1 ano. Assim,
percebe-se que, do total do corpo docente, 55% está na Instituição há
mais de 1 ano, o que, levando-se em consideração a jovialidade da
Instituição, representa uma estabilidade do corpo docente.

Duração dos vínculos empregatícios (em anos)
Menos de 1
De 1 a 2
Acima de 2
Nº.
%
Nº.
%
Nº.
%

Título

Total
Nº.

%

Doutor

3

5,9

1

2,0

0

0,0

4

7,8

Mestre

6

11,8

6

11,8

4

7,8

16

31,4

Especialista

12

23,5

7

13,7

10

19,6

29

56,9

Graduado

2

3,9

0

0,0

0

0,0

2

3,9

23

45,1

14

27,5

14

27,5

TOTAL D

Duração do vínculo empregatício na FACDO, 2008
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5.1.2. Publicações e Produções
A Faculdade Católica Dom Orione mantém, em seu quadro de docentes,
professores que estão em constante processo de produção intelectual. Isso
se confirma pelo número de artigos publicados em periódicos científicos,
revistas com abrangência nacional, publicação de livros, capítulos de livros
e de trabalhos publicados em anais (completos ou resumos). Estas
publicações ocorrem em diversas áreas do conhecimento, em especial nas
áreas da Administração e do Direito.
Manter ativo o desempenho acadêmico e profissional dos docentes garante
à Instituição o fomento da pesquisa junto aos alunos, importante veículo,
aliado às atividades de ensino, na produção, discussão e difusão de
conhecimentos. E ainda, preocupados em prover a Instituição de uma base
corporativa de informações relativas às suas atividades no ensino, na
pesquisa e na extensão, de natureza científica, técnica, artística e cultural,
os docentes da Faculdade Católica Dom Orione estão sempre produzindo
com

o

objetivo

organizadas

e

de

criar

contribuam

instrumentos
para

o

que

forneçam

aprimoramento

informações

dos

processos

educacionais.
A tabela a seguir apresenta os números totais da publicação dos docentes
da Faculdade Católica Dom Orione:

Produção Científica
Artigos publicados em periódicos científicos
Livros ou capítulos de livros publicados
Trabalhos publicados em anais (completos)
Trabalhos publicados em anais (resumos)
Projetos e/ou produções técnicas, artísticas e culturais
Total

Quant.
28
42
26
49
55
200

Produção Docente – FACDO

Cabe ressaltar que a Instituição apresenta mecanismos sistemáticos e
permanentes de apoio à produção científica, por meio de sua Revista São
Luis Orione. Os docentes da FACDO são estimulados a publicar suas
produções

na

revista,

como

ocorreu

em

seu

primeiro

número,

compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2007. A participação
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dos docentes tende a ser crescente, como autores e co-autores dos
trabalhos a serem submetidos para publicação nas próximas edições, que
se propõe a prosseguir com a força propulsora do carisma de São Luis
Orione.
A Revista São Luis Orione, de natureza técnico-científica, é um veículo de
publicação da Faculdade Católica Dom Orione. Idéia que aos poucos tomou
forma e se concretizou, tendo por base a perspectiva de se consolidar o
Projeto de Implantação do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX) desta
IES.
Inaugurou-se com a Revista São Luis Orione uma nova fase de
desenvolvimento institucional. De uma só maneira demonstra-se o grau de
comprometimento da FACDO com a pesquisa e a publicação, elementos
indispensáveis

à

avaliação

de

qualidade

nas

IES

do

Brasil

e

ao

aperfeiçoamento do corpo docente.
Fica patente a preocupação da FACDO com a forma de melhoramento do
ensino de graduação oferecido por ela, posto que o paradigma de
reprodução de conhecimento, que outrora muito enfraqueceu o ensino
superior brasileiro é substituído gradualmente pelo paradigma de produção
e difusão da produção do próprio corpo docente, em parceria com
pesquisadores de outras instituições, e também pela abertura dada à
publicação de trabalhos de acadêmicos envolvidos em projetos de iniciação
científica da Faculdade.
O projeto inicial da Revista São Luis Orione data de 2007, quando foi
editada a sua a primeira tiragem, com 264 páginas. A segunda edição
referente ao período de janeiro a dezembro de 2008 encontra-se em fase
de finalização para ser enviada ao prelo e deverá contar com 250 páginas.
A Revista São Luis Orione caracteriza-se por ser uma publicação científica
que tem, dentre suas finalidades, publicar artigos originais e pertinentes
relacionados a diversas áreas do conhecimento, como: Ciências Humanas,
Ciências Sociais

e Aplicadas, Humanidades, Ciências Exatas e da Terra,

Ciências Biológicas e Ciências da Saúde.
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A FACDO conta também com a publicação do Jornal Informativo do Curso
de Direito e Jornal Informativo do Curso Administração, publicações de
periodicidade semestral, espaço destinado a divulgação de idéias e fórum
de discussão, sempre aberto à participação do corpo docente da FACDO.

5.1.3. Experiência profissional no magistério superior e em outras áreas
Os docentes da FACDO, primando por seu constante aperfeiçoamento
profissional, investem em seu processo de qualificação, o que lhes permite
articular melhor a teoria e a prática. Esse investimento garante ao aluno
melhor perspectiva de atuação nas diferentes áreas oferecidas pelo
mercado profissional.
A experiência profissional como docente, com tempo de exercício em
Magistério Superior, tanto na FACDO quanto em outras instituições,
garante aos professores uma visão geral do processo de formação e
informação do jovem brasileiro.
Na Faculdade Católica Dom Orione, 39,2% dos docentes possuem
experiência no exercício do magistério superior há mais de cinco anos, dos
quais 17,6% possuem mais de oito anos de experiência no ensino superior.
Além desse dado importante, e pelo fato de a Faculdade Católica Dom
Orione entender que aliar a teoria à prática constitui um fator primordial
para a formação profissional, conta também com um razoável número de
docentes que atuam igualmente fora do magistério superior. A prática,
além de uma excelente fonte de experiência, pode ser entendida como o
termômetro da aceitabilidade do profissional no mercado de trabalho.

5.2. Condições institucionais para os docentes
Com a finalidade de garantir os objetivos propostos pela Instituição em seu Projeto
de Desenvolvimento Institucional, a FACDO estabelece uma política institucional,
capaz

de

viabilizar

diretrizes

e

ações

compatíveis

com

mecanismos

de
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Recrutamento e Seleção, que envolve a valorização do corpo docente ao instituir
critérios para contratação e fixar patamares aceitáveis de desempenho em
consonância com seus objetivos pedagógicos.
A política de qualificação institucional está baseada em três princípios: identidade
profissional,

comunicação

inter-pessoal

e

competência

técno-científica

e

pedagógica.
Esta tríade fundamenta-se nos objetivos permanentes da FACDO, que promovem a
formação do ser humano, propiciando base humanística e capacitação profissional
por meio de programas e atividades diferenciadas, na tentativa de buscar a
integração entre os seus colaboradores e o crescimento individual e profissional.

5.2.1. Regime de Trabalho
A FACDO vem investindo na ampliação e diversificação da carga horária do
seu corpo docente, visando a promoção das atividades que compõem o tripé
ensino, pesquisa e extensão. Essas atividades são desenvolvidas em várias
áreas, ações e projetos de pesquisa, contribuindo de forma efetiva para o
aprimoramento de todas as ações acadêmicas.

Regime de Trabalho
Integral
Parcial
Horista
Total da Instituição

2008
nº.
10
9
32
51

%
19,6
17,6
62,8
100,0

Regime de Trabalho dos docentes da FACDO, 2008

Do total da carga horária dos docentes da FACDO, observa-se que 57,2%
destinam-se a aulas na graduação, 7,7% ao atendimento dos alunos, 4,3%
são destinadas às atividades de extensão, 7,4% aos projetos de pesquisa e
23,5% às atividades administrativas. Não obstante o pouco tempo de
existência, percebe-se a eminente preocupação da instituição em oferecer
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ao corpo docente recursos destinados ao seu contínuo desenvolvimento
intelectual e científico.

5.2.2. Plano de carreira
A instituição terá seu potencial de atuação tanto mais realizado quanto
forem desenvolvidas e estimuladas as habilidades de seu quadro de
profissionais, no sentido de fazer frente às perspectivas e desafios que se
apresentam no desempenho de sua missão, que é ofertar ensino superior de
qualidade, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade com ética e
vivência dos preceitos cristãos.

Para tanto, a Direção da FACDO contratou os serviços de consultoria
especializada da ComCiência Consultoria Empresarial para realizar o seu
Plano de Cargos e Salários, a ser elaborado a partir de janeiro de 2009.

A função da administração de cargos e salários na FACDO é a de implantar
um sistema de remuneração que mantenha adequada a relação vertical
entre salários, ajustando esse sistema ou plano à realidade de mercado e
estabelecendo um correto regime de estímulos ao aumento da eficiência e
produtividade dos funcionários.

As finalidades do plano são as de ordenar os salários dos funcionários de
acordo com a maior ou menor habilidade que o cargo exige de seu
ocupante, atendendo ao preceito de igualdade salarial para trabalho igual;
adequar os salários da empresa aos salários praticados no mercado, visando
não perder seus funcionários para as empresas concorrentes; e utilizar os
estímulos salariais objetivando aumentar a eficiência do funcionário,
melhorando a produtividade do trabalho como condição primordial ao
crescimento e sobrevivência da empresa.
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA FACDO
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO:
JANEIRO A JUNHO / 2009
ETAPAS DO PROJETO
a) Identificação e Levantamento das Descrições de Cargo
Pesquisa das funções de cada área funcional, em conformidade com o
organograma,

através

de

questionários,

nos

quais

são

colhidas

informações e dados pertinentes à elaboração da descrição e dos
requisitos dos cargos.
b) Classificação por Grupos Ocupacionais
Classificação de cargos por grupos ocupacionais, separando as descrições
de

função

em

conjuntos

que

contenham:

funções

de

gerentes;

coordenadores e encarregados; funções de administrativos, funções de
técnicos e funções de operacionais.
c) Descrição de Cargos
Descrição de cargos, registrando o que os ocupantes da posição têm por
obrigação realizar para atingir os objetivos do cargo e, por extensão, os
objetivos da Instituição, e não o que o ocupante sabe fazer, pois com
certeza, ele conhece muito mais do que lhe é exigido no contrato de
trabalho firmado com a Instituição.
A descrição do cargo retrata principalmente as atividades, habilidades e
responsabilidades do cargo.
c) Avaliação dos Cargos
Avaliação

dos

cargos

por

grupos

ocupacionais,

analisando

as

responsabilidades e buscando a similaridade entre as funções. Ocorre a
determinação, em princípio, pelo valor relativo de cada cargo do conjunto
de cargos da instituição, estabelecido a partir do conteúdo da descrição
em confronto com um manual composto de fatores de avaliação
subdivididos em diferentes níveis de exigência, determinantes do valor do
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cargo e que contemplam os requisitos mentais, requisitos físicos,
responsabilidades e condições de trabalho.
d) Pesquisa Salarial
Levantamento no mercado dos salários referentes aos cargos da FACDO.
A pesquisa salarial tem por objetivo informar qual a situação do mercado
concorrente e comparar com os dados da Faculdade. Essa comparação é
feita de forma que se estabeleça a posição dos cargos da empresa em
relação ao mercado concorrente.
A pesquisa salarial permite conhecer o mercado e promover o equilíbrio
externo por meio de salários compatíveis com as outras empresas,
evitando a prática de salários defasados em relação ao mercado. De
posse dos dados da pesquisa, enquadram-se os salários dos cargos da
instituição aos salários resultantes da pesquisa, de acordo com a política
em vigor na instituição.
e) Tabela Salarial
Estruturação de uma tabela salarial com faixas salariais para contratação
e

ascensão

profissional

sempre

com

atualização

de

dados

e

enquadramento de salários dos cargos da Instituição.
O Plano de Cargos e Salários estabelecerá normas para admissão e
promoção de docentes, bem como uma política de incentivo à capacitação
do docente. Sua finalidade é favorecer o desenvolvimento organizacional
por meio de um melhor aproveitamento do patrimônio humano da
Instituição e pela promoção do seu desenvolvimento e auto-realização.
A admissão de professores ao quadro docente da Instituição também será
estabelecida no Plano de Cargos e Salários, sendo conduzida pelo colegiado
de curso por meio da observação dos seguintes critérios: análise do
currículo, entrevista com o coordenador e aula-teste.

5.2.3. Manual do Professor Orionita
A Faculdade Católica Dom Orione ao completar três anos de funcionamento,
no intuito de demonstrar o que a diferencia das demais faculdades, redigiu e
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disponibilizou ao corpo docente e corpo técnico-administrativo, o Manual do
Professor Orionita, para que sirva de orientação aos professores e demais
colaboradores que se dispõem ou são convidados para trabalhar na
instituição.

Fatores intimamente ligados à filosofia da FACDO devem ser observados
com o devido cuidado e responsabilidade, sob pena de prejudicar o bom
andamento dos trabalhos e inviabilizar o sucesso no alcance das metas
traçadas.

O Manual do Professor Orionita contempla uma

série de

questões

vivenciadas no dia-a-dia, seguidas de orientações institucionais, de forma a
deixar claro para o corpo docente quais são as questões consideradas
institucionais, das quais a Faculdade Católica Dom Orione não abre mão da
sua fiel observância.

5.3. Corpo Técnico-Administrativo
A FACDO tem como Política de Recursos Humanos para o corpo técnico
administrativo o desenvolvimento, a capacitação profissional e a formação humana
e espiritual de seus colaboradores, propiciando-lhes a convivência em um clima de
união, de fraternidade e de co-responsabilidade, de forma que se sintam
valorizados e satisfeitos em pertencer à organização.
Para isso são desenvolvidas ações participativas de liderança que estimulam o
trabalho em equipe e de co-responsabilidade em todos os níveis hierárquicos.
Promove a qualidade de vida dos colaboradores proporcionando um ambiente de
trabalho saudável e de integração e valorização, propiciando um clima de união e
fraternidade.

Ainda

busca

incentivar

o

desenvolvimento

profissional

dos

colaboradores em todos os níveis, por meio de programas internos e externos de
treinamento e aperfeiçoamento, bem como elabora programas de integração dos
colaboradores recém-admitidos ou que tenham sua função alterada, buscando
facilitar sua adaptação às atividades e ao local de trabalho.
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5.3.1. Perfil técnico-administrativo
O corpo técnico-administrativo da Faculdade Católica Dom Orione é
composto por 26 profissionais, cuja escolaridade encontra-se apresentada
no quadro abaixo:

Escolaridade

2008
Nº.

%

Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Especialização
Mestrado
Doutorado

0
1
0
16
0
9
0
0
0

0,0
3,8
0,0
61,5
0,0
34,6
0,0
0,0
0,0

Total

26

100,0

Colaboradores Técnico-Administrativos
segundo o Grau de Escolaridade

A Faculdade Católica Dom Orione compromete-se com o cumprimento das
exigências legais de todos os seus colaboradores, e ainda, com um conjunto
de benefícios adicionais, incentivos e programas. Em consonância com esse
comprometimento, a Faculdade Católica está desenvolvendo um Plano de
Cargos e Salários, o qual será descrito com maior riqueza de detalhes no
tópico a seguir.
E ainda, como medida contínua de abertura ao corpo social merece
destaque a existência de uma Ouvidoria, estruturada como espaço de
acolhida e escuta de toda comunidade universitária.

5.3.2. Plano de Carreira e capacitação do corpo técnico-administrativo
O Plano de Cargos e Salários a ser implementado a partir de janeiro de
2009, cujo detalhamento consta no item 5.2.2. contempla o quadro de
pessoal técnico-administrativo.
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A FACDO projeta desenvolver dentro de sua proposta de carreira para o
corpo técnico-administrativo, uma política de recursos humanos, cujo
programa

baseia-se

no

tripé:

identidade

profissional,

comunicação

interpessoal e competência técnica.
Através de programas sistematizados e contínuos, os colaboradores da
Instituição recebem capacitação específica, participam de programas de
integração institucional e projetos desenvolvidos com vistas ao seu
desenvolvimento e aprimoramento.
Quando se fala em identidade profissional do Colaborador, fala-se também
da importância que a Instituição vem dando para se efetuar, junto à
Coordenação de Recursos Humanos, um processo de recrutamento e
seleção criterioso, tanto no sentido humano/pessoal, quanto técnico e
profissional, contratando indivíduos com capacitação e conhecimentos
específicos, mas também que se posicionem adequadamente diante de suas
propostas de trabalho, tanto no seu grupo e ambiente de trabalho, quanto
junto aos outros grupos e Instituição como um todo.
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6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação
com

a

mantenedora,

e

a

participação

dos

segmentos

da

comunidade

universitária nos processos decisórios
Centrada em sua missão a Faculdade Católica Dom Orione propõe uma gestão
democrática, na qual os principais processos decisórios não fiquem delegados apenas à
Direção Geral, mas sim a um Conselho formado por representantes de todos os grupos
que compõem a instituição.

