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SÃO LUIS ORIONE

“Que a Faculdade Católica Dom Orione seja referência na formação acadêmica dos
jovens no norte do Brasil, na produção técnica, científica e cultural com serviços modernos
e responsabilidade social, vivenciando o carisma de São Luis Orione”.
(Visão de futuro – O Sonho)

Visão de Futuro da FACDO, elaborada pelo conjunto de seus Colaboradores, durante a
realização de seu Planejamento Estratégico entre
30 de novembro e 1º de dezembro de 2007.
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APRESENTAÇÃO
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade Católica Dom
Orione, atento à filosofia de trabalho da própria Instituição e considerando o que preceitua seu
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio da estrutura proposta, de modo a ser
referência na formação acadêmica dos jovens no norte do Brasil, através do oferecimento de um
ensino voltado para a formação de um ser humano que possa ser agente transformador da
sociedade em que vive.
A sociedade contemporânea vem enfrentando grandes transformações e desafios,
advindas de práticas do passado, que nem sempre estão voltadas para o respeito ao ser humano e
sua dignidade enquanto cidadão, sendo desse modo, necessário resgatar valores, fazendo com
que a própria Instituição tenha que assumir uma posição primordial quanto ao tipo de
profissional que pretende formar, pautada no “Projeto Educativo Orione” (1926-1996).
Cabe a Instituição de Ensino questionar e reorientar o processo formativo do Curso,
adequando o mesmo a novas exigências sociais e legais, por meio de um debate que se inicia
pelo perfil esperado do egresso e pela definição das melhores práticas pedagógicas que serão
utilizadas para garantir uma formação orientada para os valores que vão ao encontro desta nova
realidade.
Nesse sentido, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACDO reuniu
a comunidade acadêmica em um debate sobre a sua prática pedagógica, com vistas a reestruturar
seu “Projeto Pedagógico de Curso”, observando as atuais diretrizes normativas apresentadas
pelo Ministério da Educação, notadamente a Resolução CNE/CES nº4 de 13/07/2005, que
dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Tecnologia e demais normas
aplicáveis ao curso, sem perder de vista a sua vocação humanista e sua responsabilidade social
no meio em que está inserido.
Atento a estes preceitos e com a finalidade de elaborar o presente Projeto Pedagógico, o
Núcleo Docente Estruturante, baseado no PDI e no PPI da FACDO, empenhou-se para obter um
projeto consistente, coerente e que possa trazer para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Hospitalar a filosofia institucional. Esta realidade é visível na matriz curricular construída, que
contempla disciplinas específicas que impulsionam a formação humanista do aluno do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACDO, bem como uma estruturação dos
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conteúdos das disciplinas, que reforçam a importância do eixo fundamental, deixando-os
consistentes e em perfeito equilíbrio com os conteúdos dos eixos profissional e prático previstos
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Superiores de Tecnologia.
A responsabilidade social evidencia-se no modo de pensar e desenvolver o eixo prático
do Curso, o que contempla através de um estágio supervisionado voltado para a formação de um
aluno atento às demandas da comunidade local e regional e o estímulo às ações que vão ao
encontro ao desenvolvimento das organizações e da sociedade, bem como atividades
complementares bem definidas e amplas, que contemplam atividades de ensino, de pesquisa e de
extensão.
No mesmo esteio ideológico fundamental, o Trabalho de Conclusão de Curso, realizado
através da defesa de artigo científico individual, instiga o aluno a trabalhar de modo a vivenciar
a iniciação científica, fazendo uso de mecanismos rigorosos, sempre em atendimento às normas
da ABNT e estimulado a apresentar trabalhos que possam contribuir para a sociedade local e
regional, com vistas a apresentar soluções para as demandas sociais, contribuindo assim, de
forma bastante proativa, para a melhoria da qualidade de vida, em busca do desenvolvimento da
sociedade.
A Composição Curricular do Curso está regulamentada na Resolução CNE/CP nº
03/2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o
funcionamento dos cursos superiores de tecnologia.
A Carga Horária estabelecida para o Curso, na Portaria nº 10, de 28 de julho de 2006,
que aprova, em extrato, o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, pelo Catálogo Nacional de
Cursos Superiores de Tecnologia, pertence ao Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde e propõe
uma carga horária total de 2.400 horas.
A carga horária total de 2.880 horas/aulas corresponde a um total de 2.400 horas em disciplinas
presenciais. Além disso terá 150 horas de Atividades Complementares, 40h de Trabalho de
Conclusão de Curso (defesa) e 150h de Atividades Práticas Gerenciais com o propósito da
aplicação mais efetiva da interdisciplinaridade e inserção entre teoria e prática, buscando educar
através de processos de formação que venha abranger todos os discentes, objetivando a
formação que age pelo bem com liberdade, com sentido social e com abertura para a
transcendência, conforme preleciona acerca da concepção de educação entendida pela Faculdade
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Dom Orione, entendendo que o ensino da Gestão Hospitalar necessita do incentivo às práticas,
de inter-relacionamento e da criação de oportunidades, para que essas habilidades promovam o
desenvolvimento humanista, profissional e organizacional. Com um acompanhamento mais
próximo do discente e dividindo esta carga nos 3 últimos períodos, que além de acompanhar e
controlar o estágio em empresas, visitas técnicas, projetos de extensão, plano de negócio,
Relatórios de atividades e o desenvolvimento de Estudos de Caso sempre direcionando os
discentes a visualizar a prática das teorias aplicadas nas disciplinas relacionadas na matriz,
lembramos que estas horas não estão contempladas na carga horária do curso.
O presente PPC foi objeto de discussão e amadurecimento por parte da comunidade
acadêmica da FACDO, com participação de acadêmicos, professores, corpo técnico e sociedade,
de modo que retrata a essência da filosofia institucional na oferta dos cursos de graduação.
Em assim sendo, o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Hospitalar é entregue à comunidade acadêmica, como resultado de um planejamento coletivo
que define ações, visando à efetiva concretização de seus propósitos.
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CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO
1.1 Dados de Identificação
 Mantenedora da IES: Fundação Educacional Dom Orione
 Nome da IES: Faculdade Católica Dom Orione – FACDO


Endereço: Rua Santa Cruz, 557, Araguaína-TO; fone: (63) 3413-0500; URL:
http://www.catolicaorione.edu.br/portal/

1.2 História da Faculdade Católica Dom Orione
A História da Instituição faz parte da atuação da Congregação Orionita no Brasil,
principalmente na Região Norte, instalando-se na cidade de Araguaína-TO em 1952, com obras
nos campos da religião, educação e saúde, o que constituiu-se como base para fomentar a criação
da Fundação Educacional Dom Orione, em meados dos anos 90.
Então sob a proposta educacional de São Luiz Orione, que dizia aos seus religiosos “noi
dobbiamo essere avanti ai tempi” (Nós precisamos estar à frente dos tempos), as autoridades da
Congregação Orionita, em 1996, promoveram a primeira faculdade no mundo mantida pelos
Orionitas.
A Fundação, sem fins lucrativos, e ligados diretamente à Pequena Obra da Divina
Providência (DOM ORIONE), foi criada para atender os anseios dos religiosos Orionitas que
trabalhavam na região para a criação de uma faculdade - a Faculdade Católica Dom Orione que
iniciou sua atividade como instituição de ensino superior no dia 1ºde agosto de 2005, com o
Curso de Administração e no primeiro semestre do ano de 2006, iniciou o Curso de Direito.
Assim, a Faculdade Católica Dom Orione, instituída e mantida pela Fundação
Educacional Dom Orione, com a brevidade de seus 11 (onze) anos de existência atende as
necessidades do município de Araguaína e de outros da região, responsabiliza-se pela difusão do
ensino, da iniciação à pesquisa do desenvolvimento das Artes, Ciências e Letras e a formação de
profissionais de nível superior.
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1.3 Inserção Regional
A criação da Faculdade Católica Dom Orione representa o ponto de chegada de uma
caminhada da Congregação dos padres de Dom Orione, presente há 56 anos no atual Estado do
Tocantins.
Durante décadas o grande pilar da economia de Araguaína foi a pecuária. Atualmente,
além da pecuária o município conta com outras frentes de desenvolvimento econômico, a
exemplo do importante centro comercial localizado ao longo das Avenidas Cônego João Lima e
Prefeito João de Sousa Lima e do Distrito Agroindustrial de Araguaína (DAIARA). Hoje, com o
desenvolvimento econômico da cidade (construção de shoppings centers e instalações de
frigoríficos) e com a instalação de pólos universitários, a iniciativa privada na construção civil
foi impulsionada, abrindo espaço para profissionais desta área e de áreas específicas (ciências
sociais aplicadas, ciências humanas, ciências da saúde e engenharias). Assim, Araguaína tornase referência Estadual em educação. Além de ensino básico e profissionalizante, a cidade conta
com universidade federal e faculdades privadas com cursos nas modalidades presenciais e EAD.
Atualmente a cidade conta com três instituições privadas de ensino superior na
modalidade presencial com oferta de cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito,
Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Medicina,
Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Gestão Hospitalar e Sistema de Informação. Na rede
pública federal são ofertados os cursos de Biologia, Cooperativismo, Física, Geografia, História,
Letras, Logística, Matemática, Medicina Veterinária, Química, Turismo e Zootecnia. É notória a
falta 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.
Outra questão relevante é o desejo das pessoas em cursar uma determinada graduação
cuja oferta de vagas é baixa ou inexistente, o que implica em deslocamentos para outros grandes
centros. As ações do governo (nas esferas Federal, Estadual e Municipal) também motivam os
mercados e consequentemente a criação de novos cursos de graduação. A possibilidade de
retomada do projeto da Zona de Processamento de Exportação – ZPE e o atual traçado da
Ferrovia Norte-Sul, são exemplos de políticas públicas que motivaram e motivam o surgimento
de cursos superiores (tecnológicos) na região norte do Tocantins.
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1.4 Identidade da IES – Negócio, Missão e Visão de Futuro
A identidade da FACDO é estabelecida pelas competências atribuídas para a gestão de
pessoas da IES. Estas competências são observadas a partir do Negócio, da Missão e da Visão de
Futuro. O espaço que a organização pretende ocupar em função das demandas refere-se ao
Negócio. A razão da existência da IES, que indica os rumos para a excelência, revelando a sua
essência, nas tomadas de decisão e na definição dos objetivos e estratégias de negócio, refere-se
à Missão. E a Visão de Futuro serve como norteadora de ações para alcançar a excelência.
Negócio
Formação do ser humano para a construção de uma sociedade justa e solidária.
Missão
Fundamentada no Carisma de São Luís Orione e o desenvolvimento da consciência e
senso de responsabilidade, a missão é o que nos leva a pensar e agir sobre a organização,
impulsionando os protagonistas da Instituição a realizar a Visão de Futuro, o Sonho. Assim a
FACDO tem por missão:
Ofertar ensino superior de qualidade, fundamentado no carisma de São Luis de Orione,
no universalismo científico e no respeito à diversidade cultural, contribuindo para o
desenvolvimento da sociedade com ética e vivência dos preceitos cristãos.
Missão Institucional (PDI, 2013-2017)
Visão de Futuro
A visão de futuro se torna o sonho de desenvolvimento para a FACDO como situação
ideal a ser vivida pela própria IES. Como orientação, a visão de futuro representa um tipo de
desejo veemente e uma aspiração amplamente compartilhada por todos, quanto aos novos rumos
de desenvolvimento que a Instituição deseja alcançar. Assim a visão de futuro da FACDO é:
Ser a referência na formação acadêmica dos jovens no norte do Brasil, na produção
técnica, científica e cultural com serviços modernos, responsabilidade social, vivenciando o
carisma de São Luis Orione.
1.5 Responsabilidade Social da FACDO
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
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ações afirmativas de Faculdades, Centros Universitários e Universidades. Essa acurada leitura de
nosso quadro socioeconômico considera as especificidades regionais e vocacionais das mais
diferentes instituições.
A capacidade das Instituições de Ensino Superior de preencher 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 consequências.
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 socioeconômico do país. O envolvimento
de discentes, docentes e colaboradores em ações específicas, são sinônimos desse
comprometimento.
1.6 Políticas Institucionais no âmbito do curso
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 (PDI - FACDO, 2013).
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
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conhecimentos 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
ré-significar as próprias coisas, gestos, palavras, pensamentos e ações.
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 de 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, frequentemente, 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”, “Feira do Empreendedor” e na “Exposição Agropecuária de
Araguaína”, na participação efetiva da Cavalgada, evento tradicional que antecede à Exposição
Agropecuária da cidade e, finalmente, nas atividades específicas de cada Curso oferecido pela
FACDO.
Os objetivos destas atividades estão sempre pautados na condução e participação das
discussões que resguardam a cidadania, a democracia e reflete 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), CIEE (Centro de Integração
Empresa x Escola), SEBRAE, BANCO DA AMAZONIA, BANCO DO BRASIL, e BANCO
BRADESCO.
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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 a população mais carente 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 como
este, têm sido em outras instituições lugar de constrangimento e, por vezes, abuso de liberdade
do ser humano.
1.6.1 Políticas de Ensino
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 (PDI - FACDO, 2013).
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 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
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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
ré-significar as próprias coisas, gestos, palavras, pensamentos e ações.
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 de 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, frequentemente, 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”, “Feira do Empreendedor” e na “Exposição Agropecuária de
Araguaína”, na participação efetiva da Cavalgada, evento tradicional que antecede à Exposição
Agropecuária da cidade e, finalmente, nas atividades específicas de cada Curso oferecido pela
FACDO.
Os objetivos destas atividades estão sempre pautados na condução e participação das
discussões que resguardam a cidadania, a democracia e reflete 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), CIEE (Centro de Integração
Empresa x Escola), SEBRAE, BANCO DA AMAZONIA, BANCO DO BRASIL, e BANCO
BRADESCO, HOSPITAL DOM ORIONE, HOSPITAL MUNICIPAL, HOSPITAL DE
DOENÇAS TROPICAIS, SECRETÁRIA DA SAÚDE DE ARAGUAÍNA.
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.
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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 a população
mais carente 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 como este, têm sido em outras instituições lugar de constrangimento e, por vezes,
abuso de liberdade do ser humano.
1.7 Políticas de Pesquisa e Extensão
As ações de extensão da FACDO atendem princípios democráticos fundamentais ao
pleno funcionamento de suas atividades. Seus projetos e 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 iniciação
científica. Tais preocupações colocam a FACDO como referência das faculdades na região do
Norte do Estado.
No que tange à orientação de conteúdo, 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 a sociedade, como o projeto LUS – Liga Universitária da
Solidariedade que abrange atividades de cunho sociais realizadas pelos acadêmicos sob
orientação dos professores que desenvolvem projetos interdisciplinares.
Outra atividade que visa à aproximação e formação da consciência crítica e profissional
são as visitas técnicas a empresas, propriedades rurais e cidades turísticas, que visam a interação
do conhecimento com a prática, em casos reais, acerca do acompanhamento do professor.
Destaca-se a preocupação com a publicação das atividades e organização de eventos,
muitos promovidos pelo NEIC – Núcleo de Extensão e Iniciação Científica, assumindo na sua
integridade com recursos da FACDO.

Os eventos como Workshop de Gestão, Encontros

Jurídicos, Dia do Administrador, Semana Cultural, participação nos encontros regionais de
Administração e de Direito, publicação anual da Revista São Luis Orione com artigos de
professores da Instituição e de outras IES.
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
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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 contato 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 estrutura curricular da FACDO.
A educação superior desenvolvida pela FACDO prima pela racionalidade e 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 de Administração
e Direito na cidade de Araguaína, e em outras localizações, oferecendo e organizando eventos ou
patrocinando e apoiando eventos.
No ano de 2010 foi criado o Programa Institucional de Iniciação Científica –
PROCIENT, que tem como finalidade despertar vocação científica e incentivar talentos
potenciais entre estudantes de graduação universitária, mediante a participação em projeto de
pesquisa, orientados por professor pesquisador da FACDO qualificado.
A Revista São Luis Orione, de natureza técnico-científica, 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. 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.
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1.7.1 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 a 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 mais tempo na instituição para a investigação
e elaboração de reflexão sobre seus afazeres no mundo acadêmico.
1.7.2 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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1.7.3 Vinculação das atividades de extensão com a formação e sua relevância na
comunidade
 Existência do NEIC- Núcleo de Extensão e Iniciação Científica, núcleo estruturado na
FACDO que propicia o desenvolvimento de programas e atividades de iniciação
científica e extensão que atende a sociedade de maneira geral. Efetivamente tem-se a
implantação de programa de Iniciação científica, que fomenta produções de artigos
científicos a partir das temáticas embutidas nas linhas de pesquisa e extensão.
 O NUPED – Núcleo Pedagógico, que atua no desenvolvimento de atividades
pedagógicas que geram políticas eficazes e continuidade de aperfeiçoamento docente
com cursos previstos na área de formação pedagógica oferecidos pela FACDO ao seu
corpo docente e a comunidade.
 Aprovações em concursos e seleções externas, em Araguaína e no Estado pelos nossos
acadêmicos, são 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.
 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.
 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.
 Cursos ofertados em diversas áreas do conhecimento em nível de Pós-graduação.
 Atividades

complementares

monitoria

com

departamentos

e

regulamentações

específicos.
 Elaboração do “Programa ensinar com pesquisa”, base para a Iniciação Científica na
FACDO bem como o Programa Institucional de Iniciação Científica – PROCIENT, em
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funcionamento desde o segundo semestre do ano de 2010.
 Estímulo à produção acadêmica, com incentivos reais à pesquisa e a publicação; sendo
que uma das formas para publicação científica já disponível é a Revista São Luis Orione,
de natureza técnico-científica.
1.8 Políticas Institucionais para a graduação e suas formas de operacionalização
Considerando o marco legal que guia as IES brasileiras pela indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão e a 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 NEIC – Núcleo de Extensão e Iniciação Científica,
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 desenvolveram 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 Araguaína-TO, devidamente registrada junto
ao TRE/TO. Inaugurando seus trabalhos de forma bastante alvissareira, envolvendo estudantes e
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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.
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 NEIC e ao Curso de
Administração da FACDO. Assim também é o Grupo de Trabalho “Cultura, Direitos Humanos e
Cidadania” - GT-CDHC, ligado ao NEIC e ao Curso de Direito, de forma entrelaçada. O curso
de Gestão Financeira está alinhado com as linhas de pesquisa do NEIC. Desta foram alinha-se o
curso as diretrizes do PDI.
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
aprimoramento 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
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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 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.
1.8.1 Articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos
dos Cursos (PPCs)
As políticas que direcionam o 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.
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
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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 e 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, 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.
1.9 Políticas de Pós-Graduação
Refletindo sobre a história da Faculdade Católica Dom Orione, analisando o mercado
externo junto ao cenário de forças e fraquezas da Instituição e considerando a vocação da região
em que está inserida foram ofertados cursos de pós-graduação lato sensu à comunidade
acadêmica, como Gestão em Agronegócio, Metodologia do Ensino Superior, Gestão Hospitalar
e Saúde Pública, Gestão Estratégica com Ênfase em Logística, Gestão Financeira, Controladoria
e Auditoria, Gestão Estratégica de Pessoas e Inovação Tecnológica, Pedagogia Empresarial e
Docência Universitária, Marketing e Gestão Estratégica no Varejo e Gestão de Projetos e
Políticas Públicas todos com carga horária de 360 (trezentas e sessenta horas).
Todos os cursos foram idealizados pela observação das necessidades locais, as exigências
do mercado que primam pela gestão de negócios na área financeira e de elaboração de projetos e
estratégias no enfoque logístico, educacional e hospitalar. Obviamente, preocupa-se com a
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preparação de docentes para o ensino superior com a finalidade de contribuir para uma melhor
qualidade do ensino.
1.10 Políticas de Apoio ao Discente
O Apoio Psicopedagógico é uma ferramenta útil para o desenvolvimento de capacidades,
sendo um mecanismo de estímulo capaz de produzir efetivamente a interação entre aluno e
professor, entre aluno e aluno e aluno e sociedade. Assim, a Instituição disponibiliza uma série
de programas e atividades que auxiliam o Discente na sua formação como profissional e cidadão
atuante e consciente de suas ações na sociedade.
O Núcleo de Atendimento ao Discente da Faculdade Católica Dom Orione é o
departamento responsável pelo registro, verificação e acompanhamento do processo de
aprendizagem e nível de dificuldades dos acadêmicos.
O NUAD está estruturado dentro da Política de Orientação Acadêmica, que visa
proporcionar aos alunos da FACDO maior aproveitamento acadêmico, potencialização dos
conhecimentos com formação de grupos de estudo monitorado pelos acadêmicos e melhor
formação profissional, assim como ampliação da sua compreensão sobre as diversas instâncias
do ensino superior.
O atendimento ao Discente na FACDO compreende todo processo de atenção dispensada
aos acadêmicos na perspectiva de atendê-los em suas mais variadas dificuldades incluindo
programa de Acessibilidade e Inclusão, nivelamento e apoio extraclasse aos discentes, justificase pela demanda levantada pelo corpo docente da Instituição, indicativo de tal orgão no PDI, PPI
e exigencias pedagógicas para um maior desenvolvimento e aproveitamento dos alunos
matriculados na Faculdade Católica Dom Orione.
As razões pedagógicas para a existência de um serviço de atendimento ao discente,
acrescenta-se especialmente, a estas exigências o caráter e filosofia humanista da FACDO, que
para tanto decidiu-se por implantar o Núcleo de Atendimento ao Discente-NUAD certos de que
a Instituiçao, desse modo, resguadará e empenhará pelo desenvolvimento de uma educação de
qualidade.
O Núcleo coloca-se atento ao atendimento de todos os alunos que se apresentarem com
dificuldades de aprendizagem seja por lacunas anteriores ou sinais identificados pela
psicopedagogia como distúrbios ou lesões na aprendizagem por razões diversas e ainda, o
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programa terá como responsabilidade verificar as situações diversas de acadêmicos com
deficiências físicas, proporcionando a todos eles o acesso que lhes é garantido pela LDB
9394/96 art. 58 de um atendimento especializado.
Nessa perpectiva está embutida uma visão interdisciplinar da análise do comportamento
no processo de aprendizagem que acontece na relação entre o objeto de conhecimento e o
acadêmico. Nesta concepção o professor é aquele que programa a forma como o objeto de
conhecimento será organizado, respeitando as características individuais do aluno.
O desenvolvimento das atividades acontecerá na medida em que os próprios docentes
verificarem as dificuldades em sala de aula e os encaminharem ao NUAD e/ou acontecer a busca
de apoio por iniciativa do próprio acadêmico.
Objetivamente o atendimento ao discente se propõe: oferecer apoio aos acadêmicos nas
dificuldades de aprendizagem; atender e apoiar acadêmicos com necessidades especiais;
encaminhar os acadêmicos para atividades de superação das suas dificuldades na área da
aprendizagem; despertar no discente o interesse pelo processo de conhecimento e que o mesmo
aja sobre o objeto de conhecimento; oferecer apoio aos alunos que vierem transferidos e ou
portadores de diploma para esta IES (este apoio se refere a oferecer um maior conhecimento da
matriz curricular política de ensino e estrutura da FACDO); unificar o atendimento ao docente e
ao discente da FACDO.
Entre outras atividades compete ainda ao NUAD, o nivelamento que em nossa concepção
é uma atividade de revisão de alguns tópicos em Português e Matemática (básica) do ensino
médio, necessários para o bom desenvolvimento do acadêmico nas disciplinas que envolvem
habilidades específicas.
O NUAD é constituído por profissionais com formação multidisciplinar no intuito de
oferecer apoio aos alunos, possibilitando maior acesso de todos ao ensino, a iniciação científica
e extensão.
A FACDO incentiva a constituição de centros acadêmicos como forma do acadêmico
construir seu espaço. As reivindicações de centros acadêmicos são ouvidas e tratadas visando o
bem-estar da comunidade acadêmica dentro das possibilidades desta IES.
Esta IES se preocupa com a acessibilidade física e arquitetônica, bem como a
acessibilidade atitudinal, comunicacional, instrumental e metodológica.
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1.11 Políticas de Apoio ao Docente
Com base nos pressupostos que compõe o seu ideário institucional, a Faculdade Católica
Dom Orione através do NUPED – Núcleo Pedagógico planeja e executa sua política de
aperfeiçoamento, qualificação e atualização docente, levando em consideração que a capacitação
docente é um dos principais indicadores de qualidade, aliada à experiência profissional.
A Política de Qualificação ocorre com o patrocínio de atividades de capacitação do
docente, que incluem a participação em Seminários, Congressos, Encontros, Reuniões e Eventos
afins, bem como para visitas a outras IES, Empresas, Feiras, entre outros. Bem como, a criação
do curso de pós-graduação lato sensu em Metodologia do Ensino Superior, para atender a
necessidade de aprimoramento didático-pedagógico do quadro de professores da FACDO, em
claro atendimento ao proposto no PDI.
A instituição também estabeleceu o Plano de Carreira do Corpo Docente destinado a
estabelecer os princípios e normas que regerão o Corpo Docente da Faculdade Católica Dom
Orione principalmente no que tange, ao estímulo do aperfeiçoamento continuado, valorizando a
titulação/habilitação obtida pelo professor com vocação ao magistério superior, ainda a
permanecer e estabelecer-se na carreira docente.
1.12 Políticas de Acompanhamento de Egresso
O programa de acompanhamento do egresso se dá através do “Programa de Educação
Continuada Voltada para o Egresso”, em que atividades como os Cursos de Extensão, os
programas PECI, PDHC, fazem com que ele continue vinculado à instituição, sejam através de
eventos, cursos, pós-graduação, ações sociais entre outras atividades de extensão desenvolvidas
pelo NEIC, como congressos, reuniões, seminários, workshops, encontros, simpósios, visitas,
concursos, torneios, campanhas, palestras, feiras, exposições, fóruns, entrevistas, mesas
redondas, cursos entre outras atividades complementares.
Bem como, através de seu sítio eletrônico, acompanha a inserção do mesmo no mercado
de trabalho. Além do que, a Instituição pode verificar a qualidade de ensino, a avaliação da
formação, a participação no mercado e assim melhorar a qualidade pedagógica e pela abertura de
novas perspectivas.
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1.13 Infraestrutura Institucional
A FACDO possui prédio próprio, e ainda utiliza a infraestrutura física do Colégio Santa
Cruz, ambos pertencentes à Congregação Dom Orione. O prédio da FACDO foi projetado para
atender com a acessibilidade de portadores de necessidades especiais e transeuntes, construiu-se
uma passarela que faz a interligação dos pisos com no máximo 8% de inclinação, entre o prédio
da FACDO e do Colégio Santa Cruz, onde se aproveita a ociosidade de suas instalações à noite.
Além da paginação que foi feita para facilitar o trânsito de pessoas com dificuldade visual, e
adequação dos sanitários com vasos e pias destinados aos cadeirantes.
Segue abaixo o memorial descritivo da infraestrutura da FACDO.
a) Infraestrutura Colégio Santa Cruz: setores alugados pela FACDO e utilizados pelo
Curso de Gestão Financeira.
ALA 1 - TÉRREO
Descrição