6.1. Administração Institucional
A administração institucional da FACDO possui total autonomia e independência de
sua mantenedora. Todo o planejamento descrito no PDI, e que vêm se juntar ao do
PPI, e posteriormente serão executados, foram elaborados pelos colaboradores da
mantida, sem sofrer qualquer tipo de censura por parte de sua mantenedora.
Incluindo a os cronogramas orçamentários que são executados com plena
autonomia administrativa e financeira.
Essa autonomia nos principais processos de decisão visa maior rapidez na solução
dos problemas que aparecem e diminuição de uma burocracia danosa ao
desenvolvimento da Instituição.

6.1.1. Gestão Institucional
Em todo o processo decisório para elaboração dos planejamentos e projetos
em questão, contou com a participação de todas as instâncias da instituição,
desde a Direção Geral, docentes, passando pelos discentes, até os
representantes da sociedade civil.
Estas representações estão presentes no órgão colegiado institucional de
maior grau dentro da FACDO que é o Conselho Superior e seus Comitês (de
Ética, Ensino, Pesquisa e Extensão).

76

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A gestão acadêmico-administrativa da Faculdade Católica Dom Orione é
composta por:
- Diretorias: Geral e Acadêmica;
- Assessorias: Jurídica, Comunicação e Marketing e Auditoria;
- Coordenações: de Cursos e Desenvolvimento e Avaliação;
- Gestão Administrativa: Recursos Humanos, Apoio Administrativo e
Tecnologia da Informação;
- Gestão Financeira: Financeiro e Contabilidade;
- Gestão Acadêmica: Secretaria Geral e Biblioteca.
As funções de cada cargo estão descritas no MANUAL DE ORGANIZAÇÃO da
FACDO, documento que institui o seu modelo de gestão, desenvolvido a
partir dos Desafios Estratégicos definidos quando da construção do
Planejamento Estratégico da IES, todas em sintonia com a missão
institucional da Faculdade.

6.1.2 Sistemas e recursos de informação, comunicação e recuperação de
normas acadêmicas
O software que informatiza todos os dados acadêmicos da FACDO é de uma
empresa terceirizada de Minas Gerais, AIX Sistemas, que com o programa
GIZ atende as necessidades da Faculdade em termos de sistema de
gerenciamento de informações.
Com o auxílio deste software diminui consideravelmente o fluxo de alunos
na Secretaria Acadêmica, já que no Site da IES, o aluno, por meio da
WEBGIZ, pode acessar as informações diversas de sua vida acadêmica e
financeira, como notas, freqüências, históricos, declaração de matrícula,
contrato estudantil, boleto e extrato financeiro, dentre outros documentos.
Mesmo com a informatização dos processos, o aluno tem à sua disposição
atendimento pessoal e individual de suas necessidades acadêmicas e
administrativas na Secretaria Acadêmica da Instituição.
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6.2. Estrutura do Órgão Colegiado
O Conselho Superior é o órgão deliberativo da Faculdade Católica Dom Orione em
matéria acadêmica e é constituído:
1) Pelo Diretor Geral da FACDO, seu Presidente;
2) Pelo Diretor Acadêmico;
3) Pelo Gerente Administrativo;
4) Por 1 (um) representante da Fundação Educacional Dom Orione;
5) Por 4 (quatro) representantes do Corpo Confessional da Congregação Orionita;
6) Por 4 (quatro) representantes do Corpo Docente;
7) Por 2 (dois) representantes do Corpo Discente;
8) Por 2 (dois) representantes do Corpo Técnico-Administrativo;
9) Por 2 (dois) representantes da Sociedade Civil Organizada.
O Conselho Superior reúne-se ordinariamente no início de cada semestre letivo e
extraordinariamente quando convocado pelo Diretor Geral, por iniciativa própria ou
a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros que o constituem. As sessões do
Conselho Superior são presididas pelo Diretor Geral e secretariadas por um
elemento por este designado, o qual deve lavrar a ata respectiva. Nas reuniões do
Conselho Superior o seu Presidente tem, além de seu voto, o do desempate.
Subordinados ao Conselho Superior deverão atuar os Comitês de Ética, Ensino,
Pesquisa e Extensão, em fase de implantação na FACDO.

6.2.1. Funcionamento, representação e autonomia do Comitê de Ética
O Comitê de Ética da Faculdade Católica Dom Orione tem função
deliberativa, normativa, consultiva e educativa, com relação à dimensão
ética dos projetos de ensino, pesquisa e extensão que lhe forem
encaminhados.
Constituem atribuições básicas do Comitê de Ética:
a) Zelar pela manutenção de padrões éticos dos projetos de ensino,
pesquisa e extensão da FACDO;
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b) Estar atento à emergência, no debate social, de questões envolvendo
ética, ciência e política, de modo a estimular em seu interior e na
comunidade acadêmica, o debate sobre as mesmas;
c) Fomentar a reflexão em torno da ética na ciência, das implicações
sociais, políticas, econômicas e legais da atividade científica;
d) Analisar e emitir pareceres sobre a dimensão ética dos projetos de
ensino, pesquisa e extensão e cultura;
e) Analisar e emitir pareceres sobre todas as questões que suscitem
problemas éticos no âmbito das atuações e relações, internas e externas
da FACDO;
f) Determinar a divulgação dos pareceres emitidos e o cumprimento das
decisões proferidas pelo Comitê de Ética.

6.2.2. Funcionamento, representação e autonomia dos Comitês de Ensino,
de Pesquisa e de Extensão
Os Comitês de Ensino, de Pesquisa e de Extensão da FACDO tem função
deliberativa, normativa, consultiva e educativa, com relação aos projetos de
ensino,

pesquisa

e

extensão

que

lhes

forem

encaminhados,

responsabilizando-se ainda, pela emissão de pareceres sobre os projetos
analisados.
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7. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca,
recursos de informação e comunicação
A Faculdade Católica Dom Orione funciona no mesmo prédio do Colégio Santa Cruz de
Araguaína situado na rua Santa Cruz, 557, Centro, com um terreno de 7.713,62 m² de
área construída divididas em 4 alas.
Toda esta estrutura permite que a Faculdade Católica Dom Orione ofereça para toda a
comunidade, interna e externa, uma infra-estrutura adequada para o número de
usuários, principalmente nas atividades de ensino e pesquisa, como também de
recursos tecnológicos de informação e comunicação.

7.1. Instalações gerais: espaço físico
O prédio onde funciona a Faculdade Católica Dom Orione possui boa iluminação
natural em suas instalações e a iluminação artificial quando necessário é
disponibilizada, atendendo assim aos padrões exigidos com relação à luminosidade.
Os ambientes são ventilados adequadamente, seja por ventilação natural,
ventiladores ou ar condicionado.

O prédio é dotado de escadas e rampas amplas que permitem o acesso de cadeiras
de rodas. Possui também um sistema de proteção contra incêndios em fase de
implantação.

As demais instalações físicas, como laboratórios específicos e instalações especiais
possuem tamanho adequado em relação ao número de usuários, aparelhagem
moderna, iluminação natural e artificial (dependendo do ambiente), todos eles com
ar condicionado.

A

Faculdade

Católica

Dom

Orione

conta

com

uma

biblioteca

moderna

e

perfeitamente adequada no que se refere ao acervo e áreas de estudo e um
sistema informatizado para atender todos os cursos oferecidos e todas as
necessidades acadêmicas e profissionais dos alunos e docentes.
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As necessidades físicas, materiais e de recursos humanos são norteadas pelo
Projeto de Desenvolvimento Institucional e pelo Projeto Pedagógico Institucional. O
planejamento

da

expansão

física

está

acompanhando

as

necessidades

de

implantação e de criação de novos cursos, estes já estipulados no PDI e
contemplados pela política orçamentária e pelo Plano Diretor da Faculdade.

Para o desenvolvimento de atividades práticas de seus alunos, a Faculdade Católica
Dom Orione possui ainda (em processo de implantação) duas Instalações
Específicas: a Empresa Junior e o Núcleo de Prática Jurídica – NUP JUR, localizados
na Rua Rui Barbosa, Centro, totalizando 195,73 m² sendo construídas e planejadas
para atendimento à comunidade.

7.1.1. Instalações gerais
No que se refere às salas de aula, cada turma, em seu respectivo período,
possui salas de aula teórica próprias, não havendo qualquer tipo de
sobreposição ou de revezamento com turmas de outros cursos.
As salas de aula possuem tamanho adequado ao número de alunos,
iluminação artificial, ar condicionado, quadro branco e mobiliário adequados,
sendo totalmente limpas e organizadas ao término das atividades. O
laboratório de informática da Faculdade Católica Dom Orione foi construído e
dimensionado para atender de forma adequada seus usuários.
A Instituição possui um conjunto amplo e moderno de instalações e
equipamentos audiovisuais (data-shows, retroprojetores, quadro digital,
micro systens), que permite oferecer uma metodologia própria para o
aprendizado

das

diversas

disciplinas

que

compõem

as

estruturas

curriculares dos cursos oferecidos.
Está em processo de implantação a Comissão interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA de acordo com as exigências legais que regulam o vínculo
empregatício.
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Considerando o aspecto acadêmico, todos os docentes da Faculdade Católica
Dom

Orione

possuem

acesso

aos

equipamentos

de

informática

da

Instituição para atendimento de suas necessidades pedagógicas.
Ainda existe uma sala especial intitulada de Centro de Estudo e Pesquisa,
para uso dos docentes, contendo uma bancada com dois computadores,
mesa redonda para reuniões e divisórias para atendimento individual.
Na Ala 1, térreo, junto às salas dos centros acadêmicos é disponibilizada
uma sala para atendimento aos docentes e

discentes que procuram a

assessoria do Apoio Psico-Pedagógico, além de um espaço para reuniões.
Todos

os

ambientes

são

climatizados,

com

mobiliário

e

iluminação

adequados.
Encontra-se também à disposição dos alunos equipamentos de informática
em número suficiente para que os mesmos possam realizar a digitação de
trabalhos acadêmicos, pesquisas do assunto de seus interesses educacionais
e desenvolvimento prático de atividades relacionadas às aulas.
A Faculdade Católica Dom Orione possui uma política de manutenção e
conservação das Instalações Físicas do prédio, incluindo aqui todo o
processo de conservação e manutenção. Existem três tipos de conservação:
de rotina, preventiva e especial. Já os procedimentos de manutenção são
divididos em 3 grupos: Manutenção preventiva; Manutenção corretiva e
Manutenção de emergência.

7.1.2.

Instalações

acadêmico-administrativas

(direção,

coordenação,

docentes, secretaria, tesouraria, etc.)
A Faculdade Católica Dom Orione possui uma infra-estrutura acadêmicoadministrativa de uso extensivo a todos os cursos, como: sala de apoio com
cadeiras e mesa redonda, com 25 m²; sala para Professores com
computadores, mesa, cadeira e banheiro, com 43 m²; sala de Reprografia,
com área de 42,62 m², adequadamente equipada para servir aos alunos;
sala de vídeo com 42,62 m², equipada com DVD, 01 computador com
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internet, data-show, som ambiente; Laboratório de Informática com área de
54,95 m²; Biblioteca com 384 m²; sala de Gerência Administrativa com
9,65 m²; uma sala de Recursos Humanos com área de 15,64 m²; uma sala
de Gerência Financeira com área de 8,60 m²; sala de estudo e pesquisa com
cinco

divisórias

totalizando

28,92

m²;

sala

com

divisórias

para

Coordenações de Curso, totalizando 56 m²; sala de Diretoria Geral com área
de 28 m²; Secretaria Acadêmica com área de 32,86 m²; sala de Diretoria
Acadêmica com área de 17,08 m²; uma Capela com área de 86,48 m² com
capacidade para 70 pessoas; um Auditório com capacidade para 300
pessoas com área de 457 m²; um ginásio coberto com área de 1300 m2 e
uma quadra poliesportiva aberta com 356,20 m²; sala para apoio psicopedagógico com área de 11,80 m², sala para a Empresa Junior e Núcleo de
Prática Jurídica, totalizando 195,73 m²; uma sala para o Núcleo Pedagógico
e Comissão de Avaliação Interna, totalizando uma área de 47,18 m²; uma
sala para o Núcleo de Pesquisa e Extensão com área de 43,11 m²; sala com
divisórias para os Centros Acadêmicos totalizando 20,68 m²; duas salas de
aula com área de 81,34 m² equipadas com lousa digital.

7.1.3. Condições de acesso para portadores de necessidades especiais
A Faculdade Católica Dom Orione cumpre a Portaria MEC n.º 3284, de 7 de
novembro de 2003,

assegurando, aos portadores de deficiência física e

sensorial, condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e
de utilização de equipamentos e instalações em seu prédio, tendo como
referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências
e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.
A Instituição assegura aos alunos com deficiência física a eliminação de
barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo o acesso
aos espaços de uso coletivo; a construção de rampa com corrimão,
facilitando a circulação de cadeira de rodas; a adaptação de portas e
banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;
a colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; a instalação de
lavabos, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas.
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Para os alunos com deficiência visual há o compromisso da Instituição de
proporcionar, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso,
sala de apoio contendo máquina de datilografia Braille, impressora Braille
acoplada a computador, sistema de síntese de voz; o gravador e
fotocopiadora que amplie textos; o plano de aquisição gradual de acervo
bibliográfico em fitas de áudio; o software de ampliação de tela; o
equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão
subnormal; lupas e réguas de leitura; scanner acoplado a computador;
plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em
Braille.
Também para os alunos com deficiência auditiva há o compromisso da
Instituição de proporcionar, caso seja solicitada, desde o acesso até a
conclusão

do

curso,

quando

necessário,

intérpretes

de

língua

de

sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização de provas ou
sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou
quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; a
flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo
semântico;

o

aprendizado

da

língua

portuguesa,

principalmente,

na

modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do
curso em que o estudante estiver matriculado); os materiais de informações
aos professores para que se esclareça a especificidade lingüística o dos
surdos.

7.2. Instalações gerais: equipamentos
A Instituição possui uma rede de equipamentos de informática que acessam à
Internet, garantindo ao corpo social condições de qualidade no desenvolvimento de
suas atividades.
Com relação aos equipamentos de Áudio e Vídeo, a FACDO possui um conjunto
amplo e diversificado de instalações e equipamentos audiovisuais, que permitem
oferecer uma metodologia própria para o aprendizado das diversas disciplinas que
compõem as estruturas curriculares dos cursos oferecidos.
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7.2.1. Acesso a equipamentos de informática e Internet
A Faculdade Católica Dom Orione, em seu atual prédio, disponibiliza 64
computadores, sendo 45 para uso acadêmico e 19 para o corpo técnicoadministrativo. Vale lembrar que todas as máquinas possuem acesso à
Internet, porém diariamente são realizadas pesquisas a fim de bloquear
sites e programas de caráter duvidoso que possam desviar os alunos de
suas atividades acadêmicas e contaminar toda a rede com vírus e worms.
Com a abertura do prédio próprio da FACDO, previsto para 2009, o número
de equipamentos de informática será incrementado conforme a necessidade
dos acadêmicos e colaboradores.
Acesso pelos docentes
Na Faculdade Católica Dom Orione, todos os professores da IES possuem
acesso aos equipamentos de informática e à internet da instituição. O sinal
da rede Wireless cobre todo o prédio e está disponibilizada para o corpo
docente da faculdade.
Existe ainda, na sala dos professores - térreo, 3 computadores com acesso à
internet, exclusivo para os docentes. Também no térreo, na sala de apoio
pedagógico, possuem mais 3 computadores exclusivos para os professores,
com internet e impressora.
Além disso, no Labin, Laboratório de Informática, estão disponíveis 25
computadores destinados aos docentes e discentes da instituição.
Os coordenadores dos cursos possuem salas individuais para atendimento e
pesquisa, com um micro-computador para cada um deles e impressora.
Acesso pelos discentes
No atual prédio da Faculdade Católica Dom Orione, está a disposição do
acadêmico

o

Labin

Laboratório

de

Informática,

equipado

com

25

computadores, fones de ouvido e impressoras para digitação de trabalhos
acadêmicos e pesquisas.
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Além da biblioteca da instituição que disponibiliza mais 6 computadores com
internet para pesquisas dos acadêmicos.
Equipamentos de Informática
Segue abaixo a descrição dos equipamentos utilizados pelos docentes,
discentes e corpo técnico-administrativo, com acesso à internet.