Quant.

Área (m²)

Capacid.

Salas de aula

05

52,28

40

Cantina

01

Cozinha

Equipamentos
Carteiras escolares, mesa para professor,
quadro branco, ar condicionado.
Serviços terceirizados.
01 fogão industrial 04 bocas, 01botijão, 01
geladeira, 01 microondas, 01 ventilador, 02
mesas de madeiras e 04 bancos de madeira, 01
armário guarda-volumes em MDF.
01 Mesa retangular em madeira com 14
cadeiras, 01 mesa redonda com 04 cadeiras,
bancada com 4 computadores e 04 cadeiras
fixas,
01
armário
MDF
6 portas,
ar
condicionado,01 relógio de ponto, 01 TV,01
baia com 01 mesa, 02 cadeiras fixas e um
computador, 01 baia com 01 mesa e 2 cadeiras
fixas, 03 puffs. 01 bebedouro e banheiros
masculino e feminino.

01

51,08

01

79,47

-

01

1.66

01

01 vaso sanitário, 01 pia e 01 espelho.

01

1.69

01

01 vaso sanitário, 01 pia e 01 espelho.

01

2,0

-

Sala da Coordenação
CPA-Comissão Própria de
Autoavaliação.

01

12,64

-

Banheiro masculino

01

32,68

-

Banheiro feminino

01

32,68

-

Sala do NUPED-Núcleo
Pedagógico.

01

12,30

-

Sala para os centros
acadêmicos

01

10,12

-

Sala Serviços Gerais

01

10,12

Sala para professores

Sala para professoresBanheiro Masculino
Sala para professores Banheiro Feminino
Depósito

Materiais para limpeza
01 mesa em “L”, 01 cadeira giratória, 01
cadeira fixa, 01 armário MDF 2 portas, 01
armário de aço 2 portas,01 computador
completo,01 impressora.01 ramal.
05 vasos sanitários, 02 mictórios, 03 espelhos,
04 pias.
05 vasos, 03 espelhos, 04 pias,01 chuveiro
02 mesas em “L”, 02 cadeiras giratórias, 04
cadeiras fixas, 1 armário com 2 portas,02
armários de bancada, 1 armário de parede,02
computadores
completos,01
impressora,01
ramal.
1 computador, 2 armário, 1 mesa escrivaninha,
04 cadeiras fixas.
01 mesa, 01 cadeira fixa, 01 computador, 01
bancada, 01 sofá, 02 armários.
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Setor de compras

1

01 mesa em L, 03 cadeiras fixas, 02 mesas, 03
computadores, 01 impressora, 01 armário de
madeira com 04 portas, 01 armário em MDF
com 03 gavetas e 03 portas.

11.90

ALA 2 - TÉRREO
Descrição

Quant.

Área (m²)

Capacid.

Equipamentos

Sala de vídeo

01

74,79

60

Carteiras, 1 ar condicionado, 02
caixas som amplificadas, 02
mesa,
01
amplificador,
02
projetores,
01
computador
completo, lona branca

Sala de aula

03

56,66 (cada)

40 (cada)

Carteiras, 01 armário, 01 ar
condicionado, mesa c/ cadeira p/
professor.

ALA 2 – 1°ANDAR
Descrição
Laboratório
informática

Quant.
de

01

Área
(m²)
54,95

Capacid.

50

Equipamentos
01 estabilizador central, 26 computadores
completos, 36 cadeiras, 02 aparelhos de ar
condicionado, mais 02 computadores na
T.I. 01 nobreak de médio porte 1.200 kva.

ALA 3 - TÉRREO
Descrição

Quant.

Área (m²)

Capacid.

Sala de aula

01

76,61

50

ASCOM

01

29,70

Recepção área de
circulação

01

50,90

30

Recepção

01

9,25

02

Sala da Secretária da
Diretoria

01

9,13

01

Central de PABX

01

5,25

01

Sala de reunião

01

32,88

20

17,31

01

Diretoria Geral

Diretoria Acadêmica

01

01

16,89

01

Equipamentos
50 cadeias escolares, 01 mesa c/ cadeira p/
professor, 01 ar condicionado, 01 armários p/
arquivo, quando branco.
01 balcão, 02mesas escrivaninhas, 03
computadores, 01 impressora, 02 poltronas,
01 armário pequeno em MDF com 2 portas,
01 mesa de centro com vidro,04 prateleiras,
04 cadeiras giratórias, 01 ar condicionado, 01
ramal.
02 bancos de 3 lugares.
01 balcão de atendimento, 01 cadeira fixa, 01
ramal.
01 mesa em “L”, 01 computador completo,
02 impressoras, 01ramal, 01 ar condicionado,
01 cadeira giratória, 01 arquivo 2 gavetas,
01criado mudo 3 gavetas, 02 cadeiras fixas.
1 mesa em MDF, 01mesa operadora, 01 ar
condicionado, 01 cadeira giratória.
19 cadeiras, 01 mesa retangular, 01cortina,
01 TV LCD 40 POL, 01 ar condicionado, 01
banheiro completo com 01 vaso sanitário, 01
pia, 01 espelho.
01 mesa em “L” com 04 gavetas 01 porta, 01
estante, 02 cadeiras fixas, 01 cadeira
giratória, 01 poltrona, 01 ar condicionado.
01 mesa retangular em “L” com gavetas e
porta, 01 frigobar, 01 estante de parede, 01
armário com 04 gavetas, 01 armário
conjugado com suporte para o frigobar, 02
cadeiras fixas, 01 cadeira giratória, 01 ramal,
01 ar condicionado, 01 cortina, 01 ramal.
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ALA 3 – 1° ANDAR
Descrição

Quant.

Área (m²)

Capacid.

Equipamentos

Salas de aula

06

De 58,37
a 76,61

50 (cada)

Carteiras escolares, mesa e cadeira para
professor,
quadro
branco,
ar
condicionado.

Banheiro Feminino

01

26,75

05

Banheiro Masculino

01

17,99

4

5pias, 5 vasos sanitários, 1 espelho.

4 pias, 4 mictórios, 5 vasos sanitários, 1
espelho.

ALA 4 - TÉRREO
Descrição

Quant.

Área (m²)

Capacid.

Salas de aula

03

64

50

Lab. Psicologia

01

81,34

25

Banheiro Feminino

01

13,11

03

Banheiro M

01

7,23

03

Banheiro Especial

01

3,17

01

RH - Recepção

01

17,17

10

RH- sala da Coordenação

01

16,73

01

RH- Sala de
Procedimentos

01

28,27

03

Equipamentos
Carteiras escolares, mesa para professor,
quadro branco, ar condicionado.
4 pias, 2 armários, 4 bancadas, 1 quadro
branco, peças anatômicas.
03 pias, 03 vasos sanitários, 01 espelho, 01
bancada em mármore.
2 vasos sanitários, 3 mictórios, 2 pias, 1
espelho.
1 vaso sanitário, 1 pia, 1 espelho.
Recepção: 01 balcão em mármore de
atendimento, 01 longarina 3x1, 01 banco.
:
01 mesa em L, 01 cadeira giratória, 2
cadeiras fixas, 01 computador completo, 01
impressora, 01 ramal, 01 armário com 2
portas, 01 banheiro completo com 01
vaso,01 pia e 01 espelho.
02 mesas em L em mármore, 03 cadeiras
giratórias,
02
cadeiras
fixas,
03
computadores completos, 01 impressora, 01
scanner, 01 ramal, 01 extintor, 09 arquivos
em aço com 4 gavetas, 01 armário em MDF
com 10 portas, 01 armário com 2 portas,01,
mesa para telefone, 01 ar condicionado, 01
switch, 01 banheiro com 01vaso sanitário,01
pia, 01 espelho.

ALA 4 – 1 ANDAR
Descrição

Quant.

Área (m²)

Capacid.

Auditório

01

457

310

Banheiros M
Banheiros F
Banheiros
Especiais

01
01

7,42
11,68

2
2

01

2,94

2

Capela

01

86,48

70

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.
1 vaso sanitário, 2 mictórios, 2 pias, 1 espelho.
4 vasos sanitários, 3 pias, 1 espelho.
1 vaso sanitário, 1 pia, 1 espelho.
1 ar condicionado, 70 cadeiras, 1 altar, 15 quadros,
1 ambão, 2 imagens e 1 sacrário.
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NUPJUR, EMPRESA JUNIOR:
Descrição

Quant.

Área (m²)

Capacid.

NUPJUR – Núcleo de
Prática Jurídica
recepção

01

20.80

01

NUPJUR- Sala de
Mediação e
Negociação e
Arbitragem

01

9,81

04

NUPJUR- sala dos
professores

01

14,44

04

NUPJUR- sala da
Coordenação

01

9,09

01

Cartório Modelo

01

NUPJUR sala de
atendimento

01

64,11

30

Empresa Junior Orione

01

35,53

-

37,58

10

Equipamentos
Balcão p/ atendimento, em MDF, 01 armário MDF
06 portas e 06 gavetas, 01 armário com 03
gavetas, 07 cadeiras fixas, 01 computador
completo, 01 impressora, 01 ramal, 01 ar
condicionado, 01 bebedor, 02 extintores, 01
banheiro completo com 01 vaso sanitário, 01 pia e
01 espelho, 01 tela de São Luís Orione.
02 poltronas, 01 mesa redonda, 04 cadeiras fixas,
01 armário MDF com 03 divisórias, 01 ar
condicionado, 01 quadro branco.
01 balcão em mármore, 03 computadores
completos, 02 telas verticais, 01 impressora, 04
cadeiras giratórias, 01 cadeira fixa.
01 mesa em “L”, 01 computador completo, 01
impressora, 03 cadeiras fixas, 01 ar condicionado,
01 armário em MDF com 2 portas, 01 geladeira,08
arquivos em aço 4 gavetas cada, 03 prateleiras
com 4 divisórias, 01 escada com 03 degraus.
01 mesa MDF com 9 cadeiras,01 mesa para
computador,02computadores
completos,01
impressora, 02 ar condicionado, 01 mesa em “L”
em mármore,01 mesa escrivaninha, 01 arquivo
MDF 4 gavetas,07 arquivos em aço pasta
suspensas 4 gavetas, 01 switch,01 banheiro
especial com 01 vaso,01 pia, 01 quadro branco.
11 computadores completos, 01scaner, 01 tela
vertical, 01 balcão de mármore com 20 cadeiras
fixas, 05 mesas escrivaninhas com 18 cadeiras
fixas, 02 ar condicionados, 2 lixeiras.
03 mesas escrivaninhas, 01 armários gaveteiro c/
08 gavetas, 01 armários pequeno com2 portas,
12 cadeiras fixas, 03 cadeiras giratória, 02
computadores, 01 notebooks, 01 purificadores de
agua, 02 ares condicionados, 02 impressoras 01
mesa p/ reunião, 01 ramal,01 banheiro com 01
vaso sanitário, 01 pia, 01 espelho.

b) Infraestrutura FACDO - prédio “Divina Providência”
Terreno: 8.875,00 m²
Térreo: 1.276.92 m²
1º Piso: 1.233.86 m²,
2º Piso: 1.210.78 m²,
Cobertura: 1.210.78 m²
Total Construção: 3.721.56 m²
Térreo
Destinado em geral a atividades relacionadas à Paróquia e também ao hall de entrada da
Faculdade, tem uma área de 1.276.92 m², contendo os seguintes ambientes:
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Descrição
Hall
de
Faculdade

Sala
entrada

Quant.

Área (m²)

1

136.82

1

17.60

da
-

Sala de assistência às
coordenações de cursos

06F

T.I. Equipamentos

05F

01

6.15

T.I. Gerencia

04F

01

14,54

01

21,89

2

4,25

Coordenação de Curso de
Psicologia

Banheiros
Feminino

Masculino

e

Coordenação de Curso de
Direito
e
Cursos
de
Especialização

01
02 F

10F/11F

08F

1

15.09

Coordenação dos Cursos
de Administração e Gestão
Financeira

09F

1

13,52

Coordenação do Curso de
Gestão Hospitalar

03 F

01

16.21

01

59,61

Reprografia – FACDO

07F

Capacid.

Equipamentos
03 longarinas 3x1; 01 Bebedor;
01 cadeira fixa; 01 TV LCD 40
POL.
Balcão p/ atendimento, 03
cadeiras
giratórias,
02
computadores completos, 03
mesas secretária, 01 armário,
02 ramais.
01 Rack distribuidor de internet,
02
computadores,
01
ar
condicionado, 04 servidor de
dados, 01nobreak médio porte.
Armário embutido c/ 11 gavetas,
mesa em pedra mármore, 02
mesa escrivaninha, 01 estante,
02 cadeiras fixas, 04 cadeiras
giratórias, 01 impressora, 03
computadores completos, 01 ar
condicionado, 01 switch, 01
servidor, 01 ramal.
02 mesas escrivaninha em “L”,
01
estante,
02
cadeiras
giratórias, 04 cadeiras fixas, 01
impressora,
01
computador
completo, 01 ar condicionado,
01 armário em aço, 01 mesa
com 2 gavetas, 01 ramal.
01 vaso, 01 pia, espelho, cada
02 cadeiras fixas, 01 cadeira
giratória, 02 armários para
arquivo, 01 mesa escrivaninha
em “L”, 02 armário MDF, 01
computador completo, 01 ar
condicionado, 01 ramal.
01 cadeira giratória, 02 cadeiras
fixas, 01 mesa escrivaninha em
“L”, 01 mesa prateleira, 01
computador
completo,
01
armário 2 portas, 01 arquivo em
aço
4
gavetas,
01
ar
condicionado, 01 ramal.
02
cadeiras
giratórias,
02
cadeiras
fixas,
01
mesa
escrivaninha em “L”, 01 mesa
prateleira,
01
computador
completo, 01 ar condicionado,
01 estante, 02 armários 2
portas de parede, 01 arquivo
MDF 04 gavetas. 01 ramal.
01 balcão p/ atendimento, 01
mesa em pedra mármore, 01
mesa escrivaninha, 03 cadeiras
fixas, 02 cadeiras giratórias, 02
computadores completos, 01
equipamento de senha digital,
01 ar condicionado, 01 máquina
de xerox, 01 encadernadora,01
longarina 3x1,01 banheiro com
vaso e pia.01 ramal.
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Corredor térreo

01

01

214,51

02 bancos de madeira, 02
longarinas 3x1, 01 bebedouro
100
litros,
01
tapete
emborrachado.
01 balcão para atendimento, 03
cadeiras giratórias, 05 arquivos
em aço para pastas suspensas
com 04 gavetas, 01 armário em
aço 2 portas, 01 armário de MDF
4 gavetas, 01 armário de
parede, 02 mesas escrivaninhas,
01 mesa em “L”, 01 frigobar, 01
ar
condicionado,
02
computadores completos, 02
impressoras,06 cadeiras fixas,
01 ramal.
01 aparelho para senha, 01
balcão
de
mármore,
07
computadores completos, 04
impressoras, 01 balcão de MDF
06 gavetas 2 portas, 07 cadeiras
giratórias, 21 arquivo de aço 4
gavetas para pastas suspensas,
01 balcão MDF em “L”, 01
máquina digitalizadora, 01 ar
condicionado, 01 armário MDF 4
gavetas e 4 portas, 01 mesa
redonda
para
reunião,
01
bebedouro, 01 armário MDF 16
portas, 01 mesa em “L” MDF, 02
cortinas persianas, 02 cadeiras
fixas,
02
ramais,
01
ar
condicionado.
01 Balcão de atendimento, 10
cadeiras fixas, 02 mesas em “U”,
05
cadeiras
giratórias,
03
arquivos em aço com 04 gavetas
01 armário em aço 02 portas, 02
impressoras, 04 suportes para
gabinetes, 05 criado mudo, 02
impressora
para
cartão de
crédito, 02 ramais, 01 jarro de
flor, 01 ar condicionado, 02
cortinas persianas, 01 armário
de parede.
01
mesa
em
“L”,
06
computadores completos, 02
impressoras, 04 suporte para
gabinetes,
04
mesas
escrivaninhas,
02
mesas
redondas para reunião, 01
longarina 4x1, 06 cadeiras
giratórias, 15 cadeiras fixas, 01
ramal, 02 prateleiras.
02 armários em MDF,01 mesa
em “L” em MDF, 01 mesa
escrivaninha,01
notebook
completo,01
impressora,01
cadeira giratória e 02 cadeiras
fixas. 01ramal, 01 estabilizador.
Carteiras, mesa e cadeira para
professor, 01 quadro branco, 01
ar condicionado.

TCC-Trabalho de Conclusão
de Curso

13F

01

31.11

Secretaria Acadêmica

14F

01

67.82

Gerência financeira

15F

01

61,35

NEIC-Núcleo de extensão e
Iniciação Científica

16 F

01

67,25

10

Ouvidoria /NUAD

17F

01

7,02

01

19F,20F,21F
22F, 24F

05

68

50

01

32,77

05

Em fase de implantação.

10,51

01

Servidor completo

Salas de Aulas
Sala destinada para
Coordenação da T.I
Sala do servidor

a

23F

07
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Banheiro Especial

27F

Banheiro feminino

-

Banheiro masculino

-

Depósito de material de
limpeza
Sala Laboratório Pesquisa
Humana

28F
29F

Sala Laboratório Pesquisa
Humana

30F

Sala Laboratório Pesquisa
Humana

31F

Vaso, pias e espelho, lixeiro,
ducha.
03 Vasos sanitários, 3 pias e 01
espelhos, lixeiros.
02 vasos sanitários, 2 mictórios,
3 pias, 1 espelho.
Materiais
para
uso
na
higienização

5,30
01

20,48

01

22,82

01

2,80

01

27,01

01

32,43

01

34,80

Vazia
01 mesa redonda, 01 mesa
retangular, 01 cadeira giratória,
7 cadeiras fixas, 01 arquivo em
aço 4 gavetas.
09 mesas, 06 cadeiras, 10 salas
para estudos individuais, 9
mesas, 06 cadeiras, 01 ar
condicionado.

1º Piso
A maior parte das atividades relacionadas a este piso é destinado a salas de aula, tem
uma área de 1.233.86 m², contendo os seguintes ambientes:
Descrição
Corredor sentido
esquerda
Banheiro

à

Mine auditório

Laboratório
de
informática FACDO
sentido

Quan
t.

Área (m²)

-

1

166,58

02

22,32 cada

09

3 de 69,32
e 6 de
63,44

48F, 49F,
51F,
53F,
54F, 55F,
56F,
57F,
58F

Salas de aula

Corredor
direita -

Salas

à

Capacid.

01 bebedouro
07 vasos sanitários, 03 pias, 01 espelho.

50

50F/52F

02

69,32 cada

50

59F

01

85,51

51

01

214,51

46F

01

10,44

Arquivo Legal

45F

01

51,70

-

Salas de Aulas

36F À 44F

9-

68,40

50

35F

01

5,30

Banheiro masculino

22,82

Banheiro feminino

20,48

Cadeiras escolares, mesa c/ cadeira p/
professor,
quadro
branco,
01
ar
condicionado.
01
rack
p/
informática,
01
ar
condicionado,
01
mesa
c/
cadeira
professor, cadeiras p/ estudante, 01
computador completo, 01 amplificador, 02
projetores.
56 cadeiras fixas, 32 computadores, 01
estabilizador
central,
01
rack
de
distribuição
de
internet,
01
ar
condicionado, tudo sobre mesa em
mármore.
02 bebedouros, 04 extintores de incêndio.