Qtde
03

03

Descrição

Local

Intel Celeron-A, 1600 MHz (9 x 178), 512 Biblioteca
MB de memória RAM – Disco Rígido 40 GB
– Windows XP PRO.
Placa mãe Asus - P5GC-MX, Processador Coordenação
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ de Cursos
2.00GHz, 1024 MB de memória RAM –
Disco Rígido 160 GB - Windows XP PRO.

Destinado
Administrativo

Administrativo

P4M800-8237, Intel(R) Celeron(R) CPU 133
MHz, 1024 MB de memória RAM – Disco
Rígido 160 GB - Windows XP PRO.
P4M800-8237, AMD CPU 133 MHz, 1024
MB de memória RAM – Disco Rígido 80 GB
- Windows XP PRO.
01

ECS
P4M800PRO-M2
Versão Diretoria
1.0, Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz, 512 Acadêmica
MB de memória RAM – Disco Rígido 80 GB
- Windows XP PRO.

Administrativo

01

P4M800-8237, Intel(R) Celeron(R) CPU 133 Diretoria
MHz, 2000 MB de memória RAM – Disco AdministratiRígido 160 GB - Windows XP PRO.
va

Administrativo
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Qtde
01

02

03

Descrição

Local

Acer 5050 AMD Turion 2.0 GHz, 2024 MB Diretoria
de memória RAM – Disco Rígido 250 GB - Geral
Windows XP PRO
Intel Celeron-A, 1600 MHz (9 x 178), 1504 Financeiro
MB de memória RAM – Disco Rígido 80 GB
– Windows XP PRO.
Intel Celeron-A, 1600 MHz (9 x 178), 752
MB de memória RAM – Disco Rígido 80 GB
– Windows XP PRO.
Placa mãe Asus - P5GC-MX, Processador Informática
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @
2.00GHz, 2042 MB de memória RAM –
Disco Rígido 250 GB - Windows XP PRO.

Destinado
Administrativo

Administrativo

Administrativo

Placa mãe Asus - P5GC-MX, Processador
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @
2.00GHz, 2042 MB de memória RAM –
Disco Rígido 250 GB - Windows XP PRO.

Acer 5050 AMD Turion 2.0 GHz, 1024 MB
de memória RAM – Disco Rígido 80 GB Windows XP PRO.
02

01

02

Intel Celeron-A, 1600 MHz (9 x 178), 1015 Reprografia
MB de memória RAM – Disco Rígido 160
GB – Windows XP PRO.
Intel Celeron-A, 1600 MHz (9 x 178), 512
MB de memória RAM – Disco Rígido 40 GB
– Windows XP PRO.
AMD Athlon XP, 1800 MHz (6.75 x 267) RH
2200+, 512 MB de memória RAM – Disco
Rígido 30 GB - Windows XP PRO.
ECS
P4M800PRO-M2
Versão Secretaria
1.0, Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz, 512 Acadêmica
MB de memória RAM – Disco Rígido 80 GB
- Windows XP PRO.

Administrativo

Administrativo

Administrativo

ECS M863 - Versão 1.0, AMD Athlon MP,
1000 MHz (5 x 200), 512 MB de memória
RAM – Disco Rígido 40 GB - Windows 2000
PRO.
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Qtde
06

03

06

Descrição
Intel Celeron, 2266 MHz (4.25 x 533), 704
MB de memória RAM – Disco Rígido 40 GB
– Windows XP PRO.
Intel Pentium 4A, 2400 MHz, 1024 MB de
memória RAM – Disco Rígido 80 GB Windows XP PRO.

Local
Biblioteca

Destinado
Discentes/Docentes

Sala
de Docentes
Apoio
Pedagógico

dos Docentes
Intel Celeron, Tipo de processador Sala
1600 MHz (8 x 200), Chipset da Placa Mãe Professores
SiS 760, AMD Hammer Memória do
Sistema
224 MB (DDR
SDRAM), Disco Rígido 40 GB – Windows
XP PRO
Intel Celeron, 2266 MHz (4.25 x 533), 448
MB de memória RAM – Disco Rígido 80 GB
– Windows XP PRO.
Intel Celeron, 2266 MHz (4.25 x 533), 256
MB de memória RAM – Disco Rígido 40 GB
– Windows XP PRO.
Intel Celeron, 2266 MHz (4.25 x 533), 1000
MB de memória RAM – Disco Rígido 80 GB
– Windows XP PRO.
Intel Celeron, 2266 MHz (4.25 x 533), 448
MB de memória RAM – Disco Rígido 80 GB
– Windows XP PRO.
Intel Celeron, 2266 MHz (4.25 x 533), 448
MB de memória RAM – Disco Rígido 80 GB
– Windows XP PRO.

05

02 Intel Pentium 4A, 2400 MHz, 1024 MB Data
de memória RAM – Disco Rígido 40 GB - Móvel
Windows XP PRO.

Show Docentes/discentes

03 - AMD Athlon XP, 1800 MHz (6.75 x 267)
2200+,
ECS
M863,
Versão
1.0, 512 MB de memória RAM – Disco
Rígido 30 GB – Windows XP PRO.
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Qtde
25

Descrição

Local

Destinado

13 - AMD Athlon XP, 1800 MHz (6.75 x 267) LABIN
2200+, ECS K7S5A
Chipset da Placa,
256 MB de memória RAM – Disco Rígido
30 GB – Windows XP PRO.

Docentes/Disc
entes

12 - AMD Athlon XP, 1800 MHz (6.75 x 267)
2200+,
ECS
M863,Versão
1.0, 512 MB de memória RAM – Disco
Rígido 30 GB – Windows XP PRO.

7.2.2. Plano de expansão e atualização dos softwares e equipamentos
Os softwares utilizados pela Instituição nos processos da gestão educacional
e administrativa (secretaria acadêmica, biblioteca, financeiro, web) são
terceirizados de uma empresa de Minas Gerais, AIX Sistemas. Este parceiro
que é responsável pelo suporte e atualização dos softwares. Estas
atualizações são realizadas semestralmente ou quando a Instituição propõe
alguma alteração específica que traga melhorias nos cotidiano da IES.
A FACDO adquire novos módulos do software sempre que julga necessário e
percebe que a aquisição trará melhor andamento às tarefas diárias da
Instituição.
Com

relação

aos

equipamentos

da

Instituição,

a

manutenção

dos

computadores é feita semestralmente, no período das férias escolares. Nos
computadores de uso coletivo, como os do Labin, por exemplo, é realizada
manutenção individual melhorando as suas configurações semestralmente e
adquirindo as peças necessárias.
A aquisição de novos computadores, tanto para discentes, docentes e
técnico-administrativos, é realizada tão logo se perceba a real necessidade
da utilização dos mesmos.
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7.3. Instalações gerais: serviços
Todos os ambientes são dotados de iluminação natural e artificial, além de sistema
ventilação e acústica que atendem aos requisitos necessários para funcionamento
adequado. Com relação à higiene, as instalações são limpas com a freqüência
necessária para que se mantenham os padrões de conservação.
A Faculdade Católica Dom Orione, consciente da necessidade de fornecer condições
de segurança para o desenvolvimento de suas atividades, e em cumprimento a Lei
N.º 6514 de 22 de Dezembro de 1977 e Portaria N.º 3214 de 08 de Junho de 1978,
executa em suas unidades as Normas Regulamentadoras (NR) de Segurança e
Saúde do Trabalho e Portarias de acordo com as atividades desenvolvidas e
número de colaboradores.
Constitui política institucional garantir condições adequadas, favoráveis e seguras
para o desenvolvimento do trabalho, considerando os diferentes ambientes, as
atividades que neles se realizam e as necessidades decorrentes, garantindo a
efetivação das medidas previstas e, sua manutenção a partir de auditorias internas
e externas, conforme determinações. As referidas ações são executadas em suas
unidades e estão previstas nas Normas Reguladoras (NR) de Segurança e Saúde no
Trabalho e Portarias de acordo com as atividades e número de colaboradores
envolvidos.

7.3.1. Manutenção e conservação das instalações físicas
A Faculdade Catolica Dom Orione sempre pensando no referencial que
representa

à

comunidade

em

termos

de

qualidade

de

ensino

e

respeitabilidade dos profissionais que forma, preocupa-se também com a
manutenção e conservação das instalações físicas. A sua configuração
espacial atenderá sempre à sua população ativa e suas atividades exigidas,
de forma a contemplar todos os setores e, principalmente, aos alunos.
A manutenção e conservação das instalações físicas são asseguradas,
primeiramente, por pessoal técnico da própria Instituição.
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Os procedimentos de conservação e manutenção das instalações físicas
realizados incluem as reformas necessárias à implementação de novas
atividades; as reformas necessárias para a ampliação e/ou aumento da
capacidade

das

atividades

já

existentes;

os

consertos

e

reformas

necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou incidentes; a conservação
de rotina: limpeza e conservação necessárias para as atividades rotineiras e
ordinárias; a conservação preventiva; a conservação especial: atividades
necessárias a implantação de novas rotinas de trabalho, instalação de novos
equipamentos

e

outras

atividades

extraordinárias,

programadas

e

planejadas.

7.3.2. Manutenção e conservação dos equipamentos
A manutenção de equipamentos, dependendo de sua complexidade e ou
amplitude é assegurada pelo pessoal técnico de apoio da própria Instituição
ou através de contratos com os fornecedores dos equipamentos.
São realizados três tipos de manutenção:
Manutenção preventiva, composta pelas atividades destinadas a evitar
danos e acidentes devidos a desgastes naturais de equipamentos e
instalações com a substituição de peças ainda em condições de uso ou
funcionamento, cujo tempo de uso esteja próximo ao final do tempo de vida
útil;
Manutenção corretiva, composta pelas atividades necessárias à volta da
normalidade após ações extraordinárias como quebras e desconfigurações
de equipamentos;
Manutenção de emergência, composta pelas atividades que supram
necessidades em situações de emergência.
A implementação das políticas institucionais de atualização de equipamentos
e materiais necessários aos cursos são feitas por meio de um planejamento
institucional integrado.
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7.3.3. Apoio logístico para as atividades acadêmicas
O apoio institucional para o desenvolvimento e efetivação do planejamento
pedagógico dos cursos inclui desde os serviços prestados pela Secretaria,
cujas ações garantem a dinâmica de implantação e controle das atividades
acadêmicas, passa pela equipe de apoio, biblioteca e alcança o espaço
dedicado às atividades extensionistas.
A biblioteca, enquanto espaço e acervo, garante a pesquisa como forma de
conhecimento, com base em referências multidisciplinares, atuais e de
autores renomados. O apoio aos eventos de extensão concretiza o aprender
a fazer e o aprender a ser, na medida em que permite transpor os
conhecimentos

adquiridos

em

ações

efetivas,

que

representam

a

concretização da relação universidade/ sociedade.

7.4. Biblioteca
A Biblioteca Dom Orione é mantida pela FACDO – Faculdade Católica Dom Orione e
tem como missão atender a comunidade acadêmica, identificando-se com as suas
necessidades, sendo responsável pelo provimento de informações, procurando
manter-se atualizada, visando o aprimoramento dos serviços, disponibilizando
novas técnicas, capacitando intelectualmente os usuários de forma a torná-los
sujeitos independentes e críticos em suas pesquisas, atuando como instrumento de
apoio dinâmico no processo de ensino/aprendizagem e, por fim, estimulando o
estudo, a pesquisa e a cultura. Dentro de suas possibilidades, como extensão de
suas atribuições, a biblioteca atende também a comunidade externa.
É de fundamental importância o bom atendimento aos usuários, por isso a cada
ano procura-se inovar nos serviços buscando sempre os mais variados recursos
para garantir a satisfação total no processo de busca pela informação.
Para atender às necessidades de informação, estudo, pesquisa e extensão dos seus
usuários, A Biblioteca conta com acervo em cerca de 4.000 (quatro mil) livros,
voltados para as áreas de interesses específicos dos cursos oferecidos pela
faculdade, composto a partir de listas de indicações de títulos fornecidas pelos
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professores e coordenadores dos cursos. Com objetivo de proporcionar aos
usuários/alunos acesso a informação de interesse da sua área de formação
específica e/ou áreas afins.
Ambientação e espaço físico
A biblioteca possui espaço físico amplo, climatizado, com iluminação adequada e
com luz de emergência, extintores de incêndio, banheiro masculino/feminino e
bebedouro d’água.
Área total: 384m²
Pessoal técnico-administrativo
 1 (um) Bibliotecário formado na área, devidamente registrado no Conselho
Regional de Biblioteconomia;
 4 (quatro) Auxiliares de Biblioteca (atendimento e processamento técnico).

7.4.1. Serviços oferecidos
a) Empréstimos e reservas
O regulamento de empréstimos fornece as diretrizes internas para o uso
do acervo, bem como normas de funcionamento da biblioteca.
O cadastro dos usuários é efetuado a cada semestre, permitindo, assim,
uma atualização periódica.
O

empréstimo

domiciliar

é

facultado

aos

professores,

alunos

e

funcionários da Instituição:


Alunos de graduação poderão retirar, por empréstimo, até 02(dois)
livros de cada vez, por um período de 7(sete) dias;



Funcionários poderão retirar, por empréstimo, até 02(dois) livros de
cada vez, por um período de 7(sete) dias;
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Professores poderão retirar, por empréstimo, até 03(três) livros de
cada vez, por um período de 15(quinze) dias.

O empréstimo do livro poderá ser renovado desde que o mesmo não
tenha sido reservado por outro usuário. A reserva é efetuada ficando
sujeita a posterior confirmação.

b) Consulta Local
Para consulta local a Biblioteca disponibiliza:
 Ambiente climatizado;
 Acesso a usuários com necessidades especiais;
 Guarda-volume;
 Sistema informatizado de consulta;
 Empréstimos e devoluções;
 Sistema de internet Wireless;
 Sala de leitura com 7 mesas redondas e 28 cadeiras;
 Acesso a internet com 6 computadores;
 Sala de estudo individual com 12 cabines;
 Sala de estudo em grupo com capacidade para 2 grupos de estudos;
 Setor de atendimento com 2 computadores;
 Administrativo e processamento técnico com 1 computador;
 Área do acervo;
 Banheiros internos;
 Bebedouro.
c) Levantamento Bibliográfico
Serviço de busca e recuperação da informação realizada nos diversos
suportes informacionais, referente a dados fornecidos ou não.
d) Normalização Bibliográfica
Orientações na elaboração dos trabalhos acadêmicos, conforme as
Normas

da

Associação

Brasileira

de

Normas

Técnicas

(ABNT)

e
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bibliografia para elaboração de monografias e manual elaborado pela
própria faculdade.
e) Multimídia e Internet
O uso dos computadores em pesquisas individuais na Internet terá
finalidade exclusivamente acadêmica. Além do acesso à Internet, outros
serviços poderão ser utilizados pelo usuário, como: editoração de textos
(Word),

planilha

eletrônica

(Excel),

apresentação

(PowerPoint)

e

impressão de textos.

7.4.2. Formação do acervo

O acervo é constituído de acordo com os recursos orçamentários
contemplando os diversos tipos de materiais em seus variados suportes.
Estes materiais deverão servir de apoio informacional às atividades de
ensino, pesquisa e extensão da instituição, além de resguardar obras
oriundas da própria instituição.

Livros: o acervo bibliográfico é composto de 881 títulos somando um total
de 4.226 exemplares, divididos nas áreas: Ciências Exatas e da Terra,
Ciências Biológicas, Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências Humanas e
Lingüística, conforme quadro abaixo:
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Periódicos: existem atualmente aproximadamente 23 títulos de periódicos
entre aquisições e doações.
Jornais: a biblioteca possui 3 títulos de jornais: Folha de São Paulo, Jornal
do Tocantins e o Jornal 1ª Página.

Critérios de seleção
Quanto à formação do acervo, o material bibliográfico deve ser selecionado
observando-se os seguintes critérios:
 Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da instituição;
 Autoridade do autor e/ou editor;
 Atualidade;
 Qualidade técnica;
 Quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção;
 Cobertura/tratamento do assunto;
 Custo justificado;
 Idioma;
 Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material;
 Conveniência

do

formato

e

compatibilização

com

equipamentos

existentes.
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Seleção Qualitativa
Para a garantia da qualidade do processo de seleção de materiais
recomenda-se levar em consideração o seguinte aspecto:
 O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aprovado em todas as instâncias
institucionais.
Observando ainda:
 Cursos em implantação e/ou em fase de reconhecimento e reformulação
curriculares.
Seleção Quantitativa
Livros: Serão adquiridos todos os títulos das bibliografias básicas de cada
disciplina

de

1(um)

exemplar

para

até

10(dez)

alunos

(conforme

recomendação do MEC). A solicitação de quantidade maior deverá ser
baseada no número de alunos matriculados na disciplina e deverá ser
encaminhada à coordenação da Biblioteca.
Periódicos: A cada ano a Biblioteca da FACDO realizará uma avaliação nas
estatísticas de uso dos periódicos correntes com o objetivo de colher
subsídios para tomada de decisão nas renovações dos mesmos. A listagem
dos títulos com seu respectivo uso será encaminhada às coordenações dos
cursos com intuito de realizar:
 Cancelamento de títulos que já não atendem às suas necessidades;
 Inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do
conteúdo pragmático e/ou atualização;
 Manutenção dos títulos adquiridos.