Sala da Coordenação
do Cursinho

Banheiro Especial

Equipamentos

02 mesas escrivaninhas, 01 arquivo 4
gavetas, 01 armário 2 portas,01 frigobar,
04 caixilhos, 02 cadeiras giratórias, 02
computadores, 01 impressora, 01 cadeira
fixa, 01 aparador, 01 poltrona.
Prateleiras em madeiras e em aço, 01
mesa e 01 cadeira.
Carteiras, mesa e cadeira para professor,
01 quadro branco, 1 ar condicionado em
cada sala.
01 vaso sanitário, 01 pia e 01 espelho.
02 vasos sanitários, 2 mictórios, 3 pias 1
espelho.
03 vasos sanitários, 03 pias 01 espelho
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Sala da ESMAT

33F

01

92,83

01

73,37

32F

01

17,17

32F

01

23,60

32F

01

423

04

32,16

01

417,26

01

61,85

Biblioteca São Luís
Orione – Recepção e
atendimento

81 carteiras, mesa e cadeira para
professor e 01 ar condicionado.
17 armários guarda volumes total 120
portas, 01 mesa em “L” em MDF, 01
computador completo, 01 impressora
bematech, 01 sistema antifurto, 01 balcão
em “L” MDF para atendimento, 04
cadeiras giratórias, 01 balcão MDF 10
portas, 01 busto em bronze de São Luís
Orione, 01 organizador de filas, 01 tela de
São Luís Orione, 04 computadores
completos,
2
impressoras,
2
magnetizadores de livros, 4 lupas, 1
ramal, 4 ar condicionados, 01 jarro
grande, 2 carrinhos para transportar
livros.
01 mesa em “L”, 01 computador
completo, 01 impressora, 01 ramal, 01
armário de parede com 2 portas.

100

32F

Biblioteca São Luís
Orione – Sala da
Coordenação
Biblioteca- sala de
processamento
técnico
Biblioteca Acervo

Biblioteca
estudos

salas

de

32F

Biblioteca São Luís
Orione
Área
de
estudos –II piso

91F

Biblioteca São Luís
Orione Consulta ao
acerto da internet –
II piso

91F

01 mesa redonda e 4 cadeiras fixas
03 expositores de revista e jornais, 01
extintor, 58 estantes face dupla,
2 salas de estudos PNE 2 mesas e 8
cadeiras, 01 sala de TCC 01 mesa, 4
cadeiras, 01 estante face simples, 01
armário arquivo,01 armário para CDS e
DVDS, 01 sala de periódicos 01 mesa, 4
cadeiras, 5 estantes face simples.
26 mesas redondas e 130 cadeiras,
bancadas de mármore com 70 cadeiras
para estudos individual, 7 salas para
estudos em grupos com 7 mesas e 35
cadeiras, 04 ar condicionados
27 computadores,
cadeiras fixas.

02

extintores,
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2º Piso
A maior parte das atividades relacionadas a este piso é destinada à alimentação, tem
uma área de 1.210.78 m², contendo os seguintes ambientes:
Descrição

Sala

Quant.

Área
(m²)

Capacid.

Equipamentos

Circulação
Assessoria
Executiva
Sala da PIProcuradora
Institucional e
Programação de
Sistema
Sala

73F

74F
76F

01

01

01

24,62

02

25.62

04

02 mesas escrivaninhas, 01 gaveteiro,
prateleiras, 02 cadeiras giratórias, 01
computadores completos, 01 impressora, 03
cadeiras fixas, 01 ar condicionado, 01
banheiro com 01 vaso sanitário, 01 pia, 01
espelho.
01 mesa em “L”, 01 mesa retangulares, 04
cadeiras
giratórias,
03
computadores
completos, 01 impressora, 01 ramal, 01
armário, 01 ar condicionado, 01 aparador, 01
balcão para computador.
VAZIA
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Departamento de
Contabilidade
Salas de aulas
Sala de aula

77F

01

31,11

01

02 mesas em “L” MDF, 02 armários 2 portas
MDF, 01 ar condicionado, 04 cadeiras fixas,
02 cadeiras giratórias, 02 computadores
completos, 01 impressora, 01 scanner, 02
criados mudos com 04 gavetas cada em MDF.

78F À
86F

09

68,40

50

Em implantação, sem uso no momento.

90F

01

92,83

100

1

22,14

02 Vasos sanitários, 02 mictórios, 03 pias e 1
espelho.

1

26,74

3 vasos sanitários, 3 espelhos, 03 pias.

Banheiro masculino

Banheiro feminino
Corredor à
esquerda
Hall do salão de
eventos
Salão de eventos
Salão de eventos Bar
Salão de eventos Banheiro especial
Salão de eventos Banheiro masculino
Salão de eventos Banheiro feminino
Salão de eventosDispensa
Salão de eventos
camarim
Cozinha

01 bebedor.
66F
66F
61F

60F
65F
68F

Cozinha Área de
serviço

85 Carteiras, 01 mesa 01 cadeira para
professor, 01 ar condicionado, 01 quadro
branco.

69F

01

38.15

01

788,97

01

19.4

01 pia com torneira.

01

4.82

01 vaso sanitário, 01 pia, 01 espelho.

01

26.48

03 vasos sanitários, 05 mictórios, 03 pias, 03
espelhos.

01

28.22

03 pias, 04 vasos sanitários, 02 espelhos.

01

4.76

Vazia

01

5.95

Vazio

01

24.23

01

7.06

600

10 ares condicionados de 80.000BTUS.

01 balcão em mármore 3 pias, 01 extintor,
02 dispensas.
01 bebedor, 01 tanque, 01 armário 3 portas.

O subsolo foi executado em duas etapas, a primeira contém: área de circulação; escadas
e estacionamento. O projeto de paisagismo será realizado com plantas nativas ou resistentes as
temperaturas da região.
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.
A primeira etapa de construção da infraestrutura do prédio da FACDO foi concluída no
segundo semestre de 2009 e inaugurada em 12 de novembro de 2009; a segunda etapa da
expansão foi concluída em 2014, restando ainda a conclusão da terceira etapa.
c) Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI
A IES possui gabinetes de trabalho climatizados, com microcomputadores e acesso à
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Internet, para os professores com regime integral. O ambiente é dotado de boa audição interna,
possuem iluminação artificial, com ar condicionado, dispõem bancada com computador e
cadeiras, cestas para coleta de lixo e são mantidas limpas, estão em boas condições com relação
ao mobiliário, acústica, iluminação, ventilação e limpeza.
Os professores TI com cargos de gestão possuem sala específicas, de acordo com a
função (coordenação de curso, supervisão de estágio, TCC, CPA). Para os professores TI sem
cargo de gestão a IES possui gabinetes de trabalho para 100% dos docentes TI do curso.
d) Sala de professores
A FACDO possui sala para professores, climatizada com ar-condicionado, com área em
torno de 80m², armário com repartições, mesa com cadeiras, bancada com microcomputadores
com acesso à Internet e impressora coletiva conectada em rede, com instalação de bebedouro,
serviço de café; banheiro masculino e feminino. Também há 01 TV tela plana. Possui
computadores com bancada em ambiente adequado para trabalhos docentes.
A sala dos professores também é utilizada para reuniões de confraternização dos
professores aniversariantes, uma vez ao mês. Evento promovido pela IES, no intervalo das aulas.
O ambiente é dotado de boa audição interna, possuem iluminação artificial, com ar
condicionado, banheiro masculino e feminino e, dispõe de cestas para coleta de lixo, mantidas
limpas, estão em boas condições com relação ao mobiliário, acústica, iluminação, ventilação e
limpeza.
e) Salas de aula
Sala de aula com metragem entre 48(m²) e 68,41(m²).
ACÚSTICA
- Todas as salas de aula são dotadas de boa audição interna.
ILUMINAÇÃO
- Todas as salas de aula possuem iluminação artificial.
CLIMATIZAÇÃO
- Todas as salas de aulas são dotadas de ar condicionado.
MOBILIÁRIO E APARELHAGEM ESPECÍFICA
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- Todas as salas de aula possuem: Carteiras para alunos e mesas e cadeiras para Professores;
várias salas possuem data show instalado fixo e caixa de som
LIMPEZA
- As salas de aulas e as áreas livres dispõem de cestas para coleta de lixo e são mantidas limpas.
Todas as instalações possuem espaço físico adequado e estão em boas condições com
relação ao mobiliário, acústica, iluminação, ventilação e limpeza. Mobiliário, ventilação,
limpeza e acústica são adequados.
Considerando a política de unificação e acesso das Casas da Congregação Orionita, o
Curso de Gestão Hospitalar utiliza a infraestrutura de salas de aula no prédio do Colégio Santa
Cruz (alugado) e do prédio próprio da FACDO, interligados por uma rampa de acesso.
1.14 Experiências anteriores na Área Educacional
Em consonância com os propósitos que fundamentam suas ações comunitárias, sociais,
religiosas e educacionais, os Orionitas buscam integrar-se às instituições (públicas, privadas e
educacionais), em pactos de mútua cooperação, doação de amor ao próximo, primordialmente,
aos menos favorecidos, visando ao adequado aproveitamento de seus recursos e boas intenções e
ao intercâmbio de conhecimento, amor de Cristo, com vista a excelência na prestação dos seus
serviços, através de suas obras.
A atuação dos Orionitas no Brasil não se restringe a obras paroquiais, asilos, creches,
hospitais, mais também a instituições de ensino, muitos destes, da pré-escola até o ensino médio
em todo o Brasil, tais como:
• Colégio Santa Cruz – Educação Infantil ao Ensino Médio, em Araguaína/TO;
• Lar dos Meninos Dom Orione, escola profissionalizante e vocacional de Ensino Médio, Belo
Horizonte/MG;
• Instituto Dom Orione, orfanato e escola para excepcionais – Ensino Fundamental –
Brasília/DF;
• Instituto Provisional Dom Orione, orfanato e Educação Básica, profissional e noviciado, Juiz
de Fora/MG;
• Lar Caridade Dom Orione, maternal, Niterói/RJ;
• Instituto de Artes e Ofícios Divina Providência, Ensino Fundamental e Médio, jardim de
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infância, Rio de Janeiro/RJ;
• Colégio Dom Orione, – Tocantinópolis/TO.
A lição de Dom Orione, “noi dobbiamo essere avanti ai tempi” (nós precisamos estar à
frente dos tempos), estimula mais um desafio no âmbito educacional, a graduação, que vem de
sua longa experiência em lidar com comunidades carentes, promovendo a formação
sociocultural e educacional, para acompanhar as mudanças trazidas pelo tempo, seus religiosos
não se intimidam e avançam no propósito de levar o carisma de Dom Orione à formação
superior.
1.15 Áreas de Atuação na Graduação
A FACDO, hoje, conta com cursos de graduação (bacharelado e tecnólogo), concebido
com a finalidade de formar um profissional com forte base humanística.
A FACDO ainda vislumbra em seu PDI a oferta de novos cursos, tendo em vista as
necessidades locais. Assim, tem-se a proposta para os cursos de enfermagem, fisioterapia,
nutrição, medicina, e filosofia em estudo para serem implementados, conforme PDI em sua
última versão.
1.16 Administração Institucional
A administração institucional da FACDO, devido a sua natureza confessional, possui
total autonomia e independência de sua mantenedora. Todo o planejamento descrito no PDI, e
que vêm se juntar ao do PPI é executado sem sofrer qualquer tipo de censura por parte de sua
mantenedora. Incluindo os cronogramas orçamentários que são executados com plena autonomia
administrativa e financeira.
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.
A FACDO adotou um Planejamento Estratégico disposto no PDI com desafios
estratégicos e ações a serem alcançadas entre 2013 e 2017, em que estabelece um modelo de
gestão; a organização do espaço físico, a definição da gestão de processos; a implantação de
gestão de pessoas; promoção de atividades acadêmicas com ofertas de novos serviços e
produtos; criação e implantação de um departamento de comunicação e marketing; ampliação
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constante do acervo bibliográfico; viabilização para aquisição de infraestrutura de apoio
pedagógico operacional.
1.16.1 Administração Acadêmico-Administrativa
A Direção da FACDO, com o objetivo de planejar e acompanhar o desenvolvimento de
suas funções vem praticando a gestão estratégica, através da qual seleciona meios para atingir
seus objetivos. Esse processo ocorre com a participação democrática dos diversos envolvidos,
nas várias instâncias e dimensões da instituição. Estas representações estão presentes no órgão
colegiado institucional de maior grau dentro da FACDO que é o Conselho Superior (Ensino,
Pesquisa e Extensão).
A gestão acadêmico-administrativa da FACDO é composta por:
• Diretorias: Geral, Acadêmica e Administrativa;
• Assessorias: Jurídica, PI e Comunicação;
• Coordenações: Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa e Extensão;
• Supervisões: Trabalhos de Conclusão de Curso;
• Departamento Administrativo: Recursos Humanos, Apoio Administrativo e Tecnologia da
Informação;
• Departamento Financeiro: Financeiro e Contabilidade;
• Departamento Acadêmico: Secretaria Geral e Biblioteca.
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.
Quando da realização do Planejamento Estratégico da FACDO, os participantes
apresentaram propostas amplamente discutidas de desafios estratégicos a serem alcançados,
sendo que o primeiro destes desafios foi a definição do novo MODELO DE GESTÃO da
FACDO, a definição de sua estrutura organizacional, a qual se tornou realidade com a
elaboração do Manual de Organização da FACDO.
O Manual de Organização materializa um novo modelo de gestão, definido na estrutura
organizacional – Organograma e seus complementos: Quadro Orgânico, Estrutura de Centros de
Resultado e Atribuições de Áreas Funcionais.

41

PPC – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR
O objetivo principal é o de definir os níveis de autoridade e responsabilidade, estabelecer
os canais de comunicação e tornar claras as atribuições das áreas funcionais. Por si só este
instrumento não transforma a realidade da organização, mas constitui a base para as demais
ações, decisões e projetos complementares à consolidação da gestão empresarial da instituição.
Além do fato da faculdade se constituir em uma organização do setor educacional, onde o
capital intelectual se reveste da maior importância, as mudanças que estão ocorrendo no meio
ambiente e aquelas intrínsecas às organizações apontam para uma maior ênfase à gestão das
pessoas. Em outras palavras, tais mudanças estão chegando também às instituições de ensino,
provocando no contexto do setor a substituição dos modelos de gestão tradicionais por modelo
apoiado nos recursos humanos.
Por outro lado, muito se tem falado sobre a importância da qualidade da gestão e da
necessidade da profissionalização dessa gestão e, para a FACDO essa é uma questão abordada
em seu planejamento. A Instituição vem investindo continuamente na qualificação de seu corpo
de gestores, o que pode ser corroborado pelo incentivo à participação em cursos, treinamentos e
eventos específicos, como também pela organização de projetos de sua própria iniciativa.
O papel relevante da avaliação como gerador de subsídios para o planejamento
institucional torna-a um recurso imprescindível à gestão organizacional, condição reconhecida
pela FACDO através da constituição e manutenção de um Programa de Autoavaliação
Institucional e de sua dinâmica de trabalho. O referido programa é desenvolvido pela Comissão
Permanente de Avaliação – CPA.
Para a FACDO, a avaliação e acompanhamento de seu desempenho é uma questão
fundamental, que contribui não só para seu autoconhecimento, como também para a verificação
do cumprimento de sua missão institucional. Interessada na consolidação e na promoção da
qualidade de seus serviços, a FACDO desenvolve um processo de Autoavaliação Institucional
desde 2007, a partir do qual possa ser feito um diagnóstico institucional e sejam acompanhadas
as modificações implantadas. Para efeito de controle estratégico e operacional, a análise leva em
conta seus principais processos, assim como os resultados obtidos, além da infraestrutura.
A gestão pode ser avaliada por meio de indicadores de qualidade e desempenho e indicadores de
desempenho global, por meio dos quais a Instituição pode inclusive se comparar a outras da
região e do país, com base em conceitos teóricos e mesmo em padrões de desempenho
observados entre si.
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1.17 Órgãos Acadêmicos Superiores
1.17.1 Conselho Superior
O Conselho Superior é o órgão deliberativo da Faculdade Católica Dom Orione em
matéria acadêmica que se reúne 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.
Segundo o PDI, constituem atribuições básicas do Conselho Superior da FACDO:
a) Formular, propor, acompanhar e avaliar a Política Institucional de Graduação, PósGraduação, Pesquisa e Extensão, a partir da Política Institucional;
b) Contribuir para o desenvolvimento e enriquecimento do ensino ofertado pela FACDO,
formulando, propondo, acompanhando e avaliando os planos de ações para ensino, pesquisa e
extensão, a partir da Política Institucional;
c) Fomentar o estabelecimento de laços de cooperação entre a FACDO e autarquias,
organizações profissionais, empresariais, culturais e outras afins;
d) Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da FACDO,
bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhes sejam submetidos pelo Diretor Geral.
1.17.2 Colegiado de Cursos
O Colegiado de Curso tem função consultiva e de assessoramento do Coordenador do
Curso com relação às matérias e projetos pertinentes ao curso, sendo responsável pela emissão
de parecer a ser encaminhado aos órgãos competentes e superiores, estando diretamente
subordinado aos Comitês de Ética, Ensino, Pesquisa e Extensão, mantendo relação cooperativa
com as Coordenadorias que ofertam disciplinas ao Curso, que tem como funções:
a) Propor as normas e procedimentos que regulamentam o seu funcionamento, as quais deverão
ser homologadas pelo Conselho Superior;
b) Adequar os objetivos gerais e específicos dos Cursos Superiores da IES em conformidade
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com o PDI, PPI, Regimento e legislação, fixando as diretrizes de seu programa pedagógico para
homologação pelo Conselho Superior da FACDO;
c) Acompanhar o desenvolvimento do curso visando garantir a adequada aplicação do projeto
pedagógico;
d) Definir junto à Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação, em parceria com o NUPED e
NEIC, a necessidade de realização de programas e de períodos especiais de estudos de interesse
do curso;
e) Examinar, decidindo em primeira instância, as questões acadêmicas suscitadas pelo corpo
discente e docente, cabendo recurso da decisão ao Conselho Superior.
1.17.3 Composição dos Órgãos Acadêmicos Superior
a) O Conselho Superior é constituído:
 Pelo Diretor Geral da FACDO, seu Presidente;
 Pelo Diretor Acadêmico;
 Pelo Diretor Administrativo;
 Pelo Secretário Geral;
 Pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação;
 Pelo Coordenador do Núcleo Pedagógico;
 Pelo Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão;
 Pelo Coordenador da C. P. A.;
 Por 2 (dois) representantes do Corpo Docente;
 Por 2 (dois) representantes do Corpo Discente.
b) Os Colegiados de Curso são constituídos da seguinte forma:
b.1) O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar é constituído:
 Pelo Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar que o
presidirá;
 Por 3 (três) representantes docentes escolhidos por seus pares, que participam das
atividades do curso;
 Por 1 (um) representante discente, indicado pelos alunos matriculados no curso.
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1. 18 Órgãos Suplementares
1.18.1 Núcleo Docente Estruturante
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) tem como função a criação, implantação,
consolidação e desenvolvimento do Projeto Pedagógico de Curso– PPC, sendo responsável pelo
acompanhamento e análise constante do quesito qualidade para o planejamento de aulas,
constituído por um conjunto de professores de elevada formação e titulação, contratados em
tempo integral e parcial, vinculados a cada curso, que tem como atribuições básicas:
a) Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico de cada Curso, definindo sua
concepção e fundamentos;
b) Discutir e propor mecanismos de interdisciplinaridade;
c) Acompanhar e propor mecanismos e a forma de integralização das atividades
complementares;
d) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
e) Acompanhar as avaliações do corpo docente por meio da Avaliação Institucional;
f) Planejar mecanismos de preparação para avaliações externas conduzidas pelo sistema
SINAES.
Como forma de se enquadrar na Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010, o Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar adaptou o NDE as novas exigências conforme
legislação vigente do MEC, no que se refere ao ensino superior.
1.18.2 Colegiado de curso
Vinculado à Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, o
Colegiado do Curso tem a função consultiva e de assessoramento ao Coordenador do Curso, em
relação às matérias e projetos pertinentes ao curso, sendo responsável pela emissão de parecer a
ser encaminhado aos órgãos competentes e superiores, estando diretamente subordinado aos
Comitês de Ética, Ensino, Pesquisa e Extensão, mantendo relação cooperativa com as
coordenadorias que ofertam disciplinas ao Curso.
O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar é constituído pelo
Coordenador do Curso, que o presidirá; por 03 (três) representantes docentes escolhidos por seus
pares, que participam das atividades do curso; e por 01(um) representante discente, indicado
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pelos alunos matriculados no curso.
Possui como atribuições básicas:
a) Propor as normas e procedimentos que regulamentam o seu funcionamento, as quais
deverão ser homologadas pelo Conselho Superior;
b) Adequar os objetivos gerais e específicos do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Financeira em conformidade com o PDI, PPI, Regimento e legislação,
fixando as diretrizes de seu programa pedagógico para homologação pelo Conselho
Superior da FACDO;
c) Acompanhar o desenvolvimento do curso visando garantir a adequada aplicação do
projeto pedagógico;
d) Examinar, decidindo em primeira instância, as questões acadêmicas suscitadas pelo
corpo discente e docente, cabendo recurso da decisão ao Conselho Superior.
1.19 Da Secretaria Acadêmica
De acordo com o Manual de Organização da FACDO, a Secretaria Acadêmica tem como
função coordenar, registrar e controlar as atividades acadêmicas da instituição, compreendendo
os processos de seleção, matrícula, assentamentos acadêmicos oficiais e a expedição de
certificados e diplomas dentro das normas legais e das políticas e diretrizes estabelecidas pela
faculdade. Suas atribuições básicas consistem em:
a) Planejar, organizar e executar o processo seletivo (vestibular) para ingresso nos cursos de
graduação, promovendo a aplicação de seleção baseada na igualdade de tratamento e de critérios
de avaliação de modo a classificar os candidatos de acordo com a habilidade para os cursos
pretendidos;
b) Coordenar as atividades administrativas referentes a matrículas, registro de notas e
frequências e atuar informando, divulgando e prestando atendimento aos alunos nos
requerimentos diversos de natureza acadêmica;
c) Manter sob sua guarda todos os fatos e documentos dos alunos de graduação, desde o
vestibular até a formatura, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da regularidade
da vida acadêmica do aluno;
d) Manter os arquivos acadêmicos atualizados;
e) Coordenar as atividades de operacionalização dos convênios de incentivo à educação dos
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governos estadual e federal, fazendo a interface entre o órgão governamental responsável pela
administração do convênio, o aluno e a faculdade, visando assegurar o aporte de vantagens
ofertadas;
f) Proceder à análise final da documentação dos concluintes para a expedição e registro dos
diplomas.
1.20 Da Comissão Própria de Avaliação
Os processos de avaliação institucional internos são realizados pela Comissão Própria de
Avaliação - CPA, que sistematiza e presta informações de acordo com os princípios e diretrizes
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, tornando pública a
capacidade institucional, o processo de ensino e produção do conhecimento, o processo de
aprendizagem e a responsabilidade social no âmbito da educação superior oferecida pela
FACDO.
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.
Então, 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 representantes 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. Suas atribuições básicas são:
a) Elaborar e desenvolver, em conjunto com a comunidade acadêmica, a proposta de
autoavaliação institucional, construindo os diferentes instrumentos de avaliações,
contemplando as diversas dimensões a serem avaliadas, definindo objetivos, estratégias,
metodologias, recursos e calendários das ações avaliativas;
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b) Coordenar e articular os processos internos de avaliação da FACDO estruturando planos
e prazos para a sua realização;
c) Consolidar e coordenar o processo de prestação de informações solicitadas pelos órgãos
superiores internos e externos, que administram a educação superior;
d) Sensibilizar a comunidade acadêmica à participação do Exame Nacional de Avaliação de
Desempenho dos Estudantes – ENADE, facilitando as informações pertinentes ao
evento;
e) Analisar os relatórios e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação
interna institucional, propondo melhorias quanto à eficiência, eficácia e articulação;
f) Divulgar as informações relevantes à comunidade acadêmica e não acadêmica e à
sociedade civil organizada sobre a qualidade de desempenho da FACDO;
g) Formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido pela FACDO,
com base nas análises e recomendações produzidas nos processos internos de avaliação e
nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação.
Portanto, auto avaliação institucional possui caráter pedagógico em busca de melhorias e
de autoconhecimento da Instituição em sua pluralidade acadêmica e administrativa, sustentada
na participação dos acadêmicos – alunos, e colaboradores (professores e técnicos) – e na
comunidade externa. É um processo social e coletivo de reflexão, produção e socialização de
conhecimentos sobre a Instituição.
A ênfase no processo de auto avaliação se dá na busca de articulação entre o ensino, a
extensão e iniciação científica, definida em seu PPI e voltada para a formação, a
responsabilidade social e a transformação institucional.
O processo de auto avaliação da FACDO visa constituir-se pelo diálogo permanente
entre a CPA – Comissão Própria de Avaliação e as diferentes instâncias institucionais, estudo
permanente do PDI e debates sobre temas relacionados a avaliação institucional, realização de
entrevistas, análise documental, acompanhamento das avaliações externas in loco, discussão
com os dirigentes de cursos acerca do relatório emitido após cada avaliação e possibilidades de
melhorias, aplicação de instrumentos quantitativos e qualitativos e a reflexão sobre os
indicadores obtidos numa perspectiva formativa, dialética, propositiva e transformadora.
A metodologia utilizada tem como foco a avaliação das diferentes dimensões
institucionais propostas pelo roteiro, em conformidade com o que dispõe o SINAES - lei nº
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10.861, de 14 de abril 2004.
As dimensões consideradas no processo de avaliação institucional da FACDO estão
separadas em eixos estruturantes, estabelecidos pelo “INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL EXTERNA” - Ministério da Educação, agosto de 2014:
 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 (Planejamento
e Avaliação) do Sinaes. Inclui também um Relato Institucional que descreve e evidencia
os principais elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em relação ao PDI,
incluindo os relatórios elaborados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do período
que constituiu o objeto de avaliação.
 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do Sinaes.
 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a
Pesquisa e a Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento
aos Discentes) do Sinaes.
 Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6
(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do Sinaes.
 Eixo 5 – Infraestrutura Física: corresponde à dimensão 7 (Infraestrutura Física) do
Sinaes.
Seguindo as recomendações da lei do SINAES, tanto os dados coletados quanto o
tratamento destes possuem caráter quantitativo e qualitativo.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados se baseiam em questionários com
perguntas fechadas, direcionada à comunidade acadêmica, com uma abordagem interativa entre
os sujeitos do processo avaliativo.
O comprometimento e a motivação com as ações da autoavaliação institucional na
FACDO vêm apresentando um significado singular, quando o envolvimento e a vontade de
conhecer a sua própria realidade passam a tornar-se parte de uma cultura de avaliação. A CPA,
como comissão, é presente e disponível na prestação de assessoria na condução da avaliação
externa, junto aos cursos.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem conduzido, de forma cuidadosa e
meticulosa, o processo de auto avaliação na FACDO, procurando conscientizar a comunidade
acadêmica da importância da autocrítica e do autoconhecimento. O processo vem gerando
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informações essenciais, que serão confrontadas com a missão precípua de contribuir para a
qualidade dos serviços educacionais prestados pela IES.
Nesse sentido, os resultados da autoavaliação são obtidos pela ação da comunidade
acadêmica, frutos da mobilização, da sensibilização, de resultado das discussões e na formulação
de indicadores para as melhorias da IES, sendo que os resultados identificados contribuem para
o planejamento e as decisões estratégicas da FACDO.
A integração, participação, colaboração e articulação se constituem como conceitos
fundamentais da construção deste sistema de avaliação, na direção de tornar evidentes os
compromissos e responsabilidades sociais desta Instituição educativa e da promoção dos
“valores democráticos, o respeito à diversidade, à busca da autonomia e à afirmação da sua
identidade” (SINAES).
A avaliação institucional deve ser um momento fundamental de exposição pública da
Instituição e de comunicação transparente com a comunidade interna e externa. Assim, podemse divulgar publicamente os resultados da autoavaliação, por meio de diversas mídias, como
seminários, reuniões, documentos informativos (impressos, eletrônicos e digitais) e outros.
O conhecimento da realidade institucional, adquirido com a auto avaliação, serve de base
para analisar a necessidade e a capacidade da Instituição de planejar-se para o futuro, com maior
qualidade acadêmica e pertinência social. Dessa forma, os resultados da avaliação institucional
devem ser utilizados como subsídios para a gestão e o desenvolvimento da Educação Superior
na FACDO, buscando atender às expectativas da comunidade interna e externa e possibilitar o
cumprimento de sua missão institucional.
A orientação teórica acerca da autoavaliação institucional da FACDO está pautada nos
fundamentos da avaliação e regulação da Educação Superior, dos conceitos, princípios e
critérios definidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES,
estando o processo de avaliação já incorporado ao planejamento institucional na FACDO.
Outras definições orientadoras da avaliação da educação superior também embasam os
procedimentos avaliativos da Instituição, principalmente aquelas previstas no Plano Nacional de
Educação e nos documentos emanados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais “Anísio Teixeira” – INEP – e da Comissão Especial de Avaliação.
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1.20.1 Acompanhamento Sistemático dos Objetivos
O Acompanhamento e avaliação dos projetos pedagógicos e das atividades acadêmicas
para a Faculdade Católica Dom Orione 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 a missão de educar.
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 corresponsável 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 atividades práticas de implantação devem ser direcionadas 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, 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 técnicocientíficas nos campos de saberes e efetivamente humanas, por serem solidárias na construção
de uma sociedade justa e fraterna.
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
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e regional onde está instalada.
A Instituição adota políticas no intuito de criar 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.
Um conjunto de atividades foram organizadas e coordenadas pela CPA que norteiam a IES na
busca por ações que tenham pôr fim a melhoria da qualidade da educação superior oferecida e o
fortalecimento do compromisso social da IES perante a comunidade que assiste.
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.
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 transformála na direção desejada.
De acordo com os objetivos e metas estabelecidas no PDI e PPI, a FACDO enfatiza a
autoanálise de sua missão, das políticas institucionais, das atividades, dos cursos dos projetos e
gestão, estabeleceu um projeto de avaliação e acompanhamento que construísse uma consciência
institucional que possibilite reflexões das potencialidades e oportunidades de crescimento, tendo
em vista a sua relevância acadêmica e social.
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1.21 Ouvidoria
A ouvidoria tem como função ser um instrumento institucionalizado de interação entre a
comunidade acadêmica, alunos, professores, funcionários técnico-administrativos, egressos e
membros da sociedade civil organizada, com as instâncias administrativas da FACDO, visando
contribuir para o aperfeiçoamento da gestão institucional, no que se refere ao tratamento das
demandas das comunidades interna e externa.
As atribuições básicas da Ouvidoria são:
a) Oferecer à comunidade interna e externa um canal de comunicação com a
administração da FACDO, para o encaminhamento de suas demandas;
b) Proporcionar oportunidades de intervenção crítica na gestão da FACDO, visando o
exame das reivindicações formuladas, a melhoria das atividades desenvolvidas e dos
serviços prestados pela Instituição;
c) Assegurar aos usuários dos serviços prestados pela FACDO, o direito à informação,
orientando-os a respeito dos meios disponíveis para obtê-la;
d) Receber demandas, reclamações, sugestões, consultas, denúncias ou elogios
provenientes da comunidade interna e externa da Instituição e dar encaminhamento às
questões de forma a garantir a sua consecução;
e) Sugerir melhorias no caso de funcionamento ineficaz de setores internos ou conduta
ilegal de qualquer membro da Instituição, bem como propor à Direção Geral a abertura
de averiguação, para que sejam apuradas informações de reconhecidas irregularidades;
f) Informar aos solicitantes da Ouvidoria, isoladamente ou em conjunto com os setores
envolvidos, as orientações recebidas ou encaminhamento e resolução das questões;
g) Informar à Direção Geral quando os setores competentes não apresentarem dentro do
prazo estabelecido, as informações e/ou soluções para as demandas apresentadas;
h) Manter registro das solicitações encaminhadas à Ouvidoria, bem como das
respostas/soluções oferecidas aos solicitantes.
1.22 Biblioteca
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, acesso