Multimeios: Serão adquiridos materiais não convencionais (CD-ROM,
DVD, fitas de vídeo etc.), quando comprovada a necessidade destes para o
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
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Prioridades de aquisição
A Biblioteca da FACDO estabelece as seguintes prioridades para aquisição
de material:
 Obras que façam parte do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aprovado
em todas as instâncias institucionais;
 Assinatura de periódicos conforme indicação dos docentes;
 Obras para cursos em fase de reconhecimento, credenciamento ou
implantação.
Doações
Para as doações deverão ser aplicados os mesmos critérios de seleção
descritos anteriormente.
Não serão adicionados novos materiais do acervo da biblioteca porque
foram recebidos de forma espontânea.
Após análise do material, a biblioteca poderá dispor o mesmo da seguinte
maneira:
 Incorporação ao acervo;
 Doação para outras instituições;
 Descarte;
 Devolução ao doador.
Intercâmbio de publicações periódicas
Os títulos que forem recebidos como ofertas de permuta deverão ser
submetidos aos mesmos critérios de seleção já mencionados. Contudo
deverá ser considerado também:
 Publicações de áreas de pesquisa, ensino e extensão, relevantes à
FACDO e originárias de instituições reconhecidas na área em questão;
 Disponibilidade de material da instituição para realização da permuta;
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 Troca de modalidade de aquisição junto à instituição publicadora.
Debastamento
É o processo pelo qual se excluem do acervo ativo, títulos e/ou
exemplares, partes de coleção. É um processo contínuo e sistemático para
conservar a qualidade da coleção, ocorrendo sempre devido à necessidade
de um processo constante de avaliação da coleção e deve ser feito de
acordo com as necessidades da Biblioteca.
Descarte
É o processo pelo qual, após ser avaliado criteriosamente, o material é
retirado ou não incluído na coleção ativa. O descarte de material deve levar
em consideração:
 Inadequação do conteúdo à instituição;
 Obras em línguas inacessíveis;
 Obras desatualizadas e que foram substituídas por edições mais
recentes;
 Obras em condições físicas irrecuperáveis;
 Obras com excesso de duplicatas.
Avaliação das coleções
A Biblioteca deverá proceder à avaliação do seu acervo sempre que forem
necessários, sendo empregados métodos quantitativos e qualitativos a fim
de assegurar o alcance dos objetivos da mesma.

7.4.3. Política e facilidade de acesso ao material bibliográfico
A Biblioteca São Luis Orione, funciona de segunda à sexta das 7 às 23
horas e aos sábados das 8 às 16 horas.
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Por possuir acervo inteiramente automatizado o acesso à coleção pode ser
efetuado por meio do software GIZ Biblioteca. Todo o acervo está
disponível em sua base de dados, onde os usuários podem realizar suas
buscas/pesquisas em computador destinado exclusivamente para este fim.
A pesquisa é efetuada através de campos específicos: autor, título,
assunto, palavra-chave e/ou editora da publicação, sendo possíveis suas
combinações. Além de realizar a pesquisa por estes indicadores específicos,
recupera informações em qualquer parte da descrição bibliográfica, onde
existem várias possibilidades de buscas e recuperação das informações
armazenadas.

Catalogação e disposição do acervo
A descrição bibliográfica utilizada para catalogação de materiais é o Código
de catalogação Anglo-Americano (AACR-2). O acervo se encontra disposto
de acordo com a Classificação Decimal de Dewey (CDD), em conjunto com
a tabela de Cutter para identificação de autores.
Reprografia
O usuário tem disponível no âmbito da Faculdade um serviço de
reprografia, sempre seguindo a Lei do Direito Autoral LEI nº 9.610/98,
sendo que este serviço não está disponível no espaço da biblioteca.

7.4.4. Planos de expansão
O acervo bibliográfico tem sua expansão prevista com alocação de recursos
orçamentários constantes de cronograma econômico-financeiro da IES. A
expansão da coleção se dá através da solicitação sistemática dos
professores e coordenadores em razão da atualização do acervo nas áreas
do conhecimento e para atender à demanda de novos cursos; bibliografias
básicas e complementares de livros; periódicos impressos ou eletrônicos,
cujos títulos já façam parte da lista básica, conforme indicação dos
docentes; obras que sejam de interesse para os cursos ofertados pela IES.
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Biblioteca Virtual
A Biblioteca Virtual da Faculdade Católica Dom Orione está em fase de
construção. Terá um conteúdo virtual composto por portais de periódicos,
livros, jornais, obras raras e outros conteúdos em formato digital, em texto
completo ou resumo. Com objetivo de oportunizar aos alunos dos cursos
de graduação, pós-graduação, professores e a comunidade o acesso às
informações disponíveis em portais de pesquisa científica nas áreas de C&T
no home page da Faculdade.
Biblioteca Digital
A Biblioteca Digital da Faculdade Católica Dom Orione está em fase de
construção e terá conteúdo digital de monografias e banco de publicações
científicas que será dirigido a alunos dos cursos de graduação, pósgraduação, professores e técnicos e a comunidade em geral. Com objetivo
de divulgar a produção intelectual e científica dos acadêmicos e professores
da Instituição e possibilitar maior acesso ao conhecimento produzido no
âmbito da Faculdade, tornando-o acessível universalmente por meio da
Internet.
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7.5. Detalhamento da infra-estrutura física atual e Plano de Expansão do
Espaço Físico
7.5.1. Detalhamento da infra-estrutura física atual
ALA 1 – térreo

Descrição
Salas de aula

Quant.
05

Área(m²)
48

Capacid.
40

Equipamentos
Carteiras escolares, mesa
para professor, quadro
branco,ar condicionado

Sala de apoio

01

12,30

-

Cadeiras, mesa redonda, ar
condicionado

Sala para professores

01

43

-

Mesa, cadeiras, bancada
com 3 computadores,
armários, ar condicionado,
bebedouro com 1 masculino
e um feminino

Depósito

01

2

-

Banheiro

02

32,68

-

7 vasos sanitários, 3
nictórios, 1 chuveiro, 4 pias,
1 espelho cada, sendo um
masculino e outro feminino
com as mesmas
características sem os
nictórios

Sala

para

apoio 01

12,30

-

psico-pedagógico
Sala para os centros 02
acadêmicos

1 mesa, 3 cadeira, 1 armário,
1 sofá

10,12 (cada)

-

1 computador, 1 armário, 1
mesa redonda para reunião e
cadeiras, cada

102

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

ALA 1 – 1º andar

Descrição
Salas de aula

Quant.
07

Área(m²)
48

Capacid.
40

Equipamentos
Carteiras escolares, mesa
para professor, quadro
branco,ar condicionado

Sala de aula

01

83,05

70

Carteiras escolares, mesa
para professor, quadro
branco, lousa digital,
aparelhagem de som, 2 datashows, ar condicionado, 1
banheiro

Banheiro

02

32,68

-

7 vasos sanitários, 3 mictórios, 1 chuveiro, 4 pias, 1
espelho cada, sendo um
masculino e outro feminino
com as mesmas
características sem os mictórios

ALA 2 – Térreo

Descrição
Salas de aula

Quant.
04

Área(m²)
56

Capacid.
50

Equipamentos
Carteiras escolares, mesa
para professor, quadro
branco,ar condicionado, 2
ventiladores

Sala de reprografia

01

42,62

-

2 computadores, 2
impressoras, 3 máquinas de
reprografia, balcão, mesa, 3
arquivos, ar condicionado
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ALA 2 – Térreo (continuação)

Descrição

Quant.

Sala de vídeo

01

Área(m²)
68,20

Capacid.
60

Equipamentos
1 DVD, 1 vídeo cassete, 1
computador com internet, 1
data-show, ar condicionado,
caixas amplificadoras, 1
mesa de som

ALA 2 – 1º Andar

Descrição

Quant.

Laboratório

de 01

Área(m²)

Capacid.

54,95

Equipamentos
4 bancadas de mármore, 27

informática

computadores, 2 servidores,
1 armário suspenso, uma
impressora multifuncional, 1
estabilizador, 2 no-breaks, 1
mesa e 2 swiths, 1 lousa
branca e 1 ar-condicionado.

Biblioteca

01

384

-

Ar condionados, guardavolume, 7 mesas redondas, 9
computadores, sala de
estudo individual com 12
cabines, 01 sala de estudo
em grupo, 2 banheiros
internos, bebedouro.

Sala de recepção

01

21,96

-

1 balcão, 1 computador,2
impressoras, 4 cadeiras

Sala

para

vice- 01

9,65

-

1 mesa, 3 cadeiras, 1

diretoria

computador, 1 ar

administrativa

condicionado, 1 gaveteiro
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ALA 2 – 1º Andar (continuação)

Descrição

Quant.

Sala para recursos 01

Área(m²)
15,64

Capacid.
-

humanos

Equipamentos
1 mesa, 1 arquivo, 3
cadeiras, 1 computador, 1
armário, 1 ar condicionado

Sala para gerência 01

8,60

-

financeira

1 mesa conjugada, 1
computador, 2 gaveteiros,1
ar condicionado, 3 cadeiras

ALA 3 – Térreo

Descrição
Sala

de

Estudo

Quant.
e 01

Área(m²)
28,92

Pesquisa

Capacid.

Equipamentos
Bancada com computadores,
3 mesas com gaveta, 1 mesa
redonda, cadeiras, 1
empressora, 4 computadores

Sala para

01

56

2 mesas conjugadas, 1 mesa

coordenações de

com gaveta, cadeiras, 1 sofá,

curso.

3 computadores, 3 armários,
1 mural para avisos, 1
impressora

Sala para direção

01

28

1 mesa conjugada, cadeiras,
1 estante de livros, 2
arquivos, 1 frigobar, um ar
condiocionado, 1 impressora,
1 fax

Central telefônica

01

3

1 pabx, 1 mesa com gaveta,
1 computador, 2 cadeiras, ar
condicionado, 1 aparelho de
fax
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ALA 3 – 1º Andar

Descrição
Salas de aula

Quant.
07

Área(m²)
54

Capacid.
50

Equipamentos
Carteiras escolares, mesa
para professor, quadro
branco,ar condicionado

Sala para apoio

01

29,94

-

3 mesas, 6 cadeiras, 1
estante para livros, 1
computador, 2 armários, 1 ar
condicionado, 1 frigobar

Banheiro

02

28

-

7 pias, 4 mictórios, 5 vasos
sanitários, 1 espelho
(masculino) e 7 pias, 6 vasos
sanitários, 1 espelho
(feminino)

ALA 4 – Térreo

Descrição
Salas de aula

Quant.
03

Área(m²)
64

Capacid.
50

Equipamentos
Carteiras escolares, mesa
para professor, quadro
branco,ar condicionado

Sala de aula

01

81,34

70

Carteiras escolares, mesa
para professor, quadro
branco, lousa digital, ar
condicionado

Banheiro

03

36

-

2 vasos sanitários, 2
mictórios, 2 pias, 1 espelho
(masculino); 3 vasos
sanitários, 3 pias, 1 espelho
(feminino); 1 vaso sanitário, 1
pia, 1 espelho (especial)
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ALA 4 – Térreo (continuação)

Descrição
Secretaria acadêmica

Quant.
01

Área(m²)

Capacid.

45,41

Equipamentos
2 mesas com gavetas, 1
balcão, 4 cedeiras, 2
computadores, 4 arquivos, 1
armário,2 impressoras, ar
condicionado, 1 bebedouro, 1
quadro de avisos

Sala

vice-diretoria 01

17,08

1 mesa conjugada, 3

acadêmica

cadeiras, 1 computador, 1
estante para livros

ALA 4 – 1º Andar

Descrição
Auditório

Quant.
01

Área(m²)
457

Capacid.
310

Equipamentos
1 palco, 2 camarins com
banheiro, 1 depósito, 1 sala
de som equipada, cadeiras
com almofadas, 5 aparelhos
de ar condicionado, jogo de
iluminação, 1 mesa de som e
iluminação,

Banheiro

03

36

-

1 vaso sanitários, 2 mictórios,
2 pias, 1 espelho
(masculino); 3 vasos
sanitários, 3 pias, 1 espelho
(feminino); 1 vaso sanitário, 1
pia, 1 espelho (especial)

Capela

01

86,48

70

1 ar condicionado, 70
cadeiras
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NUPED, NUPEX, NUP JUR, EMPRESA JUNIOR e CPA
Situados na Rua Rui Barbosa, Centro – Araguaína / TO

Descrição

Quant.

Sala do núcleo de 01

Área(m²)
23,59

Capacid.
-

Equipamentos
1 impressora, 1 mesa, 1

pesquisa pedagógica

armário com pastas, 1

- NUPED

computador, ar condicionado

Sala do núcleo de 01

29

-

1 mesa de escritório, 1 mesa

pesquisa e extensão -

redonda, 4 cadeiras, 2

NUPEX

armários, 1 prateleira de aço,
2 computadores, 1
impressora multifuncional, 1
bebedouro, 2 aparelhos de ar
condicionado

Sala do núcleo de 01

30

-

prática jurídica – NUP

(em processo de
implantação)

JUR
Sala

da

Empresa 01

29,30

-

Junior
Sala

(em processo de
implantação)

da

Comissão 01

23,59

-

1 impressora, 1 mesa, 1

Própria de Avaliação

armário com pastas, 1

Interna.

computador, ar condicionado

7.5.2. Plano de Expansão do Espaço Físico
Com o crescente desenvolvimento da Instituição, levando à necessidade de
expansão do espaço físico para atender adequadamente aos alunos, a fim
de garantir e manter a excelência e a qualidade de ensino, novas
instalações estão sendo projetadas, construídas, adaptadas e mantidas de
forma que sejam adequadas às operações a serem executadas.
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Construção em andamento (previsão de conclusão em jan/2009)
a) Área:
Terreno: 8.875,00m²
Térreo: 1.276.92m²
2º Piso: 1.233.86m²
Cobertura: 1.210.78m²
Total Construção: 3.721.56m²
b) Detalhamento
Térreo – Destinado em geral a atividades relacionadas à Paróquia e
também

ao

hall

de

entrada

da

Faculdade,

terá

uma

área

de

1.276.92m², contendo os seguintes ambientes:
• 6 Lojas com lavabo;
• 2 Salões de Atividades;
• 1 Cantina;
• 1 Hall de entrada da Faculdade;
• 3 Secretarias;
• 1 Diretoria;
• 1 Rampa e escada;
• Estacionamento.

2º Piso – A maior parte das atividades relacionadas a este piso será
destinado a salas de aula, terá uma área de 1.233.86m², contendo os
seguintes ambientes:
• 11 Salas de Aula;
• 1 Secretaria;
• 1 Laboratório de informática;
• 2 Sanitários, masculino e feminino adaptados a portadores de
necessidades especiais.
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3º Piso – A maior parte das atividades relacionadas a este piso será
destinada à alimentação, terá uma área de 1.210.78m², contendo os
seguintes ambientes:
• Circulação;
• 1 Praça de alimentação;
• 1 Cozinha com 2 depósitos e área de serviço;
• 1 Sala de apoio;
• 1 Secretaria;
• 2 Sanitários, masculino e feminino adaptados a portadores de
necessidades especiais;
• 1 Lavabo adaptado a portadores de necessidades especiais;
• 2 Sanitários, masculino e feminino;
• 1 Depósito de material de limpeza.
Subsolo - A subsolo será executado em duas etapas, a primeira
conterá:
• Circulação;
• Escada;
• Estacionamento.
Paisagismo e Pavimentação Externa - Todo o paisagismo será feito
com plantas nativas ou resistentes as temperaturas da região.
Acessibilidade - Todo o prédio foi projetado para o melhor atendimento
dos transeuntes, existe uma passarela que faz a interligação dos pisos
com no máximo 8% de inclinação. A paginação foi feita para facilitar o
trânsito de pessoas com dificuldade visual, além da adequação dos
sanitários com vasos e pias destinados aos cadeirantes.
Toda essa estrutura foi projetada seguindo os padrões internacionais de
construção.
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8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados
e eficácia da auto-avaliação Institucional
Para a Faculdade Católica Dom Orione a auto-avaliação representa um instrumento de
alta relevância na busca pela melhoria da qualidade de ensino da educação superior,
melhoria esta que deve ser uma preocupação constante por parte daqueles que
receberam o mister de educar.
Na própria origem desta Instituição, se encontram os elementos que sustentam a sua
concepção de avaliação como algo constante e necessário. A FACDO nasceu com a
missão de ofertar ensino superior de qualidade, fundamentado no carisma de São Luis
Orione, no universalismo científico e no respeito à diversidade cultural, contribuindo
para o desenvolvimento da sociedade com ética e vivência dos preceitos cristãos;
estabeleceu o seu negócio na formação do ser humano para a construção de uma
sociedade justa e solidária; e se tem se projetado no cenário das Instituições de Ensino
Superior, canalizando expectativas e sonhos dos mais variados, efetivamente, com a
sua visão de ser a referência na formação dos jovens no norte do Brasil, na produção
técnica,

científica

e

cultural

com

serviços

modernos,

responsabilidade

social,

vivenciando o carisma de São Luis Orione.
Os balizadores da concepção de avaliação da FACDO têm como meta principal o ser
humano na sua grandeza, e inserido na sociedade. Cada partícipe da comunidade
acadêmica da FACDO é co-responsável pela qualidade dos seus serviços prestados.
Porque todos devem dar sua parcela de contribuição inclusive na aferição de cada
atividade institucionalizada e também desenvolvida. A melhoria dos serviços ofertados
deve ser, portanto obtida pela construção em parceria de todos os seguimentos da
FACDO, principalmente pelo quadro de recursos humanos em plena formação. Os
programas em estágio de implantação devem ser direcionados por indicadores
realísticos, embasados assim em dados e fatos, para que sirvam de fundamentos para a
decisão coletiva e lúcida da comunidade acadêmica. A busca de aperfeiçoamento não
pode ocorrer seccionada, e de vez em quando; ela deve ser global e constante; precisa
responder as demandas de todos os setores e que se constituem no mecanismo
institucional. A busca de aprimoramento reivindica automaticamente o monitoramento
das atividades e dos serviços ofertados pela Faculdade. O que implica em dizer que a
melhoria não pode vir sem a disposição dos segmentos da comunidade acadêmica e
sem o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos. As atividades da FACDO,
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essencialmente, constituem-se em atividades de parcerias e o seu objeto final é o
público a que ela se destina, a formação de pessoas com habilidades técnico-científicas
nos campos de saberes e efetivamente humanas, por serem solidárias na construção de
uma sociedade justa e fraterna.

8.1. Auto-Avaliação
Antes de tudo, é necessário determinar, com bastante clareza, o objeto de estudo e
os possíveis problemas que se desejam detectar. Um bom diagnóstico deve ser o
mais objetivo possível, centrado exclusivamente nos aspectos fundamentais à
compreensão da realidade que se deseja conhecer.
A

auto-avaliação

permite

detectar

tanto

as

potencialidades,

quanto

as

oportunidades de crescimento da IES, sempre com vistas a atingir seus objetivos
definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional, o que no caso da FACDO
representa observar desde os pilares da Educação Superior – ensino, pesquisa e
extensão – até as questões atinentes à sua filosofia humanista e sua premente e
constante preocupação com os aspectos sociais da comunidade local e regional
onde está instalada.
Um conjunto de atividades organizadas e coordenadas pela CPA que devem nortear
a IES na busca por ações que tenham por fim a melhoria da qualidade da educação
superior oferecida e o fortalecimento do compromisso social da IES perante a
comunidade que assiste.
A presente proposta expressa a vontade política da Instituição de implementar um
processo de Auto-avaliação Institucional contínuo, sistemático, crítico e criativo,
capaz de assegurar um permanente processo de diagnóstico emancipador e
atender aos

mecanismos de avaliação interna (institucional) e colaborar com a

avaliação externa (em nível nacional). Pretende também impulsionar um conjunto
de ações que promovam mudanças educacionais/sociais na FACDO.
A Instituição tem como uma de suas metas principais, o exercício do princípio
educativo da auto-avaliação do cotidiano institucional. Para isso está sendo criada
uma cultura avaliativa, que contribua para um repensar contínuo e crítico dos seus
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objetivos, dos seus modos de atuação, favorecendo a efetiva problematização de
seus caminhos e de suas decisões na perspectiva de uma Instituição de Ensino
Superior dinâmica e em consonância com o momento histórico em que está
inserido.
A construção de um projeto de Auto-avaliação Institucional que reflita a articulação
com o Projeto Político Pedagógico de Instituições de Ensino Superior é um desafio.
A avaliação através de seus vários objetivos (aperfeiçoar suas atividades
institucionais; buscar clareza no processo de tomada de decisões sobre programas;
permitir prestação de contas; tornar-se fonte de pesquisa) está aos poucos sendo
incorporada ao cotidiano da Instituição, fazendo parte de sua cultura. Isto faz com
que pensemos cada vez mais em aperfeiçoá-la e em transformá-la num valioso
instrumento para definir e atualizar o papel da Educação Superior.
Com o propósito de criar um processo avaliativo que tenha como referência de
qualidade um projeto de Ensino Superior relevante para a sociedade, com sentido
ético, político, científico e técnico para alunos, professores, funcionários e
dirigentes, a FACDO iniciou seu processo de Avaliação em atenção à Lei n.º
10.861/2004, que, de acordo com o disposto no Artigo 11, cada instituição deve
constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu processo interno
de avaliação e disponibilizar informações ao INEP.
Lembrando que o projeto acadêmico da instituição busca a indissociabilidade do
ensino, pesquisa e extensão, sendo referência de qualidade das ações acadêmicoadministrativas. O olhar da proposta de Avaliação Institucional não pode estar
baseado só no presente, mas e principalmente, deve vislumbrar o futuro. O foco
deve

ser

o

futuro

e

a

avaliação

deve

proporcionar

e

questionar

quais

conhecimentos, quais habilidades e quais valores os alunos precisam adquirir para
se tornarem profissionais capacitados a atender às necessidades dos seus usuários
e da sua comunidade no futuro. É justamente isso que os conteúdos, as tecnologias
e as metodologias de ensino, sob o ponto de vista técnico, político e ideológico,
deveriam levar em consideração no presente. O ponto central é sair do quantitativo
para o qualitativo, de padrões que são verdadeiras prescrições sobre como as
coisas devem ser feitas, para parâmetros flexíveis estimuladores da ousadia e da
vontade de arriscar no novo, no diferente, no que poderá ser melhor.
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Tomando como princípio o fato de que Avaliação Institucional é um processo de
construção de conhecimento a respeito da realidade institucional, um pensar sobre
a sua missão, seus objetivos e sua função social e está imersa nos aspectos
ideológicos, políticos, econômicos, culturais, dentre outros, uma metodologia
adequada deve adotar uma visão dialética, que promova os seguintes aspectos:
partir da prática, em que nos inserimos e tomá-la como desafio para a
transformação; refletir sobre a prática, de forma crítica e coletiva, buscar subsídios,
procurar conhecer como funciona a prática, quais são as suas contradições, seus
mecanismos internos, captar sua essência, para saber como atuar no sentido de
sua transformação; e transformar a prática, atuar, coletiva e organizadamente,
sobre a prática, procurando transformá-la na direção desejada.
A auto-avaliação deve realizar uma retrospectiva crítica, configurando um
diagnóstico para explicitação dos vários propósitos institucionais e, portanto,
realizar uma avaliação que proporcione a melhoria e o fortalecimento institucional.
Para atender a essas necessidades, em 30 de maio de 2006, através da Portaria nº
05/2006, foi criada, na Faculdade Católica Dom Orione – FACDO, a Comissão
Própria de Avaliação – CPA, cuja função principal é coordenar os processos internos
de avaliação da instituição. Na data de 15 de setembro de 2007, através da
Portaria n° 015/2007, a referida CPA sofreu sensíveis modificações quanto à sua
composição. Do total de 10 membros passou a ter 12 componentes, sendo 01
representante da Diretoria, 03 representantes do corpo docente, 04 representantes
do corpo discente, 02 representantes do corpo técnico-administrativo e 02
representantes da sociedade civil organizada.
Para implantação do processo de avaliação institucional em vigor, foram utilizados
alguns critérios balizadores seguindo orientação SINAES: Sensibilização, Avaliação
Interna, Avaliação Externa e Reavaliação. Um projeto de Avaliação Institucional,
em face de sua abrangência e complexidade, deve contemplar várias fases de
execução, interligadas e interdependentes, mas com características e naturezas
próprias, respeitando a interface com o Projeto Pedagógico da Instituição.
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8.1.1. Objetivos
Geral
Promover a auto-avaliação da FACDO de forma global, enfatizando a autoanálise de sua missão, das políticas institucionais, das atividades, dos
cursos, dos projetos e gestão, considerando as diferentes dimensões
institucionais e visando à construção de uma consciência institucional que
possibilite reflexões das potencialidades e oportunidades de crescimento,
tendo em vista a sua relevância acadêmica e social.
Específicos
a) Produzir dados e informações que subsidiem a análise das dimensões que
se constituem no objeto do processo de avaliação;
b) Desenvolver ações que contribuam para o fortalecimento da cultura de
avaliação institucional na FACDO;
c) Construir uma metodologia de avaliação que permita aos diferentes
órgãos e níveis da Administração da IES desenvolver, de forma
sistemática e contínua, projetos de auto-avaliação;
d) Facilitar aprendizagem coletiva; levantar problemas, sugestões e ações
para melhoria da qualidade dos serviços prestados;
e) Sistematizar os resultados da auto-avaliação de modo que possam ser
considerados no processo de planejamento e gestão institucional;
f) Formar quadros para a institucionalização do processo de avaliação na
FACDO.

8.1.2. Metodologia
Primeira Etapa: Preparação
a) Constituição da CPA
Importante etapa que envolve a constituição da CPA, a definição das
estratégias de auto-avaliação institucional, sensibilização interna e
elaboração dos instrumentos de auto-avaliação.
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b) Sensibilização
Mecanismo de sensibilização e envolvimento de toda a comunidade
acadêmica da FACDO para garantir o acolhimento, a construção e a
participação no processo avaliativo. Deve-se utilizar nesta fase dos
seguintes recursos:
- Ralização de reuniões com todos os segmentos da Instituição;
- Composição de grupos de trabalho;
- Realização de seminário interno para apresentação do SINAES e
construção do processo de avaliação;
- Preparação e Confecção de Mural de Avisos e Eventos da CPA;
- Preparação e Confecção de Materiais de Divulgação: adesivos, banners,
folders, camisetas;
- Criação e Inserção de um Link no sítio da FACDO para informações e
notícias da CPA.
c) Elaboração do Projeto de Auto-Avaliação
Momento de sistematização de trabalho da CPA/FACDO, comissão
organizada especificamente para canalizar os anseios da comunidade
acadêmica e expectativas de crescimento institucional; delimitação de
metodologia, procedimentos e objetivos do processo de auto-avaliação e
de formatação de Projeto de Auto-Avaliação, para encaminhamento aos
órgãos competentes com fins de se garantir a legitimidade ao próprio
processo em construção.
O Projeto de Auto-Avaliação da FACDO engloba todos os trabalhos em
andamento, elaborados com a participação coletiva das representações
dos vários segmentos acadêmicos, corpo dirigente e sociedade civil
organizada, tais como, Plano Estratégico/FACDO, Plano de Ação/CPA;
produção e aprovação coletiva de Cronograma de Execução.
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Segunda Etapa: Desenvolvimento
As estratégias traçadas deverão ser implementadas, através de definição de
grupos de trabalho, das condições materiais necessárias; da aplicação dos
instrumentos de auto-avaliação, da tabulação e organização dos resultados,
seguindo o formato abaixo:
a) Ações
As ações fazem parte de um planejamento conjunto, que abarca desde a
produção do Regimento da CPA, enfocando a forma de atuação e o
cronograma

de

atividades;

passando

pelo

estudo

das

Diretrizes

referentes ao Processo de Avaliação Institucional: SINAES, CONAES e
INEP (conforme Decreto 5.773 de 09/05/2006: Art.1°, Parágrafo 3; e
Art. 7°, Inciso IV); pela preparação de proposta de Roteiro do Processo
de Avaliação Interna, a ser submetido à CPA; pela preparação de
proposta de revisão do PDI, PPC, PPI e Regimento Interno da FACDO;
desembocando na preparação de esboço de questionários de avaliação a
ser discutido pela CPA, considerando as dimensões requeridas nas
diretrizes superiores; e na validação e aplicação de questionários junto
aos professores, estudantes, funcionários e alta direção da FACDO; e
também na preparação e revisão de relatórios de avaliação institucional;
e ainda na promoção e divulgação do processo de avaliação institucional
em suas várias fases, até a consolidação do processo de auto-avaliação
da FACDO.
b) Levantamento de dados e informações
Momento que se constitui de vital importância, e desmembrado na
organização de subcomissões para levantamento de dados; preparação
dos Instrumentos (entrevistas e questionários aos vários segmentos da
FACDO); realização de seminário para apresentação dos Instrumentos
de coletas dos dados; e levantamento e consolidação de dados.
c) Análise das informações e Relatórios Parciais
A análise dos resultados deve ser procedida com o envolvimento de
representações – quando não da totalidade – dos segmentos envolvidos,
através de reuniões de grupos focais. Desta forma, assegura-se que os
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resultados recebam a crítica adequada quanto às relações de causa e
efeito e quanto à sua fidedignidade, contribuindo para a identificação dos
pontos críticos e para a indicação das medidas de correção ou melhoria.

Terceira Etapa: Consolidação
a) Elaboração do Relatório Final
Momento de produção de textos resultantes do processo de autoavaliação. O Relatório Final deve estar embasado na análise rigorosa de
dados arrolados e na interpretação de informações, advindas dos
instrumentos de avaliação questionários e entrevistas (aos discentes,
docentes, técnico-administrativos, coordenações de curso e direção da
FACDO); e legitimados em discussões específicas e em comissões de
trabalho

com

transparência

e

zelo.

Destina-se

à

Comunidade

Acadêmica/FACDO, a CONAES, ao Ministério da Educação e à Sociedade.
Deve ser redigido de forma a denotar linguagem escorreita, com esmero
e denodo, de tal forma que aponte o retrato de quem busca sempre a
qualidade nos seus afazeres.
b) Divulgação
Ponto essencial para o sucesso da melhoria de qualidade é o pleno
conhecimento dos resultados do diagnóstico e das decisões tomadas por
parte de toda a comunidade institucional. Só através da divulgação
desses aspectos é possível promover o engajamento de todos os agentes
para a mudança desejada. Ademais, é fator crucial, um processo
contínuo de sensibilização de todos no que diz respeito ao apoio
necessário à avaliação institucional.
Devido à visibilidade e transparência dos trabalhos da CPA, a divulgação
passa

a

ser

indispensável

e

continuada;

os

relatórios

e

ações

empreendidas em face aos problemas detectados devem ser divulgados
através dos Informativos de Administração e de Direito, do link CPA no
sítio da FACDO na Internet, e, também, em reuniões com os dirigentes,
coordenadores, docentes, discentes e técnico-administrativos.
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c) Balanço Crítico
Momento em que a FACDO, por intermédio da CPA, se colocará diante
dela mesma; porque precisa produzir a sua própria auto-reflexão. E isto
só será possível pelo conhecimento que acumular sobre si mesma.
Fase caracterizada simultaneamente como um balizador da avaliação
externa, prevista no SINAES, e caracterizada por nós como norteadora
de novos horizontes e prósperos, para a FACDO.
Como todo processo avaliativo, este momento da avaliação institucional
deve se constituir numa etapa de autocrítica, a chamada metaavaliação, onde os seus aspectos metodológicos e instrumentais são
submetidos a um criterioso julgamento, para determinar se a sua
eficiência, eficácia e efetividade permitem sua reutilização ou se devem
ser repensados, no conjunto ou em partes.
É preciso salientar que o processo de auto-avaliação, em andamento na
FACDO, tem sido objeto de reflexões e reorientação de suas ações,
sendo ouvidos todos os participantes.
8.1.3. Instrumentos
No processo de auto-avaliação institucional são objeto de análise os
seguintes instrumentos:
a) Organização Institucional
b) Plano de Desenvolvimento Institucional;
c) Projeto Pedagógico Institucional;
d) Gestão Institucional;
e) Avaliação Institucional;
f) Corpo Social;
g) Corpo Docente;
h) Corpo Discente e Egresso;
i) Corpo Técnico-Administrativo;
j) Instalações Gerais;
k) Biblioteca;
l) Laboratórios e instalações específicas.
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8.1.4. Estratégias
O sentido democrático, analítico e pedagógico da avaliação institucional
pressupõe a composição criteriosa da comissão de avaliadores, a definição
de um caminho legítimo para a sua produção, a construção coletiva dos
instrumentos de coleta de dados e informações, e a cuidadosa definição de
descritores,

indicadores

e

escalas

de

medidas.