53

PPC – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR
a usuários com necessidades especiais e guarda volume, possui salas de leitura, salas de estudo
em grupo e individual.
Com horário de funcionamento de segunda-feira à sexta-feira, das 07 h às 23 horas e no
sábado, das 08h às 16 horas, contando com bibliotecário formado na área, devidamente
registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia e auxiliares de biblioteca, os quais são
responsáveis pelo atendimento e processamento técnico. Oferece serviços de empréstimos e
reservas, sistema informatizado de consulta, empréstimos e devoluções, sistema de internet
wireless, acesso à internet com computadores para pesquisas ao acervo bibliográfico, setor de
atendimento com computadores, busca e recuperação da informação realizada nos diversos
suportes informacionais, referente a dados fornecidos ou não. Além do acesso à Internet, outros
serviços poderão ser utilizados pelo usuário, como: editoração de textos, planilha eletrônica e
apresentação de slides.
1.22.1 Política de Expansão e Atualização da Biblioteca
O acervo bibliográfico tem sua expansão prevista com alocação de recursos
orçamentários constantes de cronograma econômico-financeiro da IES. O investimento anual
para atualização do acervo bibliográfico é de 3% da receita. A expansão da coleção se dá através
do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aprovado em todas as instâncias institucionais, da
solicitação sistemática dos professores e coordenadores em razão da atualização do acervo nas
áreas do conhecimento, bem como 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 e para a comunidade.
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 digital.
1.22.2 Acervo da Biblioteca
Seu acervo é aberto à comunidade interna e externa e conta, atualmente, com acervo
bibliográfico, de periódicos nacionais e internacionais correntes e indexados voltados para as
áreas de interesses específicos dos cursos oferecidos pela faculdade.
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O acervo é constituído de acordo com recursos orçamentários contemplando os diversos
tipos de materiais em seus variados suportes. A descrição bibliográfica utilizada para
catalogação de materiais é o Código de catalogação Anglo-Americano.
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. 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, bem como para
atender à demanda de novos cursos; bibliografias básicas e complementares de livros; periódicos
impressos ou eletrônicos. Os serviços oferecidos pela biblioteca são: empréstimos, devolução,
reservas locais e à distância, consulta local e à distância, via Portal Eletrônico, levantamento
bibliográfico, orientações na elaboração dos trabalhos acadêmicos conforme as Normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, multimídia e internet, comutação bibliográfica.
O acervo bibliográfico é composto de 3.123 títulos somando um total de 14.858
exemplares, divididos nas áreas: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências
Sociais e Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, cuja aquisição é realizada primeiramente
pelos títulos das bibliografias básicas de cada disciplina, na proporção de 01(um) exemplar para
até 10(dez) alunos.
Além de livros, a Biblioteca conta com periódicos de gestão, além da assinatura de
jornais de grande circulação nacional e regional, que trazem a atualização do conhecimento de
forma dinâmica, bem como, permite a discussão sobre temas polêmicos e/ou inovadores que
transformam a realidade da administração, em face da realidade social.
Existem atualmente 31 títulos de periódicos entre aquisições e doações, sendo que 19
deles têm temática voltada para a área de gestão, e 02 assinaturas de jornais: Folha de São Paulo,
Jornal do Tocantins.
É importante ressaltar que a biblioteca possui as Normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) para elaboração de monografias, bem como o manual elaborado pela
própria faculdade.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade Católica Dom
Orione, trabalhará com 03 livros como bibliografia básica para cada disciplina e 05 livros como
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bibliografia complementar.
Os periódicos recebidos pela Biblioteca são compostos pelas seguintes revistas, sendo de
indexação nacional e internacional:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM GESTÃO HOSPITALAR
RAHIS – Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde
Revista Administrador Hospitalar
Revista de Saúde Pública
Trabalho, Educação e Saúde
Ciência & Saúde Coletiva
Saúde e Sociedade
Gestão e Tecnologia Hospitalar
Saúde S/A
Revista de Administração de Empresas
Revista de Administração Contemporânea
Revista Brasileira de Administração
Revista de Administração da USP – RAUSP
Revista Harward Business Review
Revista Harvard Business Review Brasil

Acervo Periódico Eletrônico: Curso Superior Tecnológico Em Gestão Hospitalar

1. Acta Paulista de Enfermagem
2. Ciência & Saúde Coletiva
3. Epidemiologia e Serviços de Saúde
4. RAC - Revista de Administração Contemporânea
5. RAE - Revista de Administração de Empresas
6. RAHIS - Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde
7. RBA - Revista Brasileira de Administração
8. Revista Administrador Hospitalar
9. Revista Bioética
10. Revista de Administração em Saúde
11. Revista de Ciências Médicas e Biológica
12. Revista de Economia e Administração
13. Revista de Gestão em Sistemas de Saúde (RGSS) 14. Revista de Saúde Pública
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14. Revista do Instituto de Ciências da Saúde
15. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa
16. Revista Eletrônica Gestão & Saúde
17. Revista Latino-Americana de Enfermagem
18. Revista Gestão Hospitalar
19. Saúde e Sociedade
20. Texto & Contexto Enfermagem
21. Revista Trabalho, Educação e Saúde
22. Revista Ciência e Saúde Coletiva
23. Caderno de Saúde Pública
1.23 Dos Laboratórios de Informática
Os acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade
Católica Dom Orione têm acesso a dois laboratórios de informática, sendo que um deles é
equipado com 26 computadores e o outro com 39 computadores, todos equipados com internet,
além de equipe capacitada para atender e orientar os usuários docentes e discentes.
O Laboratório de informática do prédio do Colégio Santa Cruz, possui 04 bancadas de
mármore, 26 computadores, 02 servidores, 1 armário suspenso, uma impressora multifuncional,
1 estabilizador, 2 nobreaks, 1 mesa e 2 swiths, 1 lousa branca e 1 ar condicionado.
O Laboratório de informática, do prédio da Faculdade Católica Dom Orione, possui 06
bancadas de mármore, 39 computadores, 1 estabilizador, 1 rack de rede.
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CAPÍTULO II -

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR
2.1. Identificação do Curso
 Denominação do Curso: Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
 Modalidade: Tecnológico
 Titulação Conferida: Tecnólogo em Gestão Hospitalar
 Ano de início de funcionamento do Curso: 2016
 Duração do curso: 3 anos
 Regime Escolar: Semestral
 Carga Horária = 2880 h/a
 Integralização: O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar contempla 2400
horas de disciplinas, 150h de Atividades Complementares e 40h de Trabalho de
Conclusão de Curso.
 Prazo de integralização da Carga Horária do Curso: Mínimo de 06 semestres (03 anos) e
máximo de 09 semestres (04 anos e meio)
 Número de Turmas Oferecidas por semestre: 01 (uma)
 Turno de funcionamento previsto: Matutino/Noturno
 Total de Vagas Oferecidas por ano: 80 vagas (40 para cada semestre)
 Número de alunos por turma: 40 (cinquenta)
2.1.1 Endereço de funcionamento
Faculdade Católica Dom Orione
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
Rua Santa Cruz, n. 557, Centro
Fone: (63) 3413-0500
Araguaína, TO
Sítio eletrônico: www.catolicaorione.edu.br
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2.2 A relevância social do curso e o histórico de cursos de gestão ofertados pela FACDO
A implantação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade
Católica Dom Orione justifica-se para colaborar de forma efetiva no desenvolvimento
profissional de mão-de-obra qualificada e especializada em Gestão Hospitalar no norte do
Tocantins.
O projeto do nascimento da Faculdade Católica surgiu a partir de 1999. Na época o curso
de Administração já havia recebido a autorização do Ministério da Educação, mas devido a
muitas dificuldades, inclusive o isolamento da cidade, dificultou a montagem de uma equipe
diferenciada de professores, isso fez com que a Congregação Dom Orione postergasse a abertura
do curso, se preparando melhor para de forma robusta, oferecer serviços educacionais
diferenciados.
A partir de 2004, retomou-se o projeto, tendo o Curso de Administração como forma de
incrementar o desenvolvimento do Norte do Estado, com uma proposta humanista, inovadora e
criativa. Nesse sentido procurou-se valorizar o ser humano em sua multiplicidade de
inteligência,

levando-o,

nas

suas

particularidades,

contribuir

para

o

progresso

e

desenvolvimento.
Buscou-se

desde

então,

formar

profissionais

éticos,

comprometidos

com

o

desenvolvimento da nação. Para tanto, a responsabilidade social é ponto de partida na formação
de profissionais comprometidos com a superação das desigualdades sociais e com a vivência da
cidadania. Desde a sua concepção no ano de 2004, o Curso de Administração foi o agente de
transformação na comunidade local e regional. Desde então tem contribuído com a formação de
profissionais habilitados ao exercício consciente de sua profissão.
Durante a sua trajetória o Curso se mantém em constante adaptação ao contexto
econômico e social, o que pode ser comprovado pela recente reforma curricular realizada com o
objetivo de adequar o seu currículo e ação pedagógica às exigências do mercado e da sociedade.
É evidente que o mercado de trabalho tem demandado constantes mudanças na forma de
atuar e pensar das empresas sendo importante buscar a adaptação dos objetivos, do currículo e
das práticas pedagógicas dos cursos desta área a este novo contexto de exigências.
Neste sentido, a Faculdade Católica Dom Orione atenta às demandas da sociedade bem
como a realidade regional onde está inserida considerando os constantes cenários de mudanças,
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passa a ter a preocupação em formar profissionais especializados na área de gestão hospitalar de
forma a contribuir efetivamente para o desenvolvimento social e das organizações presentes no
município de Araguaína/TO e cidades em seu entorno, integrando uma nova e necessária
perspectiva de profissionais que se almeja para a região, tão pujante nas instituições hospitalares
e do seguimento da saúde, que por sua vez necessitam de mão-de-obra cada vez mais qualificada
para atender suas necessidades na busca pela excelência operacional e estratégica.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar foi idealizado para atender às
necessidades da educação profissional na área de gestão em níveis nacional e regional.
Salientamos que este projeto está alicerçado nos princípios básicos da educação profissional
brasileira que atualmente passa por um momento de singularidade em sua trajetória, em especial
no tocante a possibilidade de propiciar o fim da dicotomia entre o saber e o fazer e, por
conseguinte, do fim dos estigmas que acompanham essa modalidade de ensino desde a sua
criação.
O curso superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACDO justifica-se em sua
abertura uma vez que visa a contribuir na formação de profissionais conscientes de sua
responsabilidade ética e social, qualificados, empreendedores, competentes e com forte
conhecimento da área da atividade do Eixo Tecnológico da Saúde, proporcionando aos alunos o
contato com novas metodologias existentes no campo das atividades de Gestão Hospitalar,
Administração e Desospitalização, com as tendências políticas, econômicas, jurídicas, humanas
e tecnológicas.
O projeto pedagógico do curso superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da
Faculdade Católica Dom Orione possui como foco a formação do futuro profissional para a área
de planejamento, organização e gerenciamento dos processos de trabalho em saúde, envolvendo
a área de gestão de pessoas, materiais e equipamentos. Tais profissionais de formação centrada
na necessidade de se ter conhecimento aprofundado sobre o processo no qual atuará, para que
este tenha uma postura mais analítica e crítica resultando em intervenções rápidas e decisões
apropriadas ao dia-a-dia das atividades desses profissionais.
Em suma, o curso superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACDO tem por
objetivo formar recursos humanos qualificados para essa atividade, preenchendo uma lacuna
existente no cenário mercadológico da região, atendendo assim os anseios da comunidade do
norte do Estado do Tocantins.
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Vale ressaltar que a FACDO, ao pleitear o curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar,
levou em consideração as necessidades da região, bem como os últimos dados do censo
educacional do ensino superior, disponíveis no INEP.
Isto posto, a IES acredita que a criação de cursos de tecnologia para o Tocantins,
especificamente em Araguaína, devido à falta de profissionais com esta formação, por haver
poucos cursos com este perfil e a crescente demanda por novas ocupações fez surgir um novo
tipo de curso superior, denominada graduação tecnológica. São cursos inovadores que possuem
traço operacional de caráter específico, onde a formação profissionalizante (tecnologia
específica) está ancorada numa base tecnológica geral.
É relevante informar ainda que, a instituição tendo plena consciência de sua
responsabilidade para com a sociedade de Araguaína e da região, ao pleitear o curso superior de
Tecnologia em Gestão Hospitalar, além de suprir a atual carência por profissionais com este
perfil no mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento da região, visa oferecer um
curso de qualidade, com novas tecnologias e metodologias, atendendo às exigências
profissionais e empresariais do milênio.
Assim sendo, a FACDO ao estimular o desenvolvimento da pesquisa aplicada,
indissociável do ensino e extensão, e propiciando uma formação de profissionais altamente
capacitados para aturarem no mercado de trabalho, sensibilizados com a habilidade necessária
em todas as etapas da atividade de Gestão Hospitalar, demonstra, ao oferecer este curso, o
interesse constante de expandir sua atuação neste campo de conhecimento humano, a fim
desenvolver seu projeto institucional e pedagógico e cumprir os objetivos sociais, visando ao
desenvolvimento regional por ela propostos.
Diante do exposto, o Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar aplica métodos,
técnicas e conceitos de gestão no planejamento das atividades hospitalares, trabalhando os
diversos cenários e ambientes deste tipo de organização. Atento às mudanças econômicas e
tecnológicas, e com vistas a otimizar investimentos, esse profissional organiza e controla
compras e custos, áreas de apoio e logística hospitalar, bem como acompanha e supervisiona
contratos e convênios. Pelos princípios da gestão, qualidade e viabilidade dos serviços, presta
suporte aos setores-fins. Pode atuar em hospitais e seus setores, clínicas e unidades de saúde,
laboratórios médicos e empresas prestadoras de serviço em saúde, subsidiando assim o processo
de tomada de decisões nessas instituições.
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Assim sendo, o empenho da FACDO passa a ser o de formar tecnólogos em Gestão
Hospitalar que tenham autonomia no ser, no pensar e no agir, colaborando com seu senso crítico
e engajamento social na construção de uma sociedade mais igualitária.
2.3 Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
A Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar tem a função de
planejar e estruturar o respectivo curso da Faculdade Católica Dom Orione, acompanhar a sua
execução e representá-lo interna e externamente, visando assegurar a formação de profissionais
de perfil empreendedor, generalista, criativo e inovador, capazes de trabalhar em ambientes
dinâmicos, na busca de soluções para a gestão das organizações em que atuarão.
Constituem atribuições básicas da Coordenação de Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Hospitalar:


Preparar o programa do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, a estrutura
curricular e indicar seus professores, considerando os requisitos de titulação e/ou
experiência profissional, nos prazos estipulados pela Diretoria Acadêmica;



Ministrar as disciplinas de graduação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Hospitalar;



Elaborar os instrumentos de avaliação dos alunos, considerando os critérios estabelecidos
pelo programa;



Organizar o trabalho docente e discente;



Acompanhar a fiel execução do regime didático, especialmente a observância dos
horários, dos programas das disciplinas, e das atividades desenvolvidas pelos professores
e alunos;



Coordenar as atividades de recepção dos novos alunos, bem como a sua inserção no meio
acadêmico;



Apoiar os alunos em questões relacionadas ao aproveitamento escolar e a inserção no
meio acadêmico;



Manter o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
atualizado, consoante com as diretrizes curriculares nacionais, com o Projeto Pedagógico
Institucional e com a missão da FACDO;



Promover ações de estímulo, apoio e atualização do corpo docente no campo didático-
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pedagógico;


Acompanhar as atividades relacionadas ao trabalho de conclusão do curso,
disponibilizando o devido acompanhamento acadêmico à realização dos trabalhos pelos
alunos;



Monitorar as atividades relacionadas ao Estágio Supervisionado, nomeando os
professores orientadores e disponibilizando o devido acompanhamento acadêmico à
realização dos estágios pelos alunos;



Supervisionar as atividades realizadas pela Coordenação da Empresa Júnior, criando as
condições para seu funcionamento, nomeando os professores orientadores e
disponibilizando o devido acompanhamento acadêmico, suporte e apoio administrativo,
visando proporcionar aos alunos formação e integração do ensino e da pesquisa com a
prática profissional, como também realizar trabalho de caráter social junto a
comunidades;



Coletar junto aos professores do curso, a bibliografia das respectivas disciplinas,
propondo a aquisição das obras não disponíveis no acervo da biblioteca.