Ela

também

exige

procedimentos estratégicos na sua operacionalização. Esses procedimentos
se expressam na forma de princípios gerais e que se desdobram no plano da
metodologia. Os princípios estratégicos aqui adotados são freqüentemente
mencionados na literatura especializada sobre a avaliação institucional:
envolvimento e participação – respondendo não somente ao critério da
legalidade, mas compreendo a avaliação institucional da FACDO como uma
necessidade de seu corpo docente, discente, técnico-administrativo e
diretivo. A legitimidade do processo e dos produtos está, essencialmente, no
movimento no interior da FACDO, dos seus órgãos e dos seus quadros. A
construção

dessa

legitimidade

pode

opor

a

eficácia

e

eficiência

à

democracia.
A tensão costuma ocorrer entre a necessidade de cumprimento de prazos
legais, de metas físicas e a rigorosa obediência às categorias e tetos (quase
sempre subestimados) orçamentários, por um lado, e, por outro, a
necessidade de que amplos setores da comunidade acadêmica participem,
possam controlar, movimentar poder, e envolver-se ativamente, como é da
natureza da participação; globalidade, tem um sentido heurístico e deve
permitir uma visão ampla e profunda de toda instituição universitária e
superar as falsas dicotomias entre ensino x aprendizagem, formação x
informação. O sentido da globalidade é importante para abarcar a
multidimensionalidade da realidade, enfrentar as complexidades e resistir
aos maniqueísmos ideológicos ou às mutilações tecnocráticas que percebem
apenas as realidades arbitrariamente fragmentadas e exclusivamente
quantificadas; gradualidade, a avaliação será realizada gradualmente por
dimensões, das mais simples para as mais complexas. Esta estratégia é
uma resposta à escassez de recursos humanos (em número, em capacitação
e com tempo disponível) e também servirá para a aquisição e transferência
de experiências, para as avaliações das dimensões subseqüentes. A
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gradualidade não implica, necessariamente, na realização de uma única
dimensão por vez. O critério de partir da dimensão mais simples para a mais
complexa

poderá

também

ser

relevado

por

demandas

imediatas

e

emergenciais da instituição em seu ato de se auto-avaliar. À medida que os
relatórios parciais forem sendo concluídos, a comunidade acadêmica e a
sociedade

vão

tomando

conhecimento

e

definindo

as

intervenções

necessárias para que a avaliação cumpra a sua função social, qual seja, a de
constituir-se

em

um

processo

constante

de

auto-conhecimento,

de

reconstrução institucional e de mediação com a realidade social.
É salutar remeter à conjuntura atual e à configuração da própria FACDO face
ao advento da formulação do projeto de auto-avaliação institucional.
Atualmente, a FACDO possui duas graduações, Direito e Administração, com
um total de 869 alunos matriculados, mesmo tendo produzido em suas
bases as linhas de um projeto para responder tal demanda ainda não tem
implantado em seu seio nenhum curso de pós-graduação (lato sensu e
stricto sensu); a FACDO conta com um núcleo de 26 servidores técnicoadministrativos, tem 51 professores integrantes da carreira do magistério,
sendo um quantitativo razoável com dedicação integral, outro parcial e
outra parcela como horista. Atenta às exigências de adequação do PDI, PPI,
PPC, e das diretrizes superiores em prol da qualidade na educação superior
brasileira, a Faculdade tem se debruçado sobre a questão da expansão
sustentável, de forma lúcida e pautada em princípios da responsabilização
ético-político-social e orientada pelo humanismo e carisma de São Luis
Orione;. A FACDO implantou o Núcleo de Pesquisa e Extensão no primeiro
semestre de 2007, com vistas a arregimentar os seus quadros de
especialidades distintas para o trabalho da pesquisa e extensão; com esta
decisão primorosa fortaleceu a graduação e abriu novas perspectivas de
atendimento ao aluno e para a prestação de serviços à sociedade,
principalmente àqueles que têm pouca acessibilidade ao conjunto de órgãos
e instituições sociais. Está em processo de implantação na FACDO o Núcleo
Pedagógico, que deverá tratar da formação continuada da própria docência
em conformidade com as diretrizes superiores e na busca de solução de
demandas dos discentes no processo ensino-aprendizagem.
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O projeto de auto-avaliação deve, então, considerar esse universo e
população, propondo uma metodologia que permita o seu balizamento pelos
princípios da participação dos diferentes segmentos da comunidade
acadêmica e a transparência no desenvolvimento das atividades e na coleta,
tratamento, análise dos dados e utilização dos resultados; globalidade,
compreendendo que os resultados da avaliação devem expressar uma visão
de conjunto da Instituição; gradualidade, expressando a estratégia de
envolvimento dos diferentes sujeitos no processo de avaliação e o próprio
desenvolvimento do projeto, com a incorporação das diferentes dimensões
objeto da avaliação a partir da sua maior ou menor complexidade.
A experiência que vivenciamos indica a necessidade de incorporação
consciente de todos os segmentos acadêmicos, e órgãos institucionais no
processo

avaliativo.

Essa

experiência

também

sugere

que

sem

o

envolvimento dos atores o processo de avaliação será conduzido e os seus
resultados serão meramente formais, não repercutirão sobre a vida
institucional, impossibilitando a geração de feed-backs para a reconstrução
institucional. Daí que mesmo parecendo lento é de fundamental importância
conquistar a comunidade acadêmica para a participação nesse projeto.

8.1.5. Cronograma de Execução

ATIVIDADES
Etapas de Avaliação Interna da FACDO

2007

2008

A S ON D J F M A M J J A

1. Preparação
1.1 Constituição da CPA
1.2 Sensibilização
1.2.1 – Convocação da Congregação, reunião ampliada
com segmentos representantes do corpo docente, discente,
técnico-administrativo e sociedade civil organizada.
1.2.2 – II SEMAD (Semana de Administração)
1.2.3 – Seminário de Avaliação com o Curso de
Direito/Reunião com os professores e estudantes do curso e
corpo técnico-administrativo.
1.2.4 – Preparação e Confecção de Materiais de
Divulgação (adesivos, banners, folders e camisetas).
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ATIVIDADES

2007

2008

1.2.5 – Criação e Inserção de um link no sítio desta
IES/Informação e Notícias da CPA.
1.3 Elaboração do Projeto de Avaliação
1.3.1 – Formação de Comissões de Trabalho
2. Desenvolvimento
2.1 Ações
2.2 Levantamento de Dados e Informações
2.2.1 – Organização de Subcomissões para levantamento
de dados
2.2.2 – Preparação dos instrumentos de coleta dos dados
2.2.3 – Realização de seminário para apresentação dos
instrumentos de coleta dos dados
2.2.4 – Levantamento e consolidação de dados
2.3 Análise das informações – Relatórios Parciais
2.3.1 – Organização de grupos focais
2.3.2 – Realização de seminário para apresentação e
discussão dos dados consolidados
3. Consolidação
3.1 Elaboração do Relatório Final
3.2 Divulgação (Apresentação dos Resultados à FACDO
e CONAES)
3.3 Balanço Crítico

Ações Programadas
a) Avaliação do Planejamento de Auto-Avaliação da FACDO;
b) Avaliação da Gestão e Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão;
c) Aferição de efetividade da correspondência entre PDI, PPI e PPCs;
d) Grau de eficácia do resultado da auto-avaliação.
Ações Realizadas
a) Sensibilização para aplicação dos Instrumentos-Questionários, com
camisetas, adesivos, folder “O que é CPA?”, filmes educativos sobre
Responsabilidade e Avaliação, Mural de avisos da CPA, Banner da CPA,
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Link da CPA no sítio da FACDO, Reuniões com todos os segmentos da IES,
Palestras

e

Seminários

sobre

a

Auto-avaliação,

Convocação

da

Congregação, ampliada, para refletir o processo de auto-avaliação;
b) Auto-avaliação do discente;
c) Avaliação de professor, ensino e prática pedagógica, conhecimento,
processo de aprendizagem e autonomia intelectual, pelo aluno;
d) Avaliação de curso feita pelo aluno, Projeto Político Pedagógico e a
identidade profissional, grau de satisfação dos alunos em relação ao
ensino de graduação.
e) Auto-avaliação docente;
f) Avaliação da missão e PDI, políticas de ensino, pesquisa e extensão,
responsabilidade social da IES, comunicação com a sociedade, políticas
de carreira, organização e gestão, infra-estrutura física, planejamento e
avaliação e sustentabilidade financeira, pelo corpo docente;
g) Auto-avaliação das coordenações;
h) Avaliação da organização didático-pedagógica, corpo docente, discente e
técnico-administrativo, instalações físicas, pelas coordenações de curso;
i) Auto-avaliação do técnico-administrativo;
j) Avaliação da missão e PDI, políticas de pessoal, organização e gestão, e
instalações físicas, pelo corpo técnico-administrativo;
k) Auto-avaliação da direção;
l) Avaliação da organização didático-pedagógica, corpo discente, docente,
técnico administrativo, infra-estrutura por parte da direção;
m) Digitalização dos dados arrolados em coletores preparados e específicos,
para atender ao discente, docente, técnico-administrativo, coordenação
de curso, direção e representantes da sociedade civil organizada,
Tratamento estatístico e Análise das respostas;
n) Elaboração de gráficos e relatórios;
o) A CPA encaminha os resultados da Auto-Avaliação ao Diretor Geral e aos
demais e participantes da reunião, para ciência, análise e discussão do
Relatório Final;
p) Realização do I Seminário de Avaliação Institucional da FACDO, sob
o tema central “Ensino Superior e Formação: a Docência em Questão”,
ministrado pelo Prof. Dr. Ildeu Moreira Coêlho, da Faculdade de Educação
da UFG, com Conferência sobre o mesmo tema, Mini-curso: “A
Importância da sala de aula para a formação do professor e aluno”,
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Oficinas: “Leitura e análise de textos selecionados”, previamente, Debate
coordenado: “Relatos de Vivência, e Trocas de Experiência” totalizando
30 horas em Atividades complementares; sob a organização do NUPEX e
em parceria com o NUPED.

8.1.6. Resultados Alcançados
Potencialidades
● Auto-avaliação de Monitoramento das disciplinas em curso a cada seis
meses.
●

Auto-Avaliação

mais

profunda,

que

engloba

todas

as

categorias

regulamentadas e orientações do MEC, em ciclo de dois anos.
● Envolvimento da grande maioria do corpo discente na avaliação das
disciplinas e dos cursos.
● Participação da maioria absoluta do corpo docente no processo de autoavaliação.
● Participação das representações do corpo técnico-administrativo no
processo de auto-avaliação.
● Participação das Coordenações de curso no processo de auto-avaliação.
● Participação da Direção da IES no processo de auto-avaliação.
● Participação de representantes de inserção social e política, diversificada e
significativa, selecionados pela CPA, agendados previamente, no processo
de avaliação da FACDO.
● Utilização imediata dos resultados obtidos para o aprimoramento
institucional por parte do corpo dirigente.
● Monitoramento das políticas de ensino, pesquisa e extensão, com a ênfase
para a qualidade didático-pedagógica e serviços ofertados.
● Índice altíssimo com mais de 70% de satisfação dos alunos que dizem ser
despertados para o conhecimento e participação, e que participam
efetivamente de alguma atividade de extensão, tais como palestras,
semanas acadêmicas, seminários, fóruns, debates, apresentações de
trabalhos, etc.
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● Índice altíssimo com mais 70% de satisfação dos alunos que dizem ser
despertados para o conhecimento e participação de algum projeto de
iniciação científica.
● Índice de cerca de 60% dos alunos que dizem ser despertados para o
conhecimento e participação de programa de monitoria.
● Índice, excelente, com mais de 80% dos alunos que detectam a
preocupação para a vivência de acordo com os preceitos da moralidade e
da cidadania.
● Índice, excelente, com mais de 80% dos alunos que detectam o empenho
para as questões dos verdadeiros preceitos cristãos.
● Índice, excelente, com mais de 80% dos alunos que detectam o cuidado
com o rigor técnico e científico.
● Satisfação dos alunos supera 65% pelo Atendimento da Secretaria Geral.
● Mais de 60% dos alunos estão satisfeito com a Formação Acadêmica.
● Nota-se que 59% dos alunos estão satisfeitos com a Qualidade do Ensino.
● Ressalta-se que 62% dos alunos têm Confiança na IES.
● O índice de 60% dos alunos observa a FACDO pela Tradição.
● A satisfação com a Limpeza e Higienização alcança 58% dos alunos.
● Mais de 70% dos alunos estão satisfeitos com a Localização do Campus.
● Satisfação dos alunos é de 54% no tocante à Infra-Estrutura DidáticoPedagógica.
● Mais da metade dos alunos dizem-se Satisfeitos.
● O nível de Reconhecimento do Curso na Sociedade atinge 67%.
Fragilidades
● Aprimoramento no processamento das informações arroladas pelos
instrumentos-questionários de coletas em impressos.
● Disseminar a cultura de apresentação e discussão com os alunos da matriz
curricular do curso.
● Melhorar o atendimento geral pelas Coordenações de Curso.
● Melhorar o atendimento oferecido pelo pessoal de biblioteca.
● Melhorar sensivelmente o atendimento oferecido pela área de informática.
● Atentar-se para o atendimento e quantidade de máquinas na reprografia.
● Trabalhar a insatisfação do aluno quanto ao preço da mensalidade.
● Melhorar a qualidade do trabalho dos professores.
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● Trabalhar mais a identidade profissional do Egresso.
● Trabalhar a insatisfação dos alunos com relação ao espaço físico.
● Ampliar o acervo de livros relacionados ao curso na Biblioteca, atentandose para as normas de empréstimos de livros.
● Melhorar a difusão dos serviços sociais.
● Melhorar Laboratório de Pesquisa.
● Trabalhar a insatisfação com o Laboratório de Informática. Atenta-se para
a quantidade de computadores, atendimento e site.
● Acelerar o processo de implantação de laboratórios específicos para os
cursos, destacando-se a importância das práticas e dos estágios.
● Trabalhar a visão de estágio junto aos alunos.
● Atenção das Coordenações de Curso ao acompanhamento dos docentes,
principalmente quanto à preparação de aulas, atentando-se ainda para as
normas de relação professor-aluno.
● Acelerar o processo de implantação da Ouvidoria.