2.4 Do Colegiado do Curso
Vinculado à Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, o
Colegiado do Curso tem a função consultiva e de assessoramento ao Coordenador do Curso, em
relação às matérias e projetos pertinentes ao curso, sendo responsável pela emissão de parecer a
ser encaminhado aos órgãos competentes e superiores, estando diretamente subordinado aos
Comitês de Ética, Ensino, Pesquisa e Extensão, mantendo relação cooperativa com as
coordenadorias que ofertam disciplinas ao Curso.
O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar é constituído pelo
Coordenador do Curso, que o presidirá; por 03 (três) representantes docentes escolhidos por seus
pares, que participam das atividades do curso; e por 01(um) representante discente, indicado
pelos alunos matriculados no curso.
Possui como atribuições básicas:
e) Propor as normas e procedimentos que regulamentam o seu funcionamento, as quais
deverão ser homologadas pelo Conselho Superior;
f) Adequar os objetivos gerais e específicos do Curso Superior de Tecnologia em
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Gestão Hospitalar em conformidade com o PDI, PPI, Regimento e legislação, fixando
as diretrizes de seu programa pedagógico para homologação pelo Conselho Superior
da FACDO;
g) Acompanhar o desenvolvimento do curso visando garantir a adequada aplicação do
projeto pedagógico;
h) Definir junto à Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação, em parceria com o
NUPED e NEIC, a necessidade de realização de programa e de períodos especiais de
interesse do curso;
i) Examinar, decidindo em primeira instância, as questões acadêmicas suscitadas pelo
corpo discente e docente, cabendo recurso da decisão ao Conselho Superior.
2.5 Concepção do Curso e Eixo Norteador
O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso Superior de Tecnologia (CST) em
Gestão Hospitalar (GF) segue as orientações do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
da FACDO no que concerne ao plano de metas e ações da instituição, que preconiza a
construção de projetos pedagógicos compromissados com suas bases conceituais, sua missão,
seus objetivos e seus princípios norteadores.
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FACDO aponta para uma inovação
que transcende as propostas convencionais de criação de um centro de referência em Gestão,
implicando, assim, tal avanço o ensino de alto padrão, comprometido com a integralização dos
países da Europa e das Américas, o que pressupõe uma coletividade consciente e, por
conseguinte, um saber ativo relacionado não somente com o conhecimento, mas também com a
crítica e com a construção da sociedade.
O conhecimento que a Faculdade Católica Dom Orione visa a produzir e a transmitir tem
como objetivo principal compreender o processo contraditório da integração, da democracia e da
necessária união dos países em torno de ideais comuns, contribuindo, dessa forma, para se
chegar a uma consciência de totalidade e à elaboração de um instrumental adequado à
compreensão do cenário e das conjunturas nacional e internacional. Sob essa perspectiva de
inovação, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar tem como missão contribuir
para a formação de profissionais imbuídos da responsabilidade de formular e implementar
estratégias que assegurem a eficiência, a eficácia e a competitividade das organizações
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hospitalares. O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar distingue-se pela sua
importância na formação profissional, através de competências e habilidades necessárias na área
de gestão, sendo primordial para o desenvolvimento do Tocantins e Região onde ele está
inserido. O Curso será concebido não apenas como um mero reprodutor de conhecimento,
também será voltado para formação de profissionais que exerçam as suas funções com
capacidade ética, técnica, social e ambiental, que norteiam a região.
O crescimento econômico do Estado do Tocantins é inevitável e inadiável, encontra-se
em estado acelerado de desenvolvimento, necessitando de profissionais com formação integral.
É desse modo que a FACDO, através do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Hospitalar, se coloca enquanto parceira no desenvolvimento regional sustentável ao oferecer à
sociedade, cidadãos e ao mercado, profissionais com melhor preparo técnico, que possa
desempenhar suas funções dentro das exigências da complexidade que o mundo moderno requer.
A FACDO, por meio de seu Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Hospitalar, preocupou-se em estabelecer diretrizes estratégicas para
aprimorar o ensino no curso, para estabelecer um padrão de qualidade voltado para o futuro,
como um desafio de que, o que se pretende é sempre superar expectativas. Mas, este trabalho
árduo requer sempre mudanças e renovações em seu plano de ação educativa.
O Curso guarda congruência com a política de responsabilidade social da Faculdade,
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 da região norte do Estado de Tocantins.
É notório que a sociedade é dinâmica e possui um ritmo próprio, e está em constantes
transformações, por isso o ensino superior precisa reinventar-se, estabelecer um novo plano de
atuação diante de uma rotina que produza conhecimento continuamente e provoque em si
atitudes inovadoras e criativas.
Dada a profunda crise de valores pela qual passa nossa sociedade, a Instituição não pode
ficar alheia a esta realidade, bem como simplesmente não deve pautar suas considerações
curriculares apenas nas exigências econômicas, mais também devem incorporar as dimensões da
democracia, da moralidade e da espiritualidade.
A Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: visão e ação, realizada
em Paris, em 9 de outubro de 1998 (DECLARAÇÃO, 1998), considerou que
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“os sistemas de educação superior devem aumentar sua capacidade para viver em meio
à incerteza, para mudar e provocar mudanças, para atender às necessidades sociais e
promover a solidariedade e a igualdade; devem preservar e exercer o rigor científico e a
originalidade, em um espírito de imparcialidade, como condição prévia básica para
atingir e manter um nível indispensável de qualidade; e devem colocar estudantes no
centro de suas preocupações, dentro de uma perspectiva continuada, para assim permitir
a integração total de estudantes na sociedade de conhecimento global do novo século.”

Neste sentido a FACDO propõe seu aprimoramento com a missão de educar, formar e
promover a realização de pesquisa que atendam a um desígnio social e prepare seu acadêmico às
imprevisíveis mudanças e aparecimento de novos paradigmas de produção econômica, no
mundo do trabalho e das relações sociais. A FACDO quer educar e formar cidadãos
responsáveis e qualificados para atender às necessidades de toda atividade humana, com
consciência da aprendizagem permanente de modo que possa participar plenamente na
sociedade.
Desse modo, com base nos princípios definidos pelo Conselho de Nacional de Educação,
e nas diretrizes curriculares para a elaboração do projeto pedagógico de Cursos Superiores de
Tecnologia, compôs sua estrutura organizacional observando os seguintes elementos para
operacionalização das ações educativas e metodológicas:
a) Capacitar seus alunos a se tornarem profissionais capazes de combinar conhecimentos
teóricos e práticos;
b) Promover, gerar e difundir conhecimentos por meio da pesquisa, com relevância para as
questões que promovam o desenvolvimento da sociedade no âmbito da Gestão
Hospitalar;
c) Buscar a inovação metodológica através dos instrumentos da interdisciplinaridade e a
transdisciplinaridade, em que os membros da comunidade acadêmica docente tenham ou
recebam formação adequada para promoção do conhecimento multidiversificado;
d) Potencializar a capacidade de pesquisa através do fomento com apoio material e
financeiro, para que a pesquisa obtenha qualidade e seja avaliada pelo que realiza em seu
papel extensivo à sociedade;
e) Trabalhar com práticas educacionais inovadoras, com o interesse centrado no acadêmico,
que incluam novos conteúdos curriculares que atendam às necessidades endógenas e
exógenas da instituição, bem com o uso de métodos que promovam o domínio cognitivo
das disciplinas a fim de facilitar a aquisição de conhecimentos práticos e estabeleça
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competências e habilidades para a comunicação, análise crítica e criativa combinando
saber tradicional ou local, em consonância a questão do gênero e o contexto cultural,
histórico e econômico da Região Norte e o conhecimento aplicado a técnicas de gestão
hospitalar;
f) Propor novos métodos pedagógicos ou didáticos que não associem o conhecimento a
avaliação mediante memorização, mas que envolva primordialmente as faculdades de
compreensão, a habilidade para o trabalho prático e a criatividade, que pressupõe
originalidade;
g) Os docentes são preparados para adotar como meta “instigar seus estudantes para que
aprendam a tomar iniciativas”, ao invés de os conformarem a ser unicamente uma fonte
receptora de conhecimento;
h) Promover programas de desenvolvimento de pessoal, dirigido aos docentes, para que
sejam sempre estimulados à inovação e estejam familiarizados com os diversos estilos de
ensino-aprendizagem;
i) Considerar as categorias diversificadas do educando e auxiliar a sua transição para o
ensino superior com programas desenvolvidos pelo NUAD (Núcleo de Apoio ao
Discente), com o objetivo de evitar a evasão escolar.
Não há dúvidas de que a FACDO busca qualidade no ensino, com expectativas de que o
aluno desempenhe o conhecimento aprendido com base nos valores morais, espirituais, sociais e
éticos. Assim, para a elaboração do presente projeto pedagógico, o núcleo estruturante refletiu
sobre o perfil do egresso e as metodologias adotadas no processo ensino-aprendizagem, de modo
que a nova estrutura curricular proposta atenda aos princípios norteadores da ação acadêmica da
FACDO, como uma instituição com franco apelo ao desenvolvimento, pela promoção do
conhecimento do espírito humano, da carente Região Norte do país.
2.6 Objetivos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
2.6.1 Objetivo Geral do Curso
O objetivo geral do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade
Católica Dom Orione é proporcionar a formação do profissional apercebido de condições
suficientes e necessárias ao cumprimento de seu papel no mercado de trabalho, atuando
diretamente na supervisão ou na execução das funções que caracterizam suas atividades.
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Neste sentido, apresenta como objetivo geral o desenvolvimento de competências e
habilidades voltadas para a gestão de hospitalar nas mais diferentes áreas de atuação para que o
profissional formado possa efetivamente contribuir em uma sociedade em constante
transformação, por meio de um conhecimento transdisciplinar, com postura ética, crítica,
reflexiva e estimular os discentes no desenvolvimento das competências e habilidades
necessárias para sua atuação profissional e cidadã.
2.6.2 Objetivos Específicos do Curso
a) Proporcionar uma sólida formação geral, ética, humanista, solidária e valorativa a partir
do domínio dos fundamentos de compreensão e utilização da Gestão Hospitalar em suas
mais variadas manifestações e aplicações;
b) Possibilitar ao discente o desenvolvimento de atitude reflexiva e a visão crítica que
fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem dinâmica e autônoma;
c) Desenvolver no discente, em paralelo ao conhecimento teórico, habilidades práticas que
permitam a conjugação eficaz e o domínio das teorias e técnicas de Gestão Hospitalar
para solução das questões complexas nos diversos tipos de organizações;
d) Permitir a compreensão, sob o olhar da Gestão Hospitalar, do contexto e dos problemas
que atingem a região norte do Estado do Tocantins, qualificando o discente para o
exercício da atividade profissional com postura crítica, proativa, de cidadania engajada
em questões sócio-econômicas e ambientais;
e) Preparar os discentes para atuar nas organizações de forma empreendedora e criativa em
prol do desenvolvimento sustentável da sociedade local e regional;
f) Propiciar uma formação discente que leve ao desenvolvimento de competências e
habilidades para reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente e agir com liderança na gestão e consolidação de projetos nas mais
diversas organizações;
g) Proporcionar ao discente uma formação que possibilite atuação com consciência das
implicações éticas do seu exercício profissional;
h) Habilitar para o raciocínio lógico e analítico compatível com os processos de
comunicação e negociação em diferentes modelos organizacionais;
i) Proporcionar condições para o desenvolvimento de ações práticas inclusivas com uma
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visão crítica e reflexiva que leve o acadêmico a fomentação da gestão com
responsabilidade social;
j) Análise e Planejamento Hospitalar: analisar os resultados obtidos nas organizações de
atuação e planejar ações necessárias para obter melhorias.
k) Orçamento Empresarial: analisar e aplicar a sequência dos recursos orçamentários
necessários, bem como a aplicação dos recursos disponíveis.
l) Gestão de Hotelaria em Saúde: Conceitos e características de Serviços de hotelaria no
âmbito hospitalar e ambulatorial.
m) Caixa: efetuar os recebimentos e os pagamentos, controlando o saldo de caixa.
n) Contas a Receber: controlar as contas a receber relativas às vendas a prazo.
o) Contas a Pagar: controlar as contas a pagar relativas às compras a prazo, impostos,
despesas operacionais, e outras.
p) Gestão da Qualidade: Gerenciamento do Sistema de Garantia da Qualidade em Saúde.
2.7 Perfil do Egresso
O perfil do formando do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da
Faculdade Católica Dom Orione prima pela atuação nas diversas áreas da Gestão Hospitalar, no
planejar, organizar, dirigir e controlar. Com visão sistêmica, generalista e multidisciplinar,
estando apto a exercer com competência e habilidade as funções de gestão nas organizações
públicas, privadas e do terceiro setor, primando pelo desenvolvimento e sustentabilidade das
mesmas.
Para o completo domínio de suas atribuições no mercado de trabalho, o profissional
formado na FACDO deve:


possuir habilidades e competências gerenciais para atuar de forma humanística na
condução dos processos hospitalares;



dominar conhecimentos dos principais métodos em Gestão Hospitalar,
desenvolvendo modernas técnicas de planejamento, programação, controle e
avaliação com qualidade total;



imbuir-se de embasamento teórico e prático, referente aos conhecimentos,
habilidades e atitudes necessários ao melhor desempenho das atividades típicas da
Gestão Hospitalar;
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ser capaz de identificar e analisar problemas pertinentes à rotina das atividades
hospitalares;



pensar e agir estrategicamente diante dos desafios da gestão hospitalar;



demonstrar competências em relação a técnicas gerenciais contemporâneas que
permitam identificar e apresentar soluções dos problemas fundamentais que
afligem os aspectos gerenciais da área da saúde.

O egresso a ser formado deve, ainda, ter a capacidade de lidar e interagir com os
múltiplos desafios da globalização. A formação do Egresso tem como base a visão humanista
com foco na Gestão Hospitalar, controles, conhecimento e inovação, enfatizando o estudo da
Gestão Hospitalar na perspectiva gerencial, organizacional, estratégica e operacional, atuando de
forma ética e crítica com iniciativa, criatividade, determinação e responsabilidade.
2.8 Competências e Habilidades
A FACDO observa que os projetos pedagógicos devem possibilitar a formação
acadêmica através de competências e habilidades. Através da matriz curricular para o Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACDO, pretende-se gerar uma estrutura de
forma a possibilitar maior interdisciplinaridade e liberdade acadêmica, possibilitando o
desenvolvimento de competências e habilidades caracterizadas pelo desenvolvimento do saber,
mobilização, articulação e ação prática de valores e conhecimentos adquiridos.
A competência constitui na faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos
(ponderação, apreciação, avaliação, saberes, capacidades, informações, etc.) que decidam por
solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Aprender não é simplesmente um
armazenamento de informações e sim a capacidade de selecioná-las, com competência, para
estruturar e reestruturar sua aplicabilidade e ações.
A habilidade pedagógica significa, necessariamente, adotar uma prática que propicia,
essencialmente, o exercício contínuo e contextualizado desses processos de mobilização,
articulação e aplicação. Refere-se a tudo aquilo que o aluno deve aprender a fazer
desenvolvendo suas capacidades intelectuais, afetivas, psíquicas e motoras, sob a forma de:
• Habilidades gerenciais e administrativas: capacidade de mobilização, autonomia, iniciativa,
visão estratégica, administrar recursos, capacidade de articulação e visão sistêmica;
• Habilidades pessoais e interpessoais: responsabilidade, capacidade de auto-aprendizado,
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enfrentar problemas, sociabilidade e capacidade de trabalho em equipe, capacidade de expressão
oral e escrita, uso da língua estrangeira e liderança, capacidade de avaliar seu próprio trabalho e
trabalho dos outros e capacidade de organizar seu próprio estudo.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACDO, imbuída no espírito
Orionita de envolver-se em questões sociais e na preparação de um acadêmico com ideias livres,
críticas de modo ético e espiritual, quer estabelecer um perfil profissional que contenha a
seguintes competências e habilidades:
a) Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir
modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar
conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de
decisão;
b) Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;
c) Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e
função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
d) Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações
matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos,
administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo
diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
e) Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de
aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do
seu exercício profissional;
f) Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e das experiências
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
g) Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em Gestão
Hospitalar para as organizações;
h) Desenvolver capacidade para realizar consultoria em Gestão Hospitalar, pareceres e
perícias gerenciais, organizacionais, estratégicas e operacionais.
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2.9 Metodologia de Ensino no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
As disciplinas são distribuídas em unidades curriculares e contam com 100 dias letivos.
Durante o transcorrer do curso, o aluno poderá obter certificações parciais a partir do
cumprimento de um grupo de disciplinas e consequente aquisição e aprendizagem de um
conjunto de conceitos, técnicas e habilidades. Estas certificações parciais serão concedidas ao
aluno que complete o módulo referente a cada certificação de 800 horas.
Este mecanismo tem por objetivo estimular o aluno durante o curso, pois ele cumpre
etapas e recebe títulos por cada etapa cumprida, e permite, ainda, o ingresso do aluno no
mercado de trabalho em tempo mais curto, a partir de uma especialidade, formal e reconhecida
pela instituição, que dá ao adquirente a autoridade formal em relação ao conhecimento obtido.
A Faculdade Católica Dom Orione na construção do Projeto Pedagógico optou pela
realização de um trabalho participativo, em que se oportuniza a construção deste importante
documento com os membros da comunidade acadêmica, para o desenvolvimento das
competências profissionais, éticas e estéticas. Dessa forma, a metodologia de ensino de Gestão
Hospitalar adotada pela FACDO no curso busca tecnologias educacionais modernas partindo da
realidade do aluno.
As práticas pedagógicas e os métodos de ensino-aprendizagem adotados pelos
professores do Curso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACDO estão
fundamentados em uma metodologia que privilegia a atividade e iniciativa dos estudantes,
objetivando favorecer a autonomia e ao “aprendera aprender”. A iniciativa e a autonomia
organizam-se como ponto chave das práticas pedagógicas, pois consideram o perfil de gestor
que o curso pretende formar. As abordagens metodológicas, por sua vez, contemplam a
dimensão crítica e criativa e buscam enfocar a dimensão humana e racional do trabalho, de
forma a possibilitar uma intervenção consciente no processo produtivo, bem como fortalecer o
exercício da cidadania.
O projeto do curso cumpre as diretrizes pedagógicas da Faculdade, contemplando:


A superação da fragmentação que envolve os componentes curriculares;



A prioridade de uma racionalidade ética sobre a racionalidade cognitiva
instrumental;



O reconhecimento de outras formas do saber, o que implica a abertura ao outro;
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A rejeição do caráter único e exclusivo do conhecimento científico;



A valorização do saber científico e técnico, bem como a revalorização dos saberes
não científicos.

Portanto, as atividades desenvolvidas pelos diferentes campos de estudo do curso primam
por criar condições para desenvolvimento de capacidades de meditação e reflexão, propiciando
ao estudante o incremento do processo de aprender e de construir o conhecimento.
Para que se atinja o perfil de egresso que o curso propõe formar, o papel do professor e
da coordenação do curso, como agentes facilitadores, é fundamental. Dentre as ações
promovidas nesse sentido, destacam-se:
a) Realização de reuniões periódicas com os professores, como forma de monitorar as
atividades realizadas;
b) Verificar o alinhamento de objetivos, além de promover a troca de experiências;
c) Capacitação pedagógica contínua por meio do incentivo à participação docente em
atividades desenvolvidas em nível institucional;
d) Apoio, inclusive financeiro, à participação docente e discente em eventos da área, como
forma de promover a atualização do conhecimento e incentivo à inserção na pesquisa.
A metodologia do ensino no curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar reforça
iniciativas flexíveis e inovadoras principalmente em: estudos de caso, fóruns de debate,
dinâmicas de grupo, iniciação científica, inclusão de alunos auxiliares em pesquisa ou alunos
monitores, cursos de extensão, utilização de recursos de multimídia, atividades de informática,
bancos de dados, acesso à internet, congressos, seminários, palestras, estágio curricular e
extracurricular e a atuação na Empresa Júnior.
O projeto pedagógico do Curso atende às diretrizes curriculares gerais estabelecidas pelo
Ministério da Educação para os cursos superiores de tecnologia.
Os princípios metodológicos, delineados nas diretrizes pedagógicas, são consignados no
projeto pedagógico do Curso, com o objetivo de conduzir o educando a aprender a ser, a fazer, a
viver em sociedade e a conhecer, para a formação de um perfil profissional universalista, mas
centrado em especificidades indispensáveis à empregabilidade, tais como:
 Comportamento humano e ético;
 Humanização
 Criatividade e inovação;
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 Aprendizagem continuada;
 Trabalho em equipes multidisciplinares;
 Domínio de comunicação e expressão;
 Domínio de procedimentos básicos no uso de microcomputadores e navegação nas redes
da tecnologia da informação.
Na relação ensino-aprendizagem, a FACDO, no curso de Tecnologia em Gestão
Hospitalar, objetiva ainda estimular o desenvolvimento de competências e habilidades, que
promovam o bom desempenho das futuras atividades profissionais dos alunos, em complemento
aos conteúdos ministrados pelos professores em sala de aula. À medida que o aluno passa a ter
uma efetiva participação em um novo processo orientado de autoaprendizagem e
autodesenvolvimento, fortalece-se a responsabilidade deste como sujeito do processo ensinoaprendizagem.
2.10 A Matriz Curricular Institucional
2.10.1 Organização Curricular Modular: Coerência do currículo com os objetivos do curso
Ao longo de cada período, as disciplinas curriculares concentram-se sobre eixos
temáticos que integram os objetivos de cada um dos objetivos geral e específicos do curso,
permitindo a construção do conhecimento do aluno em bases sólidas e realistas. O
desenvolvimento curricular, ao favorecer o alcance dos objetivos, possibilita não só a
consideração ao contexto socioeconômico da realidade nacional, como também a ampliação da
visão de mundo, amparada por teorias que sustentam a prática da gestão, em face das
circunstâncias hodiernas que exigem decisões rápidas e enfrentamento de questões pertinentes a
Gestão Hospitalar em face de inovações tecnológicas.
Conforme o Parecer CNE/CES 436/2001, Diretrizes Nacionais (Resolução CNE/CP nº 3,
de 18/12/2002, publicada no DOU em 23/12/2002) é previsto para os cursos tecnológicos a
Certificação por módulos, o que proporciona ao aluno ao longo da formação acadêmica iniciar
atividades no campo de trabalho.
2.10.2 Coerência do currículo com o perfil desejado do egresso
Perfil do egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar alinha-se à
formação do profissional com postura investigativa e de caráter reflexivo, apto a desenvolver, de
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forma plena e inovadora, atividades na área de gestão hospitalar com formação específica
voltada para aplicação e desenvolvimento de competências compatíveis com as exigências de
mercado numa sociedade globalizada e em constantes e rápidas mudanças. Pretende-se, com
isso, que o estudante ao concluir seu curso seja portador das seguintes capacidades principais:
aprenda a aprender, desenvolva a comunicação e a colaboração, o raciocínio criativo e resolução
de problemas, o conhecimento tecnológico, a liderança, o autogerenciamento da carreira e a
compreensão de todo gerenciamento; pesquisa e inovação tecnológica, difusão de
conhecimentos tecnológicos, gestão administrativa dos serviços de saúde, desenvolvimento da
capacidade empreendedora, gestão financeira e operacional dos serviços de saúde. É proposta de
o Curso formar profissionais interessados na aplicação prática da teoria e princípios, sendo o
tecnólogo em Gestão Hospitalar um articulador da organização e da dimensão multiprofissional
das diversas áreas do conhecimento em gestão e saúde. Diagnosticar as potencialidades
existentes de atendimento à área da saúde, principalmente para sua gestão estratégica, incluindo
as estruturas físicas e institucionais e a infraestrutura necessária.
2.10.3 Coerência do currículo face às Diretrizes Curriculares Nacionais
De acordo com o Art. 2º da Resolução CNE/CP n° 3/2002, os cursos de educação
profissional de nível tecnológico serão designados como cursos superiores de tecnologia e
deverão:
 Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do
processo tecnológico, em suas causas e efeitos;
 Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações
no mundo do trabalho;
 Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão
de processos e a produção de bens e serviços;
 Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais
resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias;
 Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas
condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de
pós-graduação;
 Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização
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permanente dos cursos e seus currículos;
 Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva
organização curricular.
A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar foi criada
para implementar o “programa ensinar com pesquisa” e aguçar as potencialidades do acadêmico
na integralidade humana que aponte para a produção do estado humano reflexivamente crítico e
que se coloque em parceira na construção cotidiana de uma sociedade justa, solidária e integrada
político-eticamente com o meio ambiente natural e social.
A matriz curricular visa a atender as demandas sociais e legais, com ênfase no eixo de
formação fundamental com base no humanismo que visa a formação integral do ser humano,
consoante o perfil institucional, conforme a sua natureza confessional.
Quanto ao eixo profissional são inseridas algumas disciplinas que atendem as novas
demandas da Gestão Hospitalar, importantes para o desenvolvimento das organizações, tais
como as disciplinas, LIBRAS, e os eixos temáticos que privilegiem as dimensões da
interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade.
Os eixos temáticos são compostos por duas vertentes, o primeiro eixo denominado
Sustentabilidade Sócio-Ambiental, que contempla disciplinas como Gestão e Educação
Ambiental, Gestão do Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social Corporativa e
Desenvolvimento Regional e Sustentável. Quanto ao segundo eixo temático, denominado
Gestão, Conhecimento e Inovação, contemplando disciplinas como Varejo Competitivo, Cultura
e Clima Organizacional, Liderança e Negociação e Desenvolvimento de Habilidades e
Competências.
Em ambos os eixos temáticos é disponibilizado a disciplina de LIBRAS – Língua
Brasileira de Sinais condicionando ao acadêmico a necessidade de cursar a mesma em pelo
menos um dos períodos atendendo o Decreto n. 5.626/2005. A questão da Educação das
Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos
afrodescendentes, estão inclusas nas disciplinas e atividades curriculares do curso, nos termos da
citada Resolução CNE/CP n° 1/2004.
Os conteúdos, nas formas de disciplina, foram organizados e distribuídos ao longo do
curso, para contemplar a concepção lógica da matriz.
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2.11 A Matriz Curricular
A Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACDO
apresenta a seguinte estrutura:
1º PERÍODO
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
DISCIPLINA
Matemática Aplicada
Metodologia do Trabalho Acadêmico e Produção de Texto
Introdução à Administração
Fundamentos da Gestão Hospitalar
Competências Gerenciais
Gestão de Contratos e Terceirização
Instituições de Saúde
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

CARGA
HORÁRIA
80
80
80
40
40
40
40
400

2º PERÍODO
POLÍTICAS DE SAÚDE
DISCIPLINA
Estatística
Legislação e Saúde
Sistema de Organização da Saúde e Epidemiologia
Gestão de Serviços Hospitalares
Economia
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

CARGA
HORÁRIA
80
80
80
80
80
400

3º PERÍODO
GESTÃO FINANCEIRA E PESSOAS
DISCIPLINA
Contabilidade e Gestão de Custo em Saúde
Matemática Financeira
Sistema de Informação Gerencial
Gestão de Pessoas
Psicologia nas Organizações
Metodologia do Trabalho Científico
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

CARGA
HORÁRIA
80
80
80
80
40
40
400

77

PPC – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR
4º PERÍODO
GESTÃO DE QUALIDADE EM SAÚDE
DISCIPLINA
Marketing e Comunicação Hospitalar
Trabalho Conclusão de Curso I
Empreendedorismo
Gestão da Qualidade e Acreditação
Biossegurança e Engenharia Clínica
Gestão de Dados Estatísticos em Saúde
Redação de Documentos Técnicos
Atividades Práticas em Gestão Hospitalar I
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

CARGA
HORÁRIA
120
40
80
80
40
40
40
120
560

5º PERÍODO
GESTÃO DE NEGOCIAÇÃO EM SAÚDE
DISCIPLINA
Gestão de Planos de Saúde
Auditoria na Saúde
Gestão de Projetos
Gestão Empresarial
Responsabilidade Social Corporativa
Trabalho Conclusão de Curso II
Atividades Práticas em Gestão Hospitalar II
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

CARGA
HORÁRIA
80
120
80
80
40
40
120
560

6º PERÍODO
ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
DISCIPLINA
Faturamento Hospitalar e Clínicas
Gestão Materiais e Logística em Saúde
Gestão de Hotelaria em Saúde
Ciência das Religiões
Ética, Política e Sociedade
Planejamento e Desenvolvimento Organizacional na Saúde
Optativas Grupo 1 e Grupo 2
Atividades Práticas em Gestão Hospitalar III
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

CARGA
HORÁRIA
80
120
40
40
40
80
40
120
560
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ATIVIDADES
Disciplinas em sala de aula (Teórico / Prático).
Atividades Complementares
TCC - Trabalho de Conclusão de Curso
CARGA HORÁRIA TOTAL DE CURSO

HORA
50min
2880

HORA
60min
2400
150
40
2590

CARGA HORÁRIA MÍNIMA DO CURSO (Com base na Portaria/MEC nº1.024/2006) –
2.400h
OPTATIVAS GRUPO 1 - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Gestão e Educação Sócio Ambiental
40
Gestão do Desenvolvimento Sustentável
40
Normatização Socioambiental
40
Desenvolvimento Regional e Sustentável
OPTATIVAS GRUPO 2 – GESTÃO DA SAÚDE E NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Cultura Afro brasileira e Indígena
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
40
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
40
Comunicação Empresarial
40
Liderança e Negociação
40
Tecnologia virtual e serviços de saúde
40
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2.12.1 A Estrutura Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
A Estrutura Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACDO
apresenta a seguinte construção:

1º PERÍODO
DISCIPLINA
Matemática Aplicada
Metodologia do Trabalho Acadêmico e Produção de
Texto
Introdução à Administração
Fundamentos da Gestão Hospitalar
Competências Gerenciais
Gestão de Contratos e Terceirização
Instituições de Saúde

CARGA
HORÁRIA
80
80
80
40
40
40
40

1º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
80

Matemática Aplicada
Ementa:
Aprimoramento do Raciocínio Lógico, aplicado ao equacionamento de problemas e ao
desenvolvimento de estruturas de linguagem e argumentação. Método dedutivo e indutivo.
Desenvolvimento de conceitos matemáticos e operações com números reais, cálculo de
porcentagens e suas aplicações. Apresentação e desenvolvimento de gráficos com e sem uso da
informática. Iniciação e bases para elaborar e entender estudos básicos sobre estatística.
Funções. Proporcionalidade. Percentagem.
Bibliografia Básica:
OLIVEIRA, E. C. Introdução aos métodos da matemática aplicada. 2. ed. São Paulo: São
Paulo, 1999.
SILVA, S. M; SILVA, E. M. Matemática básica para cursos superiores. São Paulo: Atlas,
São Paulo, 2002.
SILVA, Fernando Serra Marra e. Matemática básica para decisões administrativas. 2. ed.
São Paulo, 2008.
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Bibliografia Complementar:
LEITHOLD, L. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: Harbra, 1986.
VILLAR, Bruno. Raciocinio logico ESAF. Niteróis: Impetus, 2013.
SOUZA, Júlio Cesar de Melo; TAHAN, Malba. O homem que calculava. São Paulo: Record,
2007.
VERAS, Lilia Ladeira. Matemática aplicada a economia. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
WEBER, Jeane. Matemática para economia e administração. 2. ed. São Paulo: Harbra,
2001.

1º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA

Metodologia do Trabalho Acadêmico e Produção
80
de Texto
Ementa:
Normas da ABNT: Citação; Referência e Apresentação Gráfica. Modalidades de trabalhos
acadêmicos: Fichamento; Resenha; Resumo. Linguagem oral, linguagem escrita. Estudo
teórico-prático sobre a natureza do texto. Elementos coesivos e de coerência. Articuladores. O
parágrafo: tópico frasal. Tipologia textual. Produção de texto. Textos na área de Gestão e de
sua expressão científico-acadêmica. Aspectos técnicos da apropriação e da expressão
científico-acadêmica.
Bibliografia Básica:
GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização. 3. ed.
São Paulo: Pearson, 2005.
PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. 6. ed. São Paulo: Alínea, 2009.
MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulos:
Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar:
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 2003
FARACO, Carlos Alberto. Prática de textos para estudantes universitários. 15. ed.
Petrópolis: Vozes, 1992.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez,
2006
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação: integrando
teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2007.
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1º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
80

Introdução à Administração
Ementa:
Os Primórdios da Administração. As Abordagens da Administração: Clássica. Estruturalista.
Humanista. Comportamental. Sistêmica. Contingencial. Neoclássica. Teoria Comportamental.
Sócio técnica. Desenvolvimento Organizacional. Novas Abordagens em Administração. Caos
e Complexidade. Responsabilidade Social e Sustentabilidade.
Bibliografia Básica:
ARAUJO, Luis César G. de. Teoria geral da administração: aplicação e resultados nas
empresas brasileiras. São Paulo: Atlas, 2004.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana à
revolução digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
Bibliografia Complementar:
HAMPOTON, David R. Administração contemporânea. 3. ed. São Paulo: Pearson
Education Hall, 1992.
MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução à administração. São Paulo: Atlas,
2004.
MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. de. Teoria geral da administração. 2 ed. São
Paulo: Pioneira, 2005.
SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
STONER, James A. F. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
1º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
40

Fundamentos da Gestão Hospitalar
Ementa:
Apresentar os principais conceitos sobre políticas públicas. Conhecer os órgãos competentes
sobre a elaboração das normas que regem nossa sociedade. Relacionar políticas públicas de
maneira geral com as necessidades da saúde. Identificar os problemas atuais na área da saúde.
Destacar os marcos históricos da Saúde Pública e as políticas de saúde até o advento do SUS –
Sistema único de Saúde. Conhecer os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Entender o conceito de Promoção da Saúde, seus desafios e estratégias. Compreender o novo
conceito de saúde, e diferenciar saúde pública de medicina. Oferecer conhecimento sobre as
ferramentas para formulação e gestão das políticas públicas de saúde.
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Bibliografia Básica:
SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São
Paulo: Cengage Learning, 2011.
VECINA NETO, Gonzalo; MALIK, A.N. Gestão em saúde. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
GONÇALVES, Ernesto Lima (Org.). Gestão hospitalar: administrando o hospital moderno.
São Paulo: Saraiva, 2006.
Bibliografia Complementar:
PAIM, Jairnilson Silva. Saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: Medbook, 2014.
CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde. 3. ed. São Paulo:
Hucitec, 2013
PORTER, Michael E. Repensando a saúde: estratégias para melhorar a qualidade e reduzir
os custos. Porto Alegre: Bookman, 2007.
CONTANDRIOPOULOS, Andre Pierre et al. Saúde coletiva: as experiências do Brasil e do
Quebec. Campinas: Saberes, 2010.
FERRAZ, Marcos Bosi. Dilemas e escolhas do sistema da saúde. Rio de Janeiro: Medbook,
2008.
1º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
40

Competências Gerenciais
Ementa:
Competências e Papéis dos Gestores. Gerenciando Relações Humanas. Capacidade de
Comunicação e Gestão de Equipes. Gerenciando Processos Internos. Administração do
Desempenho de Indivíduos e Grupos. Gerenciando Metas Racionais. Estabelecendo Objetivos,
Promovendo Produtividade e Administrando o Stress. Gerenciando Sistemas Abertos. Gestão
de Conflitos e Fomento à Criatividade.
Bibliografia Básica:
ARONSON, Elliot; AKERT, Robin M.; WILSON, Timothy D. Psicologia social. 3. ed. Rio de
Janeiro: LTC., 2002.
ROBBINS, Stephen P.. Comportamento organizacional. 9. ed. São Paulo: Pearson
Education, 2002.
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as pessoas. 4. Rio de Janeiro: Elsevier Campus,
2005.
Bibliografia Complementar:
SIQUEIRA, Marilene Maria Matias. Medidas do comportamento organizacional. Porto
Alegre: Artmed, 2008.
FERNANDES, Bruno Henrique Rocha. Competências e desempenho organizacional: o que
há além do Balanced Scoregard. São Paulo: Saraiva, 2006.
GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de competências e gestão dos talentos. 2. ed. São Paulo:
Pearson Education, 2007.
HITT, Michael; MILLER, Chet; COLELLA, Adrienne. Comportamento organizacional:
uma abordagem estratégica. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
KANAANE, Roberto. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao século
XXI. São Paulo: Atlas, 1999.
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1º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
40

Gestão de Contratos e Terceirização
Ementa:
Negociação de contratos e parcerias. Formalização deste instrumento para a aquisição de
equipamentos médico-hospitalares. Prestação de serviços correlatos. Atuação das operadoras
de saúde no Brasil e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Gestores de saúde
perante essas instituições. Panorama dos sistemas saúde do Brasil a nível internacional.
Bibliografia Básica:
BITTAR, Carlos. A. Contratos comerciais. 2. ed. Rio de Janeiro: FU, 1994.
SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde no âmbito privado: contratos de adesão, planos
de saúde e seguro-saúde. São Paulo: Saraiva, 2010.
TAJRA, Sanmya Feitosa. Negociações e tomadas de decisões na Saúde. São Paulo; Látria
2003.
Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, Nádia de. Contratos internacionais. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
MARIA MALIK, Ana; VECINA NETO, Gonzalo. Gestão em Saúde. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
FREITAS, Walter. Gestão de contratos: melhores práticas voltadas aos contratos
empresariais. São Paulo: Atlas, 2009.
NADER, Paulo. Curso de direito civil: contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo.
9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
1º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
40

Instituições de Saúde
Ementa:
Classificação dos Hospitais. Quanto à natureza assistencial. Hospitais Filantrópicos. Hospitais
Públicos. Hospital de Pequeno Porte. Hospital de Médio Porte. Hospital de Grande Porte.
Hospital de Especial ou Extra. Hospital Humanizado.
Bibliografia Básica:
GUIRADO, M. Psicologia institucional. São Paulo: EPU, 1987.
MARIA MALIK, Ana; VECINA NETO, Gonzalo. Gestão em saúde. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
CANGUILHEM, Georges. Estudos de história e filosofia das ciências. Rio de Janeiro:
Forense, 2012.
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Bibliografia Complementar:
CHING, Hong Yuh. Manual de custos de instituições de saúde sistemas tradicionais de
custos e sistema de custeio baseado em atividades ABC. São Paulo: Atlas, 2010.
SPINK, M. J. P. Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos. Petrópolis: Vozes;
2003.
BORBA, Valdir Ribeiro; LISBOA, Teresinha Covas; ULHOA, Wander, M. M. Gestão
administrativa e financeira de organizações de saúde. São Paulo: Atlas, 2006.
SOUZA, Vera Lúcia de et al. Gestão de pessoas em saúde. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
ANGERAMI CAMON, Valdemar Augusto. A psicologia no hospital. São Paulo: Cengage
Learning, 2009.
2º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
80
Estatística
80
Legislação e Saúde
80
Sistema de Organização da Saúde e Epidemiologia
80
Gestão de Serviços Hospitalares
80
Economia
DISCIPLINA

2º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
80

Estatística
Ementa:
Conceitos Fundamentais de Estatística; Arredondamento de Dados; Análise de Séries
Estatísticas; Medidas Descritivas: Medidas de Posição ou Tendência Central, Medidas de
Ordenação ou Separatrizes, Medidas de Dispersão, Medidas de Assimetria, Medida de
Curtose; Probabilidades; Distribuições de Probabilidades de Variáveis Aleatórias Discretas;
Distribuições de Probabilidades de Variáveis Aleatórias Contínuas; Análise de Regressão
Linear e de Correlação; Regressão Múltipla e Análise de Correlação; Apresentação de
Software Estatístico.
Bibliografia Básica:
BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada à gestão empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2008.
FREUND, John E. Estatística aplicada: economia, administrativa e contabilidade. 11. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2006.
LARSON, Larson; FARBIER, Betsy. Estatística aplicada. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2010.
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Bibliografia Complementar:
KAZMIER, L. J. Estatística aplicada à economia e administração. São Paulo: McGrawHill, 1982.
MARTINS, Gilberto de Andrade. Princípios de estatística. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1990.
ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dannis J.; WILLIAMS, Thomas A. Estatística
aplicada à administração e economia. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
MARTINS, Gilberto de Andrade; DOMINGUES, Osmar. Estatística geral e aplicada. 4. ed.
São Paulo: Atlas, 2011.
SILVA, E. M. de et. al. Estatística para os cursos de economia, administração e ciências
contábeis. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
2º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
80

Legislação e Saúde
Ementa:
Analisar e interpretar os diversos tipos de legislação da área da saúde (Lei n.8080, n. 8142 e
portarias diversas). Funções hospitalares e a capacidade/responsabilidade jurídica para o
exercício de diversos atos da vida civil. Conhecer os direitos do consumidor e do paciente,
identificando os órgãos de proteção. Conhecer, compreender o uso e aplicação dos diferentes
tipos de seguro saúde (públicos e privados). Legislação de cobertura dos planos de saúde.
Entender o funcionamento da Judicialização na Saúde. Conhecer a aplicabilidade dos repasses
financeiros e do Termo de Compromisso de Gestão. Legislação que ampara a atuação da OS
na Gestão do Sistema de Saúde no Brasil. Lei de financiamento de serviços públicos de saúde
com verbas internacionais.
Bibliografia Básica:
SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo; GOMES, Andréia Patrícia. Perguntas e respostas
comentadas de saúde pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.
SERRANO, Mônica de Almeida Magalhães. O sistema único de saúde e suas diretrizes
constitucionais. 2. ed. São Paulo: Verbatim, 2012.
RASIA, José Miguel; LAZZARETTI, Claire Terezinha. Saúde e sistema único de saúde:
estudos socioanalíticos. Curitiba: Érica, 2014.
Bibliografia Complementar:
SOLHA, Raphaela Karla de Toledo. Sistema único de saúde: componentes, diretrizes e
políticas pública. São Paulo: Érica, 2014.
AGUIAR, Zenaide Neto. Sus: sistema único de saúde: antecedentes, percurso, perspectivas e
Desafios. São Paulo: Martinari, 2015.
CAMPOS; Gastão Wagner de Sousa et al. Tratado da saúde coletiva. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz; 2006.
SAAD, E.G. Consolidação das leis do trabalho: comentada. 40.ed. São Paulo: LTR, 2018.
CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudança. 3.
ed. São Paulo: Hucitec, 2013.
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2º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA

Sistema de Organização da Saúde e
80
Epidemiologia
Ementa:
Conceitos, métodos e técnicas da Epidemiologia objetivando enfatizar as contribuições como
instrumento relevante no campo de saúde coletiva. Metodologia epidemiológica (estudos:
descritivos, experimentais, ecológico, seccionais, coortes, caso-controle); ciclo operacional da
epidemiologia; vigilância epidemiológica e níveis hierárquicos da vigilância epidemiológica.
Impacto dos estudos epidemiológicos na avaliação de medidas de controle de doenças.
Epidemiologia como instrumento no planejamento, na organização e na avaliação das
atividades de um serviço de saúde. Objetivos: apresentar e enfatizar conceitos, métodos e
técnicas da Epidemiologia na saúde coletiva.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M.Z. Introdução à epidemiologia moderna. 2. ed.
Belo Horizonte: Coopmed; Salvador: APCE Produtos do Conhecimento; Rio de Janeiro:
Abrasco, 1992.
BONITA, R.; BEAGLEHOLE, R.; KJELLSTROM, T. Epidemiologia básica. 2. ed. São
Paulo: Santos, 2018.
ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. da. (Orgs.). Epidemiologia e saúde. 8. ed. Rio de
Janeiro: MedBook, 2018.
Bibliografia Complementar:
ROCHA, Juan Stuardo Yazlle. Manual de saúde pública e saúde coletiva no Brasil. 2. ed.
São Paulo: Atheneu, 2012.
BOURGET. Monique Marie M. Estratégia saúde da familia a experiência da equipe de
reabilitação. São Paulo: Martinari, 2008.
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Programa Saúde da Família (PSF): comentado. Goiânia:
AB, 2008.
PHILIPPI JR., Arlindo. Regulação do saneamento básico. Barueri (SP): Manole, 2013.
COUTO, Renato Camargos et al. (Orgs). Infecção hospitalar e outras complicações nãoinfecciosas da doença: epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

2º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
80

Gestão de Serviços Hospitalares
Ementa:
A participação dos serviços em uma empresa de Saúde. Especificidade do serviço e sua
contribuição para estratégia definição de serviços. Avaliação quanto à terceirização/
quarteirização. Contratação de serviços. Cooperativas de trabalho. Equilíbrio custo/ benefício.
Indicadores de desempenho para serviços.
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Bibliografia Básica:
MALAGÓN-LONDOÑO, G. et al. Administração hospitalar. Rio de Janeio: Guanabara
Koogan, 2014.
BRITO, Rogério Reis. Políticas públicas hospitalares no brasil. Gurupi: Ed. Veloso, 2010.
CHIAVENATO, I; SAPIRO, A. Planejamento estratégico. São Paulo: PIONEIRA, 2004.
Bibliografia Complementar:
BOERGER, M. A. Gestão em hotelaria hospitalar. São Paulo: Atlas, 2005.
BATTAGLIN, P.; LEANDRO, J.A.; MICHALISZYN, M.S. Saúde coletiva: um campo em
construção. Curitiba: Intersaberes, 2013.
SENAC. Fundamentos da saúde. 3. ed. Rio de Janeiro: SENAC, 2014.
DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para gestão de pessoas na
empresa moderna. São Paulo: ATLAS, 2007.
LISBOA. T.C. Organização estrutural e funcional do hospital. Curitiba: Intersaberes,
2016.