8.1.7. Ações Corretivas
● Elaboração de programa digital e online à disposição da FACDO, para
aplicação dos próximos instrumentos de auto-avaliação.
● Organização de atividades pedagógicas para preparação do retorno às
aulas com preocupação voltada para a formação solidária do acadêmico,
em fevereiro e em agosto de 2008; ambas contaram com a participação
de professores colaboradores de outras IES da cidade.
● Adequação da sala 28, ala 3, térreo, subdividindo os espaços ociosos,
criando ambientes específicos e individuais para as coordenações de curso
e assistente de coordenação, equipadas com computadores, mobiliário e
impressora; facilitando o convívio e a solução dos problemas detectados
sob a responsabilidade de cada coordenador.
● A FACDO, ao completar três anos de funcionamento, no intuito de
demonstrar o que a diferencia das demais faculdades, redigiu e
disponibilizou ao corpo docente e corpo técnico-administrativo, o Manual
do Professor Orionita, para que sirva de orientação aos professores e
demais colaboradores que se dispõem ou são convidados para trabalhar
na instituição. Fatores intimamente ligados à filosofia da FACDO devem
ser observados com o devido cuidado e responsabilidade, sob pena de
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prejudicar o bom andamento dos trabalhos e inviabilizar que possam ser
atingidas as metas traçadas. Com o intuito de chamar a atenção de seu
corpo docente para estes relevantes fatores, foi que a FACDO entendeu
por bem elaborar o Manual do Professor Orionita, que contempla uma
série de questões de ordem institucional relevantes para o alcance dos
objetivos da FACDO. O Manual do Professor Orionita contempla uma série
de questões vivenciadas no dia-a-dia da FACDO, seguidas de orientações
institucionais, de forma a deixar claro para o corpo docente quais são as
questões consideradas institucionais, das quais a FACDO não abre mão da
sua fiel observância.
● A FACDO tem como Política de Recursos Humanos para o Corpo TécnicoAdministrativo o desenvolvimento, a capacitação profissional, a formação
humana

e

convivência

espiritual
em

um

de

seus

clima

de

colaboradores,
união,

de

propiciando-lhes

fraternidade

e

de

a
co-

responsabilidade, de forma que se sintam valorizados e satisfeitos em
pertencer à organização. Para isso são desenvolvidas ações participativas
de

liderança

que

estimulam

o

trabalho

em

equipe

e

de

co-

responsabilidade em todos os níveis hierárquicos.
● Adequação do profissional técnico-administrativo à função exercida.
● Incentivo à qualificação profissional do Corpo Técnico-Administrativo.
●

Adequação

quantitativa

e

qualitativamente

do

Corpo

Técnico-

Administrativo.
● Incentivo à organização e garantia de participação de representações do
Corpo Técnico-Administrativo nos fóruns de deliberação e também em
órgãos

de

representação,

como

a

presença

de

dois

técnico-

administrativos na CPA da IES.
● A FACDO dotou o Setor de Reprografia neste segundo semestre de 2008
com mais 01 (uma) Máquina, modelo RICOH AFÍCIO 2090, com
velocidade e configuração que superam as 02 (duas) máquinas já
existentes e todas estão em funcionamento à disposição da comunidade
acadêmica.
● Promoveu a Adequação da Sala de Reprografia com Balcão e “Senha” para
melhorar o fluxo de atendimento aos usuários do setor.
● Criou condições oportunizando estágios na própria IES e também no
Colégio Santa Cruz para a viabilização de quitação de dívidas de alunos
que venham a necessitar desse mecanismo. Também disponibilizou
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Responsável para Negociação de modo que se evite atravancamento das
finanças e manutenção da IES.
● A mensalidade é calculada mediante Planilha de Custo, justificadamente, e
pautada na razoabilidade e contexto social a que a FACDO está inserida;
além do

que a mesma é entregue ao PROCON, encontrando-se

disponibilizada para averiguação do aluno interessado.
● Com o advento do I SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA
FACDO organizado pelo NUPEX em conformidade com CPA e parceria com
o NUPED, sob a temática que ensejou a Conferência de Abertura “Ensino
Superior e Formação: a Docência em Questão” – 31/10 a 02/11/2008,
realizado no Anfiteatro Pe. Remígio Corazza deu-se resposta, de forma
profunda e atenta aos parâmetros do MEC e diretrizes superiores de
avaliação institucional vigentes, à qualidade do trabalho dos professores
observados pela auto-avaliação. O modelo do “aluno” aconteceu: “dar
conta do professor” é “dar conta do aluno”. A reflexão coletiva deu conta
da “importância da sala de aula para a formação do professor e aluno”.
Ambiente propício para o estudo e reflexão crítica, acompanhado de
relatos de vivência, e trocas de experiência. O evento tornou-se
fundamental para o aprimoramento institucional, sendo espaço para
questionamento das práticas docentes, como reavaliação de estratégias e
metodologias de trabalho no ensino superior; sobre as dificuldades acerca
da produção, reprodução, transmissão e difusão de saberes; e, acima de
tudo, sobre o próprio momento em que ocorre a verdadeira reflexão
coletiva

sobre

a

essência

da

IES,

centrada

na

relação

ensino-

aprendizagem, educador e educando.
●

A

FACDO

criou

a

COMISSÃO

DE

REVISÃO

E

REDAÇÃO

DE

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS (Portaria nº 011 de 29/07/2008),
integrando o Prof. José Francisco da Silva Concesso, Representante
da Diretoria; Prof. Wilame Gomes de Abreu, Representante da
Comissão

Própria

de

Avaliação;

Prof.

Ricardo

Niehues

Buss,

Representante da Coordenação do Curso de Administração; Prof. Ronan
Pinho Nunes Garcia, Representante da Coordenação do Curso de
Direito; Prof. Humberto Tenório Gomes, Representante do Corpo
Docente; Prof. Otávio Binato Júnior, Representante do Corpo Docente;
Heldmar

Menezes,

Analista

de

O&M

-

ComCiência

Consultoria

Empresarial, então funcionário da FACDO. E com este ato respondeu às
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demandas

observadas

pela

auto-avaliação

concernentes

ao

PDI,

principalmente com nova redação da Missão, Vocação e Modelo de
Gestão, atentando-se para o marco legal e à qualidade dos trabalhos no
ensino superior. Construiu-se de forma cuidadosa o PPI, estabelecendo as
Políticas de Gestão para o ensino de graduação e pós-graduação,
pesquisa e extensão, e os mecanismos de operacionalização das mesmas.
Focando a Identidade do Egresso no Humanismo subjacente à bandeira
da IES e no campo Profissional. Exigindo a verticalização para os PPCs e o
compartilhamento pela docência e coordenações, de forma que se possa
garantir rigorosamente o trabalho acerca da identidade profissional do
egresso

cotidianamente:

“Ser

que

compreende

as

mudanças

paradigmáticas e encontre formas dignas que facilitem a sua atuação
prática e possa vencer os próprios obstáculos do mundo de economia
globalizada em todas as dimensões, afazeres e relações humanas; e que
se coloque em parceria na construção cotidiana de uma sociedade justa,
solidária e integrada político-eticamente ao meio ambiente” (Perfil
Profissional – EGRESSO/FACDO).
● O trabalho que a FACDO desencadeou para sanar a demanda da autoavaliação referente à insatisfação dos alunos com relação ao espaço
físico, de certa forma já atingiu o seu objetivo, pois a construção do
estacionamento acesso pelas ruas Souza Porto e Rodoviária, na quadra da
FACDO, está bastante adiantado, e deverá ser disponibilizado logo no
início do ano letivo de 2009. Deixando a área interna da FACDO,
atualmente ocupada pela grande quantidade de motos, liberada, podendo
ser usada para recreação da comunidade acadêmica. O aspecto da
higienização como resultado da auto-avaliação e assimilado pela FACDO
já produz efeitos sensíveis.
● As coordenações de curso juntamente com o bibliotecário determinaram
aos professores que encaminhassem as listas com as bibliografias
atualizadas para aquisição das mesmas antes do início de cada período
letivo. Instituiu-se de forma efetiva o mecanismo de agilidade e
gradualidade na ampliação de acervo relacionados aos cursos.
● A FACDO criou o seu sistema de normas de regulamentação e
funcionalidade com vistas a garantir a harmonia e operacionalização das
práticas acadêmicas em seu todo. Assim responde não somente às
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demandas da Biblioteca, mas de toda a IES, com relação às normas e
procedimentos.
● A produção do Manual de Organização evidencia o Novo Modelo de
Gestão, definido na estrutura organizacional – Organograma e seus
complementos: Quadro Orgânico, Estrutura de Centros de Resultado e
Atribuições de Áreas Funcionais.
● A FACDO possui um laboratório para informática e implantará outro na
nova sede, com espaço específico para o departamento de informática. A
carga horária de atendimento pelo laboratório foi ampliada, sendo
contratado novo técnico. Quanto à web site, a FACDO desenvolveu um
novo portal, muito mais moderno, mudando de “ponto com” para
“edu.br”, sendo que todos os docentes, discentes e funcionários possuem
e-mail institucional.
● A implantação do laboratório de pesquisa atentou-se a suprir uma
necessidade específica na região, que até então não possuía um instituto
de pesquisa. O laboratório de pesquisa da FACDO, já desempenhou
pesquisas na cidade e região, e até mesmo em cidades de estados
visinhos. Os grupos de pesquisas são ligados a programas institucionais
com participação de alunos.
● Os alunos da FACDO já realizam estágios supervisionados em empresas,
unindo assim a prática com a teoria aprendida em sala de aula,
aperfeiçoando seus conhecimentos, melhorando consideravelmente a
formação profissional.
● A implantação do Núcleo de Prática Jurídica, bem como da Empresa Júnior
atende a necessidade de se observar a exigência legal no que concerne
aos laboratórios de prática dos cursos já oferecidos. Tais laboratórios
possibilitam que a FACDO, além de formar alunos capazes estimular e
vivenciar a construção uma sociedade mais justa e solidária, possa
prestar relevantes serviços sociais, na medida em que tais estruturas
reúnem

condições

para

tanto,

sobretudo

aos

mais

favorecidos

e

desassistidos de atendimento jurídico e administrativo, fato este que vai
ao encontro da filosofia humana e de responsabilidade social pregada pela
IES.
● Através da implantação do NUPED, as coordenações de curso obtiveram
maior apoio no acompanhamento dos professores, bem como uma
melhora no processo de ensino-aprendizagem. Com isso, supriu-se a

131

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

demanda, de modo relevante, no que diz respeito à formação dos
professores, sobretudo quanto à preparação de aulas e ao relacionamento
com os alunos.
● Ao implantar a ouvidoria, criou-se um canal que favoreceu a comunicação
e

resolução

de

problemas

na

FACDO.

Os

alunos,

professores

e

funcionários possuem assim um ponto de referência para dúvidas,
reclamações e sugestões, que de forma profissional são encaminhadas
aos atores devidos.

8.1.8. Visão da Direção sobre a Faculdade Católica Dom Orione
Diretor Geral
Pe. Francisco de Assis Silva Alfenas, Diretor Geral da FACDO é graduado em
Filosofia, Teologia, Pedagogia e pós-graduado em Educação. À frente da
FACDO desde o início das atividades, sente-se satisfeito com a evolução da
Instituição, que visa dar uma formação humanista e integral na construção
do cidadão, que o considera sujeito de seu próprio desenvolvimento.
Procurando dar aos alunos uma formação priorizando o Ensino, a Pesquisa e
a Extensão, vê no perfil do aluno dos cursos de Administração e Direito,
alguém que procura na FACDO um ensino sério, acima de tudo. Sua
administração

caracteriza-se

pela

solução

dos

problemas

que

vão

aparecendo com muita tranqüilidade e determinação, utilizando como arma
um diálogo saudável junto àqueles com os quais exerce o seu trabalho

Vice-Diretor Acadêmico
Prof. José Francisco da Silva Concesso, Vice-Diretor Acadêmico da FACDO
encontra-se na Instituição desde a sua fase de implantação. É graduado em
Teologia, Filosofia e Letras e cursou Direito na PUC – Minas Gerais até o 8º
Período. Com mais de quarenta anos de magistério, dois dos quais na
FACDO. Considera pontos positivos para a Faculdade, o fato de ter
pertencido aos quadros da Congregação de Dom Orione e conhecer bem o
carisma orionita como diferencial da Instituição. Como ponto negativo, cita
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as dificuldades de quem inicia uma obra, mas que tem sido enfrentada no
tempo

devido.

Entre

estas

dificuldades

a

falta

de

professores

pedagogicamente preparados e o fato de exercerem outras atividades além
do magistério, são as maiores.

8.1.9. Gráficos
Junto ao Relatório de Auto-Avaliação da FACDO postado no e-MEC, está
disponibilizado também, na janela destinada ao ANEXO, os gráficos
resultados das avaliações realizadas:
● Pelo Corpo Discente
● Pelo Corpo Docente
● Pelo Corpo Técnico-Administrativo

8.2. Articulação entre os resultados das Avaliações Externas e os da AutoAvaliação
Como é sabido, o ENADE é um dos componentes externos da avaliação institucional
e os alunos da FACDO, ainda no ano de 2006, quando a IES contava com apenas
pouco mais de um ano de existência, foram submetidos ao exame, alcançando
excelentes resultados, se comparados às demais IES do Estado, observando-se que
na oportunidade, os alunos foram avaliados na categoria “ingressantes”.
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8.2.1. Gráfico “ENADE” – Curso de Administração da FACDO – comparado
aos demais cursos do Estado do Tocantins

Comentário
Pelo que se percebe do gráfico acima, no que diz respeito ao Curso de
Administração, na categoria “ingressantes”, na média geral, dentro do
Estado do Tocantins, a FACDO situa-se entre as melhores IES do Estado.
Entretanto, neste particular, sempre buscando melhorar seus conceitos a
FACDO implementou políticas voltadas para seu Curso de Administração,
notadamente no que diz respeito à condução acadêmica do Curso, com a
contratação de novo coordenador, com mestrado na área e habilidade
voltada para a temática da educação. Tal fato movimentou os discentes do
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curso e criou ambiente favorável para a condução dos trabalhos acadêmicos
o que, por certo, trará melhores resultados no futuro, fato este já sentido
durante a realização do I Administração em Foco, evento ocorrido entre os
dias 05 a 07 de novembro de 2008 e que contou com a participação global
dos

alunos

e

de

segmentos

importantes

da

sociedade

em

geral,

especialmente da área, inclusive o Presidente do Conselho Regional da
Administração e o Presidente do SEBRAE regional do Tocantins.

8.2.2. Gráfico “ENADE” – Curso de Direito da FACDO – comparado aos
demais cursos do Estado do Tocantins
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Comentário
Pelo que se percebe do gráfico acima, no que diz respeito ao Curso de
Direito, na categoria “ingressantes”, na média geral, dentro do Estado do
Tocantins, a FACDO situa-se entre as melhores IES do Estado, ficando a
poucos pontos da Universidade Federal do Tocantins, em segundo lugar;
considerando-se as IES privadas, a FACDO destaca-se como a melhor
colocada. Embora muito bem conceituada neste ENADE a FACDO vem
trabalhando incansavelmente para alcançar o primeiro lugar geral no Estado
do Tocantins. Prova disto são as várias atividades e eventos desenvolvidos
no âmbito do curso, em especial, o Encontro Jurídico da FACDO, evento que
acontece anualmente e que está prestes a ser realizado na sua terceira
edição e já contou com renomados juristas, tais como Silvio de Salvo
Venosa, Ela Wiecko V. de Castilho, Zeno Veloso e para o ano de 2009
contará com a presença do Dr. Luis Flávio Gomes.
A exemplo do que ocorre com o ENADE, preocupada sempre em manter o
melhor desempenho de seus alunos, a FACDO criou a “Prova Institucional”,
aplicada ao final de cada semestre letivo, que se constitui mecanismo de
avaliação interna, propiciando uma análise contínua do desempenho
crescente de seus alunos, bem como das competências disponibilizadas ao
longo do curso, o que possibilita atuar junto ao corpo docente, no sentido de
equilibrar eventuais distorções de desempenho encontradas.
Importante ressaltar os excelentes resultados obtidos pelos alunos da
FACDO em processos seletivos dentro da cidade e do Estado, estando os
mesmos ocupando o topo das listas de aprovação, donde se conclui que as
políticas de incentivo ao ensino, à pesquisa e à extensão são acertadas.
Do que se pode concluir dos resultados encontrados, obtidos da aplicação
dos instrumentos de auto-avaliação, em que alunos, docentes, corpo
técnico-administrativo e direção participaram, é que CPA e a FACDO estão
sintonizadas e cuidam, constantemente, do aprimoramento institucional,
procurando o desenvolvimento de políticas em conformidade com a
Legislação Superior e a vocação da IES, garantindo a qualidade do ensino
que oferece.
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9. Políticas de atendimento aos estudantes

9.1. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico do Discente
Em conformidade com o PDI, PPI e PPCs e em consonância com Legislação Superior
pertinente, é que se organiza o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Acadêmico do Discente no sentido de propiciar a capacidade organizativa e visão
de futuro, acompanhamento, motivação, promoção, aconselhamento, incentivos às
práticas da docência, pesquisa, extensão e difusão cultural.

9.1.1. Programas de Apoio ao Discente
O Apoio Psicopedagógico é uma ferramenta útil para o desenvolvimento de
capacidades; sendo um mecanismo de motivação capaz de produzir
efetivamente a interação entre aluno e professor, entre aluno e aluno e
aluno e sociedade.
O Programa de Atividades de Extensão é meta-programa, porque estabelece
e alinhava todas as Atividades Complementares previstas para serem
desenvolvidas, englobando efetivamente os programas desta natureza, com
a finalidade de consubstanciar o ensino e difundir a pesquisa em benefício
da comunidade acadêmica e da sociedade em geral.
Neste sentido é que se insere o Programa de Nivelamento como mecanismo
voltado para a melhoria da aprendizagem do discente, porque é fator de
suficiência do aluno. Bem como o Programa de Monitoria como mecanismo
de incentivo às práticas da docência, o Programa de Estágio, que serve
como mecanismo para atendimento do estudante em atividades de
desenvolvimento profissional, atentando-se para a necessidade de se
colocar o aluno em contato com a prática profissional com vistas a
sedimentar os conhecimentos adquiridos pela sua vivência universitária. O
Programa

de

Cursos

de

Extensão

e

Difusão

Cultural

em

Línguas

Estrangeiras, como o Curso de Extensão em Inglês Instrumental, ofertado
em sua terceira edição, é um dos pilares para a implantação gradual do

137

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Projeto

de

Laboratório

de

Línguas.