2º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
80

Economia
Ementa:
Conceitos de economia. Fundamentos da análise microeconômica: Mercados e Preços.
Demanda. Oferta. Teoria da Firma. Mercados Competitivos - Estrutura de Mercados.
Fundamentos da Análise Macroeconômica - Problemas macroeconômicos. Análise da
Conjuntura Econômica Brasileira. Nível de Atividade: Indústria e PIB. A Construção de
Cenários Econômicos para o Brasil e para a Economia Mundial, com os problemas ambientais
e suas implicações numa produção sustentável. Determinantes da oferta agregada. Moeda,
Juros e Renda.
Bibliografia Básica:
PINHO, Diva Benevides; VASCONCELOS, Marco Antonio (orgs.). Manual
de economia. São Paulo: Saraiva, 2006.
ROSSETI, José Paschoal. Introdução a economia. São Paulo: Atlas, 2009.
WESSELS, Walter J. Economia. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
Bibliografia Complementar:
BRUNSTEIN, Israel. Economia de empresas: gestão econômica de negócios. São Paulo:
Atlas, 2008.
DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley. Macroeconomia. 5. ed. São Paulo: Makron
Books, 2002.
GREMAUD, Amaury Patrick et al. Introdução à economia. São Paulo: Atlas 2007.
PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. .5. ed. São
Paulo: Thomson, 2005.
VASCONCELLOS, Marco Antônio S. de; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos
de economia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
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3º PERÍODO
DISCIPLINA
Contabilidade e Gestão de Custo em Saúde
Matemática Financeira
Sistema de Informação Gerencial
Gestão de Pessoas
Psicologia nas Organizações
Metodologia do Trabalho Científico

CARGA
HORÁRIA
80
80
80
80
40
40

3º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
80

Contabilidade e Gestão de Custo em Saúde
Ementa:
Conceito de custo, visão gerencial dos custos. Classificação dos custos como instrumentos de
planejamento e controle. Custo de produção e sistemas de custeamento. Implantação de
sistemas de custos. Departamentalização, controle e critérios de valorização de materiais e mão
de obra, base fiscal, base gerencial, tipos de cálculo de custos e contabilização de custos.
Formação do preço: Indústria, Comércio e Serviço. Critérios para formação de preço; Custos
fixos e variáveis; Relação custo volume-lucro e ponto de equilíbrio contábil, econômico e
financeiro; Alavancagem operacional; Custeio direto ou variáveis; Margem de contribuição e
limitações na capacidade produtiva
Bibliografia Básica:
MARTINS, E. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
FAMÁ, R.; BRUNI, A. L. Gestão de custos e formação de preços: com aplicações na
calculadora HP 12C e Excel. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
COGAN, Samuel. Custos e formação de preços: análise e prática. São Paulo: Atlas, 2013.
Bibliografia Complementar:
ASSEF, Roberto. Guia prático de formação de preços: aspectos mercadológicos, tributários
e financeiros para pequenas e médias empresas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
SARTORI, E. Gestão de preços: estratégia e flexibilização de preços, fidelização de clientes
e aumento de rentabilidade. São Paulo: Atlas, 2004.
BACIC, Miguel Juan. Gestão de custos: uma abordagem sob o enfoque do processo
competitivo e da estratégia. Curitiba: Juruá, 2009.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos fácil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
BEULKE, Rolando; BERTO, Dalvio José. Gestão de custos e resultado na
saúde: hospitais, clínicas, laboratórios e congêneres. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008
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3º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
80

Matemática Financeira
Ementa:
Apresentação de conceitos básicos: capital, juro, taxa de juro, montante, fluxo de caixa,
simbologia e convenções; tipos de capitalização: juros simples, juros compostos e descontos.
Taxas: efetiva, proporcional, equivalente e nominal. Série Uniforme (prestações iguais),
Sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos: SAC, SAF, Tabela Price, SAM,
SAA.
Bibliografia Básica:
ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
PUCCINI, A. L. Matemática financeira objetiva e aplicada. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
SAMANEZ, C. P. Matemática financeira: aplicações à análise de investimentos. Rio de
Janeiro: Prentice Hall, 2007.
Bibliografia Complementar:
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática financeira fácil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
HAZZAN, Samuel; POMPEO, José Nicolau. Matemática financeira. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2001.
MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática financeira. São Paulo:
Atlas. 1993.
FARIA, Rogério Gomes de. Matemática comercial e financeira. 5. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2000.
SOBRINHO, J. D. V. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
3º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
80

Sistema de Informação Gerencial
Ementa:
Fundamentos dos sistemas de informação nas empresas. Aspectos atuais da gestão de sistemas
de informação nas empresas. Dimensão tecnológica dos sistemas de informações. Visão
sistêmica de estratégias integradoras de áreas e informação como apoio ao processo decisório.
O Computador. Tecnologia de Hardware e Software. Redes de Computadores. Pacote Office.
Bibliografia Básica:
O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. Administração de sistemas de informação. 15. ed.
Porto Alegre: AMGH, 2013.
REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de informação d informática. São
Paulo: Atlas, 2003.
VELLOSO, F. de C. Informática: conceitos básicos. 6. ed. São Paulo: Campus, 2000.
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Bibliografia Complementar:
BALTZAN, Paige; PHILLIPS, Amy. Sistemas de informação. Porto Alegre: AMGH, 2012.
FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI, Enrico G. F.; PERES, Fernando Eduardo. Introdução à
ciência da computação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
MAÑAS, Antonio Vico. Administração de sistemas de informação: como otimizar a
empresa por meio dos sistemas de informação. 4. ed. São Paulo: Editora Érica Ltda, 1999.
SANTOS, Aldemar De Araújo. Informática na empresa. São Paulo: Atlas, 1998.
WEBER, R. F. Fundamentos de arquitetura de computadores. Porto Alegre: Sagra
Luzzatto, 2000.
3º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
80

Gestão de Pessoas
Ementa:
Fazer conhecer os aspectos e as proposições acerca da Moderna Gestão de Pessoas,
Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas. Recrutamento e Seleção de Pessoas.
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. Departamento Pessoal. Apresentar a
aplicabilidade das bases normativas de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. Entender,
analisar e saber mediar o Clima e Cultura Organizacional numa empresa. Trabalhar o
gerenciamento de Equipes. Liderança e Motivação no ambiente de trabalho. Gestão por
Competência. Gestão de Competências. Cultura Organizacional.
Bibliografia Básica:
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 9. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009.
RIBEIRO, Antonio de Lima. Gestão de pessoas. São Paulo: Saraiva, 2005.
Bibliografia Complementar:
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as pessoas: transformando o executivo em um
excelente gestor de pessoas. 5. ed. Barueri (SP): Manole, 2015.
DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e perspectivas. São
Paulo: Atlas, 2011.
FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Prática de recursos humanos – PRH: conceitos,
ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2010.
OLIVEIRA, Aristeu de. Gestão de recursos humanos: manual de procedimentos e modelos
de documentos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
REIS, Germano Glufke. Avaliação 360 graus: um instrumento de desenvolvimento gerencial.
3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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3º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
40

Psicologia nas Organizações
Ementa:
Homem e trabalho. Introdução à psicologia organizacional. Comportamento organizacional.
Satisfação no ambiente de trabalho e qualidade de vida. Relações interpessoais. Conflitos,
papéis e jogos de poder. O sofrimento no trabalho, stress, trabalho e saúde mental,
psicopatologia do trabalho. Raça e racismo (estudo de componentes etnográficos junto ao
mundo do trabalho).
Bibliografia Básica:
BOCK, Ana Mercês Bahia Etalli. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. São
Paulo: Saraiva, 2002.
REGATO, Vilma C. Psicologia nas organizações. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
FIORELLI, José Osmir et al. Psicologia para administradores: integrando teoria e prática.
São Paulo: Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar:
BERGAMINI, Cecília Whitaker. Motivação nas organizações. São Paulo: Atlas, 2008.
CHANLAT. Jeanfrancois O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. São Paulo.
Atlas, 2013.
LIMONGI-FRANÇA. Ana Cristina. Qualidade de vida no trabalho – QVT: conceitos e
práticas nas empresas na sociedade pós industrial. São Paulo: Atlas, 2008.
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. São Paulo: Atlas, 2002.
VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2009.
3º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
40

Metodologia do Trabalho Científico
Ementa:
Tipos de conhecimento. Etapas da pesquisa científica. Trabalhos acadêmicos: resumo,
fichamento, resenha, artigo, painel. Normas da ABNT: citações, referências e apresentação.
Bibliografia Básica:
DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2015.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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Bibliografia Complementar:
FACDO. Manual para apresentação e normalização de trabalhos acadêmicos. 4. ed.
Araguaína: FACDO, 2017. Disponível em: <http://www.catolicaorione.edu.br/portal/manualpara-apresentacao-e-normalizacao-de-trabalhos-academicos> Acesso em: 05 fev. 2015.
SANTOS, Antônio Joaquim. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6. ed.
Rio De Janeiro: DP&A, 2004.
ESTRELA, Carlos. Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa. 3. ed. Porto Alegre:
Artes Médicas, 2018.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo:
Cortez, 2002.
RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduacao e pósgraduação. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2002.
4º PERÍODO
DISCIPLINA
Marketing e Comunicação Hospitalar
Trabalho de Conclusão I
Empreendedorismo
Gestão da Qualidade e Acreditação
Biossegurança e Engenharia Clínica
Gestão de Dados Estatísticos em Saúde
Redação de Documentos Técnicos
Atividades Práticas em Gestão Hospitalar I

CARGA
HORÁRIA
120
40
80
80
40
40
40
120

4º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
120
Marketing e Comunicação Hospitalar
Ementa: Conceitos e aplicações de Marketing nas organizações. Diferenças e Funções das
Instituições de Saúde. Natureza das organizações. Possuir uma visão global e sistêmica dos
ambientes interno e externo dos diversos tipos de organizações de saúde. Dominar conceitos e
práticas relacionadas às atividades hospitalares. Criar, Conquistar E Dominar Mercados.
Gerenciar Relacionamentos. Posicionamento. Administrar Marca. Proporcionar Acesso E
Experiência Aos Clientes. Agregar Valor. Era Digital.
Bibliografia Básica:
KUAZAQUI, Edmir; TANAKA, Luis C. Marketing e gestão estratégica de serviços em
saúde. São Paulo: Thomson Learning, 2008.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Marketing essencial: conceitos, estratégias e casos. 5.
Ed. São Paulo: Pearson, 2013.
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 15. ed. Rio de Janeiro:
Prentice Education, 2015.
DISCIPLINA
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Bibliografia Complementar:
GOMES, Neusa D. Publicidade: comunicação persuasiva. Porto Alegre: Sulina, 2003.
BURMESTER, Haino. Manual de gestão hospitalar. Rio de Janeiro: FGV, 2012.
LAS CASAS, Alexandre L. Marketing de serviços. São Paulo: Atlas, 2010.
WHEELER, A. Design de identidade da marca: guia essencial para toda a equipe de gestão
de marcas. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
CAMPOMAR, Marcos Cortez; IKEDA, Ana Akemi. O planejamento de marketing e a
confecção de planos: dos conceitos a um novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2006.
4º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
40
Trabalho de Conclusão I
Ementa: Produção do conhecimento científico. Métodos e tipos de pesquisa em gestão. Projeto de
pesquisa aplicado: elaboração. Seminário de projeto.
Bibliografia Básica:
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e
trabalhos cientifico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização.3. ed.
São Paulo: Pearson, 2005.
DISCIPLINA

Bibliografia Complementar:
SANTOS, Antônio Joaquim. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6. ed.
Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia
científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo:
Atlas, 2007.
PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. 6. ed. São Paulo: Alínea, 2009.
RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pósgraduação. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2009.
4º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
80
Empreendedorismo
Ementa: Origem e Evolução do Termo Empreendedorismo. Tipos de Empreendedorismo.
Características Comportamentais e o perfil do empreendedor. Diferenças entre Administrador,
Gerente Tradicional e Empreendedor. Ideias x Oportunidades. Busca e seleção de
oportunidades de negócios. Ciclo de vida da empresa. Franchising. Elaboração do plano de
negócios.
DISCIPLINA
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Bibliografia Básica:
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2. ed. São
Paulo: Elsevier, 2005.
BERNARDI, L. A. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e
dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2006.
DRUCKER, P.F. Inovação e espírito empreendedor (entre-preneurship): prática e
princípios. São Paulo: Pioneira, 2003.
Bibliografia Complementar:
BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de plano de negócios: fundamentos, processos e
estruturação. São Paulo: Atlas, 2008.
DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. 8. ed. São
Paulo: Makron Books, 2005.
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.
KIM, W. Chan. A estratégia do oceano azul: como criar novos mercados e tornar a
concorrência irrelevante. 20. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
CECCONELLO, Antônio Renato; AJZENTAL, Alberto. A construção do plano de
negócio. São Paulo: Saraiva, 2008.
4º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
80
Gestão da Qualidade e Acreditação
Ementa: Qualidade: conceitos, história, importância e evolução. Qualidade Total. Aspectos
humanos da Qualidade. Qualidade no Processo e no Produto. Certificações ISO 9000 e 14000.
Metodologias para melhoria da Qualidade. O ciclo PDCA. Método para análise e solução de
problemas. A metodologia 6 Sigmas. O desdobramento da função Qualidade. As ferramentas
da qualidade. Qualidade e a Certificação dos Serviços de Saúde. Metodologia de Avaliação
da Qualidade dos Serviços de Saúde. Ferramentas de Avaliação, Monitoramento e
Controle. Acreditação em Saúde. Gerenciamento do Sistema de Garantia da Qualidade em
Saúde.
Bibliografia Básica:
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. São Paulo, Atlas, 2017.
JACQUES, Jacques Édison. Gestão hospitalar: os custos médico-assistenciais. São Leopoldo
(RS): Unisinos, 2006.
VECINA NETO, Gonzalo; MALIK, Ana Maria. Gestão em saúde. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2018.
DISCIPLINA
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Bibliografia Complementar:
BURMESTER, Haino. Gestão da qualidade hospitalar. São Paulo: Saraiva, 2013.
ROCHA, Alexandre Varanda. Gerenciamento da qualidade em projetos. Rio de Janeiro:
FGV, 2014.
BROCKA, B. Gerenciamento de qualidade. São Paulo: Makron, 1994.
DINIZ, Denise Para. Guia de qualidade de vida: saúde e trabalho. 2. ed. Barueri (SP):
Manole, 2013.
COSTA JÚNIOR, Heleno. Qualidade e segurança em saúde: os caminhos da melhoria via
acreditação internacional: relatos, experiências e práticas. Rio de Janeiro: DOC Content,
2015.

4º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
40
Biossegurança e Engenharia Clínica
Ementa: Fundamentos da Biossegurança. Normas regulamentadoras. Aspectos legais e
Responsabilidades legais. O departamento de biossegurança. Higiene Hospitalar.
Gerenciamento dos resíduos de saúde. Comissão de controle de infecção hospitalar. Legislação
Nacional, Estadual, Municipal e Internacional. Políticas de educação ambiental Formação
geológica do planeta; as eras geológicas; noções de biogeografia; grandes biomas;
ecossistemas latino-americanos, com ênfase na Mata Atlântica, restingas, manguezais, e
costões rochosos; níveis de organização dos componentes ambientais; componentes abióticos e
bióticos dos ecossistemas; dependência entre espécies; fatores limitantes do meio; fluxo de
energia nos ecossistemas; ciclos biogeoquímicos; dinâmica de populações; conceito de
poluição e principais impactos antropogênicos; noções de ecologia química; conservação e uso
sustentável dos recursos naturais.
Bibliografia Básica:
MASTROENI, Marco Fabio. Biossegurança aplicada à laboratórios e serviços de saúde. 2.
ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
HIRATA, Mário Hiroyuki; MANCINI FILHO, Jorge. Manual de biossegurança. São Paulo:
Manole, 2002.
PHILIPPI JR., Arlindo. Política nacional, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.
Barueri (SP): Manole, 2012.
DISCIPLINA
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Bibliografia Complementar:
BRITO, Lúcio Flávio de Magalhães. Segurança aplicada às instalações hospitalares. 6. ed.
São Paulo: Senac, 2014.
TEIXEIRA, Pedro; VALLE, Sílvio. Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar. 2. ed.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2010.
CARVALHO, P.R. Boas práticas químicas em biossegurança. 2. ed. Rio de Janeiro:
Interciência, 2013.
EQUIPE ATLAS. Segurança e medicina do trabalho. São Paulo: Atlas, 2018.
HINRICHSEN, Sylvia Lemos, Biossegurança e controle das infecções: risco sanitário
hospitalar. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
4º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
40
Gestão de Dados Estatísticos em Saúde
Ementa: Histórico sobre a Evolução da Estatística, fases do trabalho estatístico, conceito;
métodos estatísticos em saúde; levantamento de dados; estatística vital; construção, análise e
interpretação de dados: gráficos, tabelas, curvas, coeficientes e índices vitais, medidas de
posição, de variabilidade e de probabilidade; censo, indicadores hospitalares, levantamento
de dados, cálculo dos indicadores hospitalares. Principais indicadores de saúde. Comunicação
de dados estatísticos.
Bibliografia Básica:
BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada à gestão empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2008.
CHING, Hong Yuh. Manual de custos de instituições de saúde: sistemas tradicionais de
custos e sistema de custeio baseado em atividades (ABC). São Paulo: Atlas, 2001.
SALU, Enio Jorge. Administração hospitalar no Brasil. Barueri (SP): Manole, 2013.
DISCIPLINA

Bibliografia Complementar:
CRESPO, Antonio Arnot. Estatística fácil. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
KAZMIER, L. J. Estatística aplicada à economia e administração. São Paulo: McGrawHill, 1982.
MARTINS, Gilberto de Andrade. Princípios de estatística. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1990.
SILVA, E. M. de et. al. Estatística para os cursos de economia, administração e ciências
contábeis. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
VEIRA, Sonia. Elementos de estatística. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
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4º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
40
Redação de Documentos Técnicos
Ementa: Histórico sobre a Evolução da Estatística, fases do trabalho estatístico, conceito;
métodos estatísticos em saúde; levantamento de dados; estatística vital; construção, análise e
interpretação de dados: gráficos, tabelas, curvas, coeficientes e índices vitais, medidas de
posição, de variabilidade e de probabilidade; censo, indicadores hospitalares, levantamento
de dados, cálculo dos indicadores hospitalares. Principais indicadores de saúde. Comunicação
de dados estatísticos.
Bibliografia Básica:
GOLD, Miriam Redação empresarial. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
LEDUR, Paulo Flávio. Manual de redação oficial: para todas as instâncias do poder público,
inclusive nos meios eletrônicos. Porto Alegre (RS): Age, 2015.
FERREIRA, Reinaldo Mathias; LUPPI, Rosaura de Araújo Ferreira. Correspondência
comercial e oficial: com técnica de redação. 15. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.
Bibliografia Complementar:
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 2003
FARACO, Carlos Alberto. Prática de textos para estudantes universitários. 15. ed.
Petrópolis: Vozes, 1992.
FAVARO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11. ed. São Paulo: Ática, 2006.
SANTANA, Luiz Claúdio Machado de. Curso de redação: revisado de acordo com a nova
reforma ortográfica. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009.
MEDEIROS, João Bosco. Redação empresarial. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
DISCIPLINA

4º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
120
Atividades Práticas em Gestão Hospitalar I
Ementa: 3 Visitas Técnicas seguidas de projeto cientifico. 50h Estágio. Atividades
complementares. Estudos de Caso Nas Seguintes Relações: Organizações de saúde e seus
processos. Sistemas funcionais nas instituições de saúde. Aspectos institucionais e
administrativos das instituições de saúde. Gestão de Contratos e Terceirização. Biossegurança
e Engenharia Clínica.
Bibliografia Básica:
CARAVANTES, Geraldo R; CARAVANTES, Cláudia B.; KLOECKNER, Mônica C.
Administração: teorias do processo. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e pratica. 5. ed. Barueri (SP):
Manole, 2014.
DISCIPLINA
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Bibliografia Complementar:
BORBA, Valdir Ribeiro. Do planejamento ao controle de gestão hospitalar. Rio de
Janeiro: Qualitymark, 2006.
LONDOÑO, M.; MORERA, G.; LAVERDE, P. Administração hospitalar. 3. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
FLEURY, Paulo F., WANKE, Peter; FIGUEIREDO, Kleber F. (orgs). Logística
empresarial: a perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2016.
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 16. ed.
São Paulo: Atlas, 2016.
DENHARDT, R. B.; CATLAW, Thomas J. Teorias da administração pública. 2. ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2017

5º PERÍODO
DISCIPLINA
Gestão de Planos de Saúde
Auditoria na Saúde
Gestão de Projetos
Gestão Empresarial
Responsabilidade Social Corporativa
Trabalho de Conclusão II
Atividades Práticas em Gestão Hospitalar II

CARGA
HORÁRIA
80
120
80
80
40
40
120

5º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
80
Gestão de Planos de Saúde
Ementa: agência nacional de saúde suplementar (ans). Licitações e contratos. Qualidade de
hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais de saúde. Carência. Reajustes de preços de
plano de saúde. Contratação e troca de plano. Legislação. Elaboração das normas da saúde
suplementar. Troca de informações na saúde suplementar – tiss. Contrato entre operadoras e
prestadores. Qualiss - programa de qualificação dos prestadores de serviços de saúde. Dados e
indicadores do setor. Comunicação entre o paciente e o profissional de saúde. Dispositivos
médicos implantáveis (dmi). Contratação e troca de plano. Comitês e comissões permanentes.
Camss - câmara de saúde suplementar. Audiências públicas.
DISCIPLINA
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Bibliografia Básica:
BAHIA, L. O mercado de planos e seguros de saúde no Brasil: tendências pós
regulamentação. In: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - Diretoria de
Normas e Habilitação dos Produtos. Oficina DIPRO/GGTAP. Imaginando e Operando a
Gestão da Atenção no Âmbito da Saúde Suplementar: textos de Apoio. Rio de Janeiro, 2002.
GÓES, Ronald de. Manual prático de arquitetura para clínicas e laboratórios. 2. ed. São
Paulo: Blucher, 2010.
SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil dos planos e seguros de saúde. 3. ed.
Curitiba: Juruá, 2010.
Bibliografia Complementar:
RIBEIRO, Carlos Dimas Martins et al. Saúde suplementar, biopolitica e promoção da
saúde. São Paulo: Hicutec, 2011.
TANAKA, Oswaldo Yoshimi. Avaliação em saúde: contribuições para incorporação no
cotidiano. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017.
MONTONE, Januario. Planos de saúde: passado e futuro. Rio de Janeiro: Medbook, 2009.
PEREIRA, M.G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
BOTTESINI, Maury Angelo A.; MACHADO, Mauro Conti A. Lei dos planos e seguros
de saúde comentada: artigo por artigo. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
5º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
120
Auditoria na Saúde
Ementa: Aspecto legal da auditoria em saúde, auditoria e ações nos serviços de saúde, base
legal da auditoria médica e de enfermagem, nos serviços público e privado, adequações dos
recursos aplicados, Auditoria benefícios, classificação e aplicação, planejamento de auditorias,
etapas das auditorias, plano de auditoria, equipe auditora, agenda de auditoria, execução de
auditoria, lista de verificação, controle de não conformidades, atividade de acompanhamento,
auditor e aspectos comportamentais, percepção do auditor, comunicação, processo de
comunicação, a comunicação além do emissor, postura do auditor, execução de uma
auditoria. Auditoria médica e de Enfermagem capacita e prepara futuros profissionais para
atuação chave na gestão de planos de saúde, exercendo visão estratégica e ampla do contexto
saúde e práticas comerciais em vistas ao desenvolvimento da saúde em geral. Prepara o aluno a
desempenhar negociações com planos de saúde e instituições de saúde, sistema de suprimentos
de materiais. Tipos de auditoria. Normas e Planejamento da auditoria: Prontuário do paciente.
Auditoria de enfermagem e auditoria de contas. Ferramentas para analisar as contas
hospitalares. Composição da conta hospitalar Tipos de contas.
Bibliografia Básica:
ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. São Paulo: Atlas, 2000
VANRELL, Jorge Paulete; BORBOREMA, Maria de Lourdes. Perícias médicas judiciais.
Leme: JH Mizuno, 2015.
TEIXEIRA, Josenir. Prontuário do paciente: aspectos jurídicos. Goiânia: AB, 2008.
DISCIPLINA
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Bibliografia Complementar:
WEBER, Cesar Augusto Trinta. O prontuário médico e a responsabilidade civil. Porto
Alegre (RS): EDIPUCRS, 2010.
MALAGÓN-LONDONO, Gustavo; MORERA, Galán; LAVERDE, Pontón. Administração
hospitalar. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria: teoria e prática. São
Paulo: Atlas, 2017.
PEIXES, Blenio Cesar Severo. Finanças públicas: controladoria governamental: em busca do
atendimento da lei de responsabilidade fiscal. Curitiba: Juruá, 2011.
PETER, Maria da Glória Arrais; MACHADO, Marcus Vinícius Veras. Manual de auditoria
governamental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

5º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
80
Gestão de Projetos
Ementa: Conceitos e importância do gerenciamento de projetos. Estruturas organizacionais
para projetos. O ciclo de vida de um projeto. Processos do gerenciamento de projetos. Áreas de
conhecimento do gerenciamento de projetos. Tecnologia como Ferramenta de Elaboração e
Gestão de Projetos. Análise de viabilidade de projetos.
DISCIPLINA

Bibliografia Básica:
LUECKE, Richard. Gerenciando projetos grandes e pequenos. Rio de Janeiro: Record,
2010.
LARSON, Erik. Gerenciamento de projetos: o projeto gerencial. 6. ed. Porto Alegre:
AMGH, 2016.
HELDMAN, Kim. Gerência de projetos: fundamentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
Bibliografia Complementar:
CARVALHO, Marly Monteiro de. Gerenciamento de projetos na prática: casos
brasileiros. São Paulo: Atlas, 2006.
MAXIMIANO, A. C. Amaru. Administração de projetos: transformando ideias em
resultados. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
MENEZES, L. César. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003
MAXIMIANO, A. C. Amaru. Administração de projetos: transformando ideias em
resultados. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
CARVALHO JÚNIOR, Moacir Ribeiro de. Gestão de projetos: da academia a sociedade.
Curitiba: Intersaberes, 2012.
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5º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
80
Gestão Empresarial
Ementa: Origem e Conceitos da Administração Estratégica. Análise ambiental. Missão, visão,
negócio e valores organizacionais. Estratégias nos níveis organizacionais. Planejamento de
longo, médio e curto prazo. Administração do portfólio empresarial. Estratégias funcionais.
Ferramentas de Planejamento. Balanced Scorecard - BSC. Administração estratégica
contemporânea. Administração estratégica em organizações privadas, públicas e sem fins
lucrativos.
Bibliografia Básica:
KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A estratégia em ação: balanced scorecard. Rio de
Janeiro: Elsevier, 1997.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Planejamento estratégico: conceitos,
metodologia e práticas. 26. ed. São Paulo: Atlas,2009.
PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústria e da
concorrência. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
Bibliografia Complementar:
ANSOFF, H. Igor; MCDONNELL, Edward J. Implantando a administração
estratégica. São Paulo: Atlas, 2009.
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de estratégia: um
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Porto Alegre. Bookman, 2000.
WRIGHT,
Peter;
KROLL,
Mark
J.;
PARNELL,
John. Administração
estratégica: conceitos. São Paulo: Atlas, 2007.
TAVARES, Mauro Calixto. Gestão estratégica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de planejamento estratégico:
desenvolvimento de um plano estratégico com a utilização de planilhas Excel. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2007.
DISCIPLINA

5º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
40
Responsabilidade Social Corporativa
Ementa: Evolução do Conceito de Responsabilidade Social Empresarial. Definição de
Responsabilidade Social Corporativa. Dimensões Econômicas. A questão ambiental na
empresa. Ética, legal e discricionária da Responsabilidade Social. Indicadores de
Responsabilidade Social, Balanço Social, Instituições de Responsabilidade Social. Reputação
Corporativa. Marketing Social. Governança Corporativa e Responsabilidade Social. Aplicação
dos Modelos de Responsabilidade Social à Realidade Brasileira.
DISCIPLINA
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Bibliografia Básica:
ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2005.
BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos.
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. 4. ed.
São Paulo: Atlas, 2004.
Bibliografia Complementar:
ALBUQUERQUE, José de Lima. Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos,
ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2010.
BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade social
empresarial e empresa sustentável. São Paulo: Saraiva, 2008.
DIAS, Reinaldo. Marketing ambiental: ética, responsabilidade social e competitividade nos
negócios. São Paulo: Atlas, 2007.
PHILIPPI JR., Arlindo; ROMERO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet. Curso de
gestão ambiental. Barueri: Manole, 2004.
SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica a diversidade
biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005.
5º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
40
Trabalho de Conclusão II
Ementa: Ementa: Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, Orientação
metodológica e normativa. Elaboração do trabalhado de conclusão de curso. Normas ABNT, e
Manual de Normas institucionais.
Bibliografia Básica:
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São
Paulo, EPU, 1986.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia
científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
FACDO. Manual para apresentação e normalização de trabalhos acadêmicos. 4. ed.
Araguaína: FACDO, 2017. Disponível em: <http://www.catolicaorione.edu.br/portal/manualpara-apresentacao-e-normalizacao-de-trabalhos-academicos> Acesso em: 05 fev. 2015.
DISCIPLINA
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Bibliografia Complementar:
POLIT, D. F.; BECK, C. T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de
evidências para a prática da enfermagem. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 670p.
AQUINO, Ítalo de Sousa. Como escrever artigos científicos: sem arrodeio e sem medo da
ABNT. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
MATHEUS, Maria Clara Cassuli; FUSTINONI, Suzete Maria. Pesquisa qualitativa em
enfermagem. São Paulo: Iatria, 2006.
BANKS, Marcus. Dados visuais para pesquisa qualitativa. Porto Alegre. Artmed, 2009.
FRANCA, Junia Lessa. Manual para normalização de publicações técnico científicas. 9. ed.
Belo Horizonte: UFMG, 2013.

5º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
120
Atividades Práticas em Gestão Hospitalar II
Ementa: 3 Visitas Técnicas seguidas de projeto cientifico. 50h Estágio. Atividades
complementares. Estudos de Caso Nas Seguintes Relações: Organizações de saúde e seus
processos. Sistemas funcionais nas instituições de saúde. Aspectos institucionais e
administrativos das instituições de saúde. Gestão de Contratos e Terceirização. Biossegurança
e Engenharia Clínica.
Bibliografia Básica:
CARAVANTES, Geraldo R; CARAVANTES, Cláudia B.; KLOECKNER, Mônica C.
Administração: teorias do processo. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e pratica. 5. ed. Barueri (SP):
Manole, 2014.
DISCIPLINA

Bibliografia Complementar:
BORBA, Valdir Ribeiro. Do planejamento ao controle de gestão hospitalar. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2006.
LONDOÑO, M.; MORERA, G.; LAVERDE, P. Administração hospitalar. 3. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
FLEURY, Paulo F., WANKE, Peter; FIGUEIREDO, Kleber F. (orgs). Logística empresarial:
a perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2016.
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 16. ed.
São Paulo:
DENHARDT, R. B.; CATLAW, Thomas J. Teorias da administração pública. 2. ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2017.
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6º PERÍODO
DISCIPLINA
Faturamento Hospitalar e Clínicas
Gestão Materiais e Logística em Saúde
Gestão de Hotelaria em Saúde
Ciência das Religiões
Ética, Política e Sociedade
Planejamento e Desenvolvimento Organizacional na
Saúde
Disciplina Eixo Temáticos
Atividades Práticas em Gestão Hospitalar III

CARGA
HORÁRIA
80
120
40
40
40
80
40
120

6º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
80
Faturamento Hospitalar e Clínicas
Ementa: Introdução ao faturamento hospitalar. Tabelas: AMB, CIEFAS, CBHPM, Próprias,
diárias, taxas e alugueres. A Integração do Faturamento com as demais Unidades Hospitalares.
Honorários médicos, e prontuários médicos. Tipos de Faturamento: Ambulatorial e Hospitalar.
TISS - Troca de informações de saúde suplementar. Itens obrigatórios de verificação para
evitar glosas de contas ambulatoriais. Materiais e medicamentos. Guias de convênios padrão
TISS e TUSS. Dados e documentos que compõem um prontuário. Materiais hospitalares. CID,
CH, horário de urgência. Centro cirúrgico: folhas de sala, orientações sobre aplicação de
glosas.
Bibliografia Básica:
SILVA, Pedro Luiz da. Faturamento hospitalar: produtos e serviços. Brasília (DF): Senac,
2015.
SANTOS, Gustavo Alves Andrade dos. Gestão de farmácia hospitalar. 4. ed. São Paulo:
Senac, 2016.
GALANTE, Anderson Cleyton. Auditoria hospitalar do serviço de enfermagem. Goiânia:
AB, 2008.
DISCIPLINA
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Bibliografia Complementar:
SANTOS, Luiz Fernando Barcellos. Evolução do pensamento administrativo. Curitiba:
Intersaberes, 2013.
SCARPI, Marinho Jorge. Administração em saúde: autogestão de consultórios e clinicas.
Rio de Janeiro: DOC Content, 2015.
COSTA JUNIOR, Heleno. Qualidade e segurança em saúde: os caminhos da melhoria via
acreditação internacional: relatos, experiências e práticas. Rio de Janeiro: DOC Content,
2015.
FAYOL, Henry. Administração industrial e geral: previsão, organização, comando,
coordenação e controle. São Paulo: Atlas, 1996.
LEE, F. Se Disney administrasse seu hospital: 9½ coisa que você mudaria. São Paulo:
Bookman, 2009.
6º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
120
Gestão Materiais e Logística em Saúde
Ementa: Cadeia de Suprimentos. Conceito. Aspectos Operacionais da Cadeia de Suprimentos.
Seleção de materiais/insumos. Aquisição. Sistemática de compra e seleção de fornecedores em
estabelecimentos de saúde do Sistema Público. Armazenagem: localização. Manuseio e
Acondicionamento de produtos. Distribuição: tipos de redes de suprimentos (responsabilização
e envolvimento do cliente/usuário). Uso Racional dos produtos. Gestão da Cadeia de
Suprimentos. Níveis de Serviço. Definição de “O Ambiente Hospitalar”. Sistemas Funcionais
Prediais Presentes. Definição dos Parques de Equipamentos. Categorização das Unidades de
Saúde. Ações de Gerenciamento.
Bibliografia Básica:
BURMESTER, Haino, HERMINI, Alexandre Henrique, FERNANDES, Jorge Alberto Lopes.
Gestão de materiais e equipamentos hospitalares. São Paulo: Saraiva, 2013.
BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística hospitalar. São Paulo. Saraiva,
2006.
VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2000.
Bibliografia Complementar:
HONG, Yuh Ching. Gestão de estoques na cadeia logística integrada. São Paulo: Atlas,
2001.
NOVAES, Antônio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição:
estratégia, operação e avaliação. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
ACKERMAN, Ken. 350 dicas para gerenciar seu armazém: almoxarifado, depósito, centro
de distribuição. São Paulo: IMAM, 2004.
WOOD JUNIOR, Thomaz. Mudança organizacional: liderança, teoria do caos, qualidade
total, recursos humanos, logística integrada, inovações gerenciais, cultura organizacional. São
Paulo: Atlas, 2000.
DIAS, Marco Aurélio. Introdução à logística: fundamentos, práticas e integração. São
Paulo: Atlas, 2017.
DISCIPLINA
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6º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
40
Gestão de Hotelaria em Saúde
Ementa: Evolução, Conceitos e Características dos Serviços de Hotelaria Hospitalar. A
Humanização nos Serviços Hospitalares. Custos Operacionais e Normas Técnicas dos Serviços
de Hotelaria Hospitalar. Gestão de Pessoas na Hotelaria Hospitalar.
Bibliografia Básica:
BOEGER, Marcelo Assad. Gestão em hotelaria hospitalar. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
MALAGON-LONDONO, Gustavo; MORERA, Ricardo Galan; LAVERDE, Gabriel
Ponton. Administração hospitalar. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008
GONÇALVES, Ernesto Lima. Gestão hospitalar: administrando o hospital moderno. São
Paulo: Saraiva, 2006.
Bibliografia Complementar:
MORAES, Ornélio Dias de; CÂNDIDO, Índio; VIERA, Elenara. Hotelaria hospitalar: um
novo conceito no atendimento ao cliente da saúde. Caxias do Sul: EDUCS, 2004.
MARTINS, Domingos. Administração financeira hospitalar. São Paulo: Atlas, 2005.
BORBA, Valdir Ribeiro; LISBOA, Teresinha Covas. Teoria geral de administração
hospitalar: estrutura e evolução do processo de gestão hospitalar.Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2006.
GUIMARÃES, Nisia do Val Rodrigues Roxo. Hotelaria hospitalar: uma visão
interdisciplinar. São Paulo: Atheneu, 2007.
ZOBOLI, ELMA L. C. P. Ética e administração hospitalar. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004.
DISCIPLINA

6º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
40
Ciência das Religiões
Ementa: Estudo das religiões: religiões monoteístas, politeístas e animistas. O papel
significativo que desempenha a religião na vida social e política em todo o mundo. Os
conflitos religiosos. A importância do estudo das religiões para o desenvolvimento pessoal do
indivíduo. Diálogo inter-religioso e ecumênico. O fenômeno da religiosidade na humanidade.
A presença universal e constante do fenômeno religioso. O fenômeno do retorno do sagrado no
contexto da pós-modernidade. A relação entre ética e religião. A religião frente aos desafios da
sociedade atual.
Bibliografia Básica:
ALVES, Rubem. O que é religião. São Paulo: Editora Loyola, 2006.
GAARDER, J. NOTAKER, H. HELLERN, V. O Livro das religiões. São Paulo: Cia das
Letras, 2000.
HOCK, Klaus. Introdução a ciência da religião. São Paulo: Loyola, 2010.
DISCIPLINA
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Bibliografia Complementar:
BANON, Patrick. Para conhecer melhor as religiões. São Paulo: Claro Enigma, 2010.
DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Edições
Paulinas, 1989.
WILGES, Irineu. Cultura religiosa. 19. ed. Rio de Janeiro: Vozes. 2014.
OLIVEIRA, Aristeu de; ROMAO, Valdo. Manual do terceiro setor e instituições
religiosas. 2.ed. São Paulo: Atlas. 2008.
RUEDELL, Pedro. Trajetória do ensino religioso no Brasil e no Rio Grande do Sul. Porto
Alegre: Sulina. 2005.
6º PERÍODO
CARGA
HORÁRIA
40
Ética, Política e Sociedade
Ementa: Ética, direitos, deveres e responsabilidade social dos profissionais de comunicação.
Ética e moral. A responsabilidade social no contexto de uma visão sistêmica da sociedade.
Conceitos básicos: poder, instituição pública, instituição política, estado. Conceito de
comunicação política. Modelos principais da relação entre comunicação e política. Governo
representativo. Cidadania: conceito, bases históricas e questões ideológicas. Discussão da
construção social dos direitos humanos. Direitos humanos e cidadania no Brasil. Cidadania e
desigualdade social: etnia, gênero e performances indenitárias.
Bibliografia Básica:
ARRUDA, Maria C. C. de; WHITAKER, Maria do C.; RAMOS, José M. R. Fundamentos de
ética empresarial e econômica. São Paulo: Atlas, 2002.
DIMENSTEIN, G. O cidadão de papel. São Paulo: Ática, 2005.
SUNG, Jung Mo. SILVA, Josué Cândido da. Conversando sobre ética e sociedade. 13. ed.
São Paulo: Vozes, 2004.
Bibliografia Complementar:
NALINI, Renato J. Ética geral e profissional. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais.
1999.
VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. 37. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.
SÁ, Antônio L. Ética profissional. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
SROUR, Robert, H. Poder, cultura e ética nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro:
Campus, 1998.
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar,
1999.
DISCIPLINA
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6º PERÍODO
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA

Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
80
na Saúde
Ementa: Planejamento como instrumento de mudança organizacional. O conceito e
característica do Planejamento e Gestão Organizacional. Interpretação Organizacional do
Negócio. Cenários. Análise dos Ambientes Externo e Interno. Vantagens Competitivas. Visão
de Futuro e Plano de Ação Estratégico. Parâmetros de Avaliação.
Bibliografia Básica:
BORBA, Valdir Ribeiro. Do planejamento ao controle de gestão hospitalar: instrumento
para o desenvolvimento empresarial e técnico. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006.
GONÇALVES, Ernesto Lima. (org). Gestão hospitalar: administrando o hospital moderno.
São Paulo: Saraiva, 2006.
MINOTTO, Ricardo. A estratégia em organizações hospitalares. Porto Alegre: EDIPUCRS,
2002.
Bibliografia Complementar:
TAJRA, Sanmya Feitosa. Gestão estratégica na saúde: reflexões e práticas para uma
administração voltada para excelência. São Paulo: Iátria, 2006.
MINOTTO, Ricardo. A estratégia em organizações hospitalares. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2002.
PEREIRA, Maurício Fernandes. Planejamento estratégico: teorias, modelos e processos.
São Paulo: Atlas, 2010.
CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico: fundamentos e
aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos,
metodologia, praticas. São Paulo: Atlas, 2018.

OPTATIVAS GRUPO 1 - SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Gestão e Educação Sócio Ambiental
40
Gestão do Desenvolvimento Sustentável
40
Normatização Socioambiental
40
Desenvolvimento Regional e Sustentável
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OPTATIVAS GRUPO 1 - SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Gestão e Educação Sócio Ambiental
Ementa: Surgimento e Evolução da gestão ambiental no Brasil. Princípios e Estratégias para a
Educação Ambiental. Educação ambiental formal e informal. Princípios fundamentais de
cidadania. Características, funções e objetivos da Educação Ambiental para o
Desenvolvimento Sustentável. O uso dos recursos e o desenvolvimento sustentável.
Planejamento da ocupação do espaço rural e urbano. Fundamentos da Gestão Ambiental.
Bibliografia Básica:
PHILIPPI, Arlindo Júnior. Curso de gestão ambiental. São Paulo: Manole, 2004.
PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: Cortez,
2005.
GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. 8. ed. São Paulo: Papirus, 2007.
Bibliografia Complementar:
BERTE, Ângelo de Sá Mazzarotto Rodrigo. Gestão ambiental no mercado empresarial.
Curitiba: Intersaberes, 2013.
CARVALHO, Lucas Azevedo de. O novo código florestal comentado: artigo por artigo.
Curitiba: Juruá, 2016.
RECH, Adivandro. Cidade sustentável. Caxias do Sul: Educs, 2016.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. Sao Paulo: Gaia, 2004.
MORAES, Alexandre de (org). Constituicao da República Federativa do Brasil: de 5 de
outubro de 1988. Sao Paulo: Atlas, 2016.
OPTATIVAS GRUPO 1 - SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Gestão do Desenvolvimento Sustentável
Ementa: Desenvolvimento Sustentável. Técnicas de elaboração, implantação e gerenciamento
de projetos de gestão ambiental. Elaboração de projetos ambientais. Sistematização da
pesquisa realizada, avaliação e socialização dos resultados. Instrumentos de gestão ambiental.
Fundamentos teóricos e instrumentos do planejamento Ambiental. Tendências atuais na gestão
ambiental.
Bibliografia Básica:
ABRANTES, Joselito Santos. Bio(sócio)diversidade e empreendedorismo ambiental na
Amazônia. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.
ARAÚJO, Tânia Bacelar de. Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e
urgências. Recife: CMG/UFPE/NESC/ CEPOAM/ FASE/NE; Ed. Revan, 2000.
VASCONCELLOS, Marcos Antônio Sandoval de; GREMAUD, Patrick; TONETO JUNIOR,
Rudinei. Economia brasileira contemporânea. São Paulo: Atlas, 2015.
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Bibliografia Complementar:
CANO, Wilson. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil (1930-1970,
1970-1995). 2. ed. Campinas: UNICAMP/IE, 1998. (30 anos de economia -UNICAMP, 2).
VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.
VEIGA, José Eli da. Para entender o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora 34,
2015.
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro:
Garamond, 2009.
BERTE, Rodrigo. Gestão socioambiental no Brasil. Curitiba: Intersaberes, 2013.
OPTATIVAS GRUPO 1 - SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Normatização Socioambiental
Ementa: Origem e desenvolvimento da legislação ambiental. Políticas e Legislação ambiental.
Meios administrativos e judiciais de proteção ambiental. Política Nacional de Meio Ambiente.
Legislação Ambiental na Constituição Federal e Estadual. Diretrizes internacionais de meio
ambiente. Meios administrativos e judiciais de proteção ambiental. Legislação específica:
unidades de conservação, poluição e licenciamento ambiental. Resoluções do CONAMA.
Pontos de conflito da legislação ambiental com produção primária.
Bibliografia Básica:
THEODORO