O

Programa

de

Intercâmbio

Internacional, com previsão para o segundo semestre de 2009, possibilita
ao

acadêmico

a

ampliação

de

conhecimento,

inovação

de

práticas,

tecnologias e a difusão de novas culturas, além de servir para o aprendizado
de novos idiomas ampliando, sobretudo, a formação profissional.
Estágios remunerados – A FACDO possui parcerias com o IEL – Instituto
Euvaldo Lodi, CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola e com o Instituto
PROE, que possibilitam a inserção do aluno no mercado de trabalho na fase
inicial de suas atividades profissionais. Além de oferecer possibilidades de
aluno ter acesso a ela mesmo com subsídio próprio para desenvolvimento
de estágio.
Estágios obrigatórios – É essencial para a complementação da formação
dos alunos, por fazer com que os mesmos tenham uma visão das diversas
dimensões do ensino, possibilitando aos alunos a vivenciarem reais
situações de trabalho que irão defrontar-se em sua vida profissional.
Orientações

acadêmicas

–

Os

alunos

recebem

orientações

dos

professores da FACDO nas mais diversas atividades. Orientação para
elaboração de Monografia de Conclusão de Curso, orientação pela Empresa
Júnior, Núcleo de Prática Jurídicas, orientações advindas do NUPEX no
campo da pesquisa e extensão e do NUPED, na área de apoio pedagógico.

9.1.2. Realização de eventos científicos, culturais, técnicos e artísticos
O Fórum Científico a ser realizado anualmente, possibilita aos alunos
apresentarem pesquisas, resumos, painéis e debate de idéias.
As atividades de extensão ligadas aos cursos, tais como o Encontro Jurídico
e Administração em Foco são dois exemplos de eventos realizados pela
FACDO que possibilitam aos alunos da mesma, de outras IES e à sociedade
em geral participarem de uma série de palestras, cases, mesas redondas,
debates que colocam a realidade mais próxima da academia, de modo
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dinâmico e com responsabilidade, e reflete as questões pendentes também
do mundo da ciência.
Os eventos culturais são atividades oferecidas pela FACDO com a finalidade
de difusão cultural, que potencializam talentos, instigam práticas de respeito
à diversidade, à defesa dos valores universais da

pessoa humana

resgatando sentidos e tradições culturais, disseminando as produções dos
movimentos de cultura, tais como: simbólicos, artísticos, literários, pinturas,
esculturas, danças, músicas, teatro e outras atividades representativas que
dignificam o próprio aluno e a sociedade. Neste sentido é que se insere a I
Semana de Cultura da FACDO, realizada no primeiro semestre de 2008, e
doravante programada para ocorrer anualmente.

9.2. Condições institucionais para os discentes
Ouvidoria – A implantação da ouvidoria trouxe grandes benefícios aos alunos da
FACDO. Desenvolveu-se um canal de fácil acesso e de respostas rápidas para os
alunos, sendo que criticas e sugestões são melhor aproveitadas, fazendo com que a
informação chegue ao responsável.
Sala para atendimento do aluno, com recursos tecnológicos disponíveis e
professores determinados pela IES com carga horária específica para este fim.
Mecanismos de Nivelamento, com o oferecimento do curso “Língua Portuguesa:
leitura e interpretação de texto”, como forma de favorecer o acompanhamento dos
alunos aos campos de saberes, evidenciando maior desenvoltura nas diversas
produções.
Atividades Complementares, todas as atividades desenvolvidas ao longo do
período de integralização dos créditos do curso, compreendendo a extensão
universitária nas ações educativas desenvolvidas em seu aprimoramento e
formação, objetivando o enriquecimento e complementação de seu perfil na busca
de conhecimentos e habilidades por meio de

práticas de estudos à sua livre

escolha dentre àquelas validadas pelo Núcleo de Atividades Complementares.
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Intercâmbio, como uma ferramenta a mais na contribuição da formação do aluno.
O Projeto de Intercâmbio Internacional, com previsão para o segundo semestre de
2009, possibilita ao acadêmico o conhecimento e a difusão de novas culturas,
aprendizado de novos idiomas ampliando, sobretudo, a formação profissional.
Cursos de verão, como as disciplinas e cursos de apoio aos estudantes que se
encontrarem com dificuldade na recuperação de determinado conteúdo na área de
estudo. Compreendendo as disciplinas oferecidas pelos cursos respondendo às
demandas e que podem ou não fazer parte dos componentes curriculares. Devem
auxiliar e garantir o fortalecimento do aluno em sua formação. As disciplinas
extracurriculares possibilitam a abrangência em outras áreas, fornecendo uma
formação mais generalista.
Trabalho de Conclusão de Curso, inserido na matriz curricular de todos os
cursos da instituição, e objetiva possibilitar o aluno a articulação do conhecimento
adquirido em todo o curso em um determinado tema, incentivando assim o aluno
na iniciação científica. A FACDO entende que o estilo adotado de trabalho de
conclusão de curso através de monografia, força o acadêmico a um desempenho
maior, já que o trabalho será realizado por ele com a orientação de um professor.
Esse trabalho é de fundamental importância para a instituição, porque servirá como
material de pesquisa para demais alunos e comunidade.
Núcleo de Práticas Jurídicas, laboratório específico do Curso de Direito que tem
por objetivo prestar a assistência jurídica à comunidade carente e proporcionar aos
seus alunos a aquisição de conhecimento para o exercício das várias atividades
jurídicas. Toda prestação de serviço desenvolvida no Núcleo de Práticas Jurídicas
deve ser feita pelo acadêmico com a orientação devida e a supervisão rigorosa de
professor vinculado ao Curso de Direito.
Empresa Júnior, laboratório específico do Curso de Administração, com fins
educacionais formada exclusivamente para atender aos acadêmicos. O principal
objetivo da Empresa Júnior é promover a experiência de mercado aos alunos
graduandos, de modo a fomentar o crescimento pessoal e profissional, por meio da
oferta de serviços de qualidade e a baixo custo ao mercado, respeitando os
princípios filosóficos, missão e vocação institucional da FACDO. A Empresa Júnior
da FACDO contribui para o desenvolvimento do empreendedorismo na região de
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Araguaína. Para garantir um aprendizado com excelência, todo o trabalho
executado tem o acompanhamento e a orientação de um grupo de professores das
mais diversas áreas do conhecimento.
Revistas e jornais, a FACDO possui revista de natureza técnico-científica
intitulada “Revista São Luis Orione” como veículo de divulgação e difusão de
pesquisas, artigos, resumos, resenhas e outros trabalhos de rigor, do corpo
docente e também a produção discente sob auspício de professor-orientador.
Possui também dois informativos, um que é o Informativo da Administração, com a
sua segunda edição publicada em setembro de 2008, e o outro que é o Informativo
do Direito, com a sua terceira edição publicada em outubro de 2008; ambos
motivam e subsidiam alunos e professores ao debate sobre temas emergentes e
importantes, e instigam a publicação de trabalhos e a reflexão na FACDO.
A FACDO conta com uma estrutura física e infra-estrutura adequadas ao bom uso
por parte do aluno, tais como a da Biblioteca Dom Orione, com acervo e capacidade
de acordo com as exigências do ensino superior, previstas nos procedimentos de
avaliação

MEC/INEP.

Rampa

de

Acesso

para

facilitação

dos

usuários.

Estacionamento para motos, em fase de construção, previsto para ser entregue em
fevereiro de 2009. Cantina e espaço amplo para recreação. Sanitários masculinos e
femininos em todas as alas, e em todos sendo disponibilizados ambientes
aparelhados para uso exclusivo, sendo garantida a acessibilidade. Salas de aulas
climatizadas e recursos tecnológicos disponíveis, com qualidade e a serviço da
relação ensino-aprendizagem.

9.2.1. Facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos
Secretaria Acadêmica, como forma efetiva de acesso disponibilizada ao
aluno

diretamente,

com

adequação

da

estrutura

física

e

recursos

tecnológicos disponíveis para este fim, prestando o atendimento qualificado
e humanista.
Site, outro recurso do mundo cibernético que a FACDO soube utilizar e
disponibilizar para os alunos. O sítio eletrônico auxilia os alunos no
acompanhamento das atividades da instituição, bem como o seu próprio
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desempenho perante as disciplinas durante todo o curso. O site fornece
ainda notícias pertinentes à formação geral dos alunos, criando um espaço
destinado ao conhecimento e entretenimento.

9.2.2. Apoio a participação em eventos, divulgação de trabalhos e
produção discente
A FACDO tem dado apoio aos estudantes buscando incentivar a participação
em eventos de natureza científica, cultural em áreas e saberes diversos.
Encontros na área do Direito e Administração na cidade de Araguaína, e em
outras localizações, oferecendo e organizando eventos ou patrocinando e
apoiando eventos.
A Revista São Luis Orione, de natureza técnico-científica, com a sua
segunda edição no prelo, denominada assim em homenagem ao patrono da
IES “São Luis Orione”, é um veículo de divulgação e difusão de pesquisa,
artigo, resumo, resenha e outros trabalhos de rigor, do corpo docente,
professores de outras instituições que contribuem com a FACDO, e também
da produção do discente fruto de reflexão acurada e sob o auspício de
professor-orientador.
As publicações denominadas, Informativo do Curso de Administração e
Informativo do Curso de Direito, são ferramentas respectivas de cada
curso e verdadeiros incentivos à participação do aluno na circulação de
informação, multiplicidade, socialização, debate de idéias, programação,
difusão de atividades de cada curso, incentivo à produção acadêmica e
publicação, respeito ao culturalismo e tolerância.
O Jornal da Católica, como mecanismo de veiculação de informações e
convergência de orientações e debate de idéias – se encontra no prelo.
Também deve ser visto como mecanismo de incentivo à participação do
aluno com vistas à publicação e debate de idéias.
Os Cadernos de Áreas, em andamento, constituem incentivos reais ao
corpo discente e docente. O projeto de implantação dos cadernos de áreas
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prevê a circulação dos mesmos a partir de junho de 2009, ficando
consignado como publicação anual, com natureza técnico-científica, devendo
circular online e disponibilizados no sítio da FACDO.

9.2.3. Bolsas acadêmicas
A FACDO oferece programas de bolsas e auxílio estudantil própria ou
através de incentivos municipais, estaduais federais. A FACDO participa do
PROUNI – Programa Universitário para Todos, adere ao programa FIES e é
credenciada no PROEDUCAR e BOLSA UNIVERSITÁRIA, oferecendo ainda
bolsas para estágio e monitoria para os alunos de Administração e Direito.
A monitoria procura desenvolver ainda mais o aluno. A FACDO possui um
programa de monitoria que desperta, no aluno, o interesse pela docência,
sendo peça principal no apoio de professores e outros alunos, por servir de
elo entre a disciplina, professores e alunos. A monitoria da FACDO tem
regulamento próprio aprovado pelo Egrégio Conselho Superior da FADCO.

9.2.4. Apoio e incentivo à organização dos estudantes
A FACDO propicia aos alunos mais do que a formação técnica e científica,
valoriza o mesmo na busca reflexiva como fator importante para a
cidadania, autonomia e construção do ser humano. A participação dos
estudantes nos Centros Acadêmicos, na Comissão Própria de Avaliação,
representação em colegiados da IES, líder de turma, constituem atividades
de representação estudantil porque instigam que os estudantes criem senso
de responsabilidade ética, participativa e formativa que os acompanhará por
toda a sua vida.
Os alunos contam com excelentes instalações físicas, como salas equipadas,
datashows, quadro digital, auditório completo, entre outras, além de ter
salas destinadas aos Centros Acadêmicos, Empresa Júnior, Núcleo de Prática
Jurídica e, em fase adiantada, temos a construção do Estacionamento para
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motos, uma das formas encontradas para garantir a limpeza ambiental,
aumentando inclusive os espaços para lazer e recreação estudantil.
Programa de Calourada “Trote Solidáro” – Campanha de doação de
sangue e alimentos, que beneficiam populações carentes e o hemocentro da
cidade de Araguaína.

9.3. Egressos
Egresso é todo estudante que concluiu seus estudos no ensino de graduação ou
pós-graduação, e como tal pode continuar com vínculos não só afetivos, mas que
também participar de atividades que a IES organiza e desenvolve na área do
ensino, pesquisa e extensão, em graus e níveis distintos.

9.3.1. Política de Acompanhamento do Egresso
A FACDO ainda não possui nenhuma turma formada, mas já está
disponibilizando um Programa de Acompanhamento do Egresso através
de seu sítio eletrônico, que terá link específico de modo a monitorar a
inserção do mesmo no mercado de trabalho, fazer com que ele continue
vinculado à instituição, seja através de eventos, cursos, pós-graduação,
ações sociais entre outras. É importante esse monitoramento, por trazer
informações relevantes à instituição, como qualidade de ensino, avaliação
da formação, participação no mercado, melhorar a qualidade pedagógica e
pela abertura de novas perspectivas.

9.3.2. Programa de Educação Continuada voltada para o Egresso
Todas as atividades desenvolvidas tais como os Cursos de Extensão, os
programas PECI, PDHC, e as visitas programadas são mecanismos de
aglutinação para egressos. Têm como finalidade a prestação de serviço, de
modo que a IES se veja como parte da sociedade, como algo inseparável.
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A

FACDO

através

do

NUPEX

desenvolve

atividades

de

extensão

compreendidas em congressos, reuniões, seminários, workshops, encontros,
simpósios,

visitas,

concursos,

torneios,

campanhas,

palestras,

feiras,

exposições, fóruns, entrevistas, mostras, mesas redondas, cursos entre
outras

atividades

complementares.

Essas

atividades

também

são

mecanismos concretos para reunião dos futuros egressos da FACDO.

9.4. Reprodução da capa dos informativos editados pela FACDO
9.4.1. Informativo do Curso de Administração, II Edição
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9.4.2. Informativo do Curso de Direito. III Edição
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10.

Sustentabilidade

financeira,

tendo

em

vista

o

significado

social

da

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior
Para garantir a oferta de um ensino de qualidade e um constante aprimoramento em
seus recursos humanos e materiais, a Faculdade Católica Dom Orione assegura, junto
à sua mantenedora, a sustentabilidade financeira de forma continuada, sempre
baseada em planejamento, controle e contabilidade das movimentações financeiras e
patrimoniais da Instituição.
A administração da mantenedora é descentralizada e possui caráter acessível para
liberação de investimentos necessários a fim de otimizar, cada vez mais, os serviços
prestados pela Instituição.

10.1. Captação e alocação de recursos
Os recursos da mantenedora da FACDO, Fundação Educacional Dom Orione, são
oriundos, principalmente, das mensalidades pagas pelos acadêmicos. As
receitas relativas às taxas de processos acadêmicos são usadas para custear os
gastos administrativos dos mesmos.
As receitas provenientes das mensalidades são utilizadas para a manutenção
das atividades da Instituição, remuneração do corpo docente, técnicoadministrativo, investimentos em materiais, equipamentos, estrutura física e
despesas de consumo da FACDO.

10.1.1. Alocação de recursos para a manutenção das instalações de
equipamentos e materiais
Os recursos destinados para manutenção de instalações físicas,
equipamentos e materiais da FACDO foram distribuídos e planejados
na Previsão de Receitas e Despesas, até o ano de 2012. A Instituição
sempre visa manter-se atualizada em termos de tecnologias utilizadas
em

educação

superior,

tais

como

recursos

áudios-visuais

e

equipamentos de informática. Esta modernização constante dos
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serviços prestados, buscando maior rendimento e conforto para o
aluno, é visualizada pela IES como investimentos no processo ensino
aprendizagem da Instituição.

10.1.2. Alocação de recursos para a capacitação de pessoal docente e
técnico-administrativo
Os recursos para capacitação de docentes e técnico-administrativos
também

são

previstos

no

cronograma

orçamentário

anual

da

instituição. A administração da mantenedora reconhece a importância
de capacitar o pessoal e mantém-se aberta e acessível para
investimentos em cursos e eventos comprovadamente relevantes para
o crescimento profissional do colaborador dentro da instituição, seja
professor ou técnico-administrativo.

10.2. Aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e extensão
Por ser o principal fim de uma IES, o ensino é o principal receptor dos recursos
provenientes das receitas da FACDO, porém a Instituição dá uma atenção
especial e investimento considerável às áreas da pesquisa e extensão.
Na pesquisa, a IES incentiva e financia atividades que visam a inserção do
aluno no mundo da produção acadêmica e cobre os principais custos
produzidos por tais atividades como alimentação e transporte da equipe,
dentre outras despesas.
A Faculdade também investe em atividades de extensão tais como congressos
e encontros acadêmicos, culturais e políticos, custeando despesas de
passagens, hospedagem de palestrantes e outros custos necessários.
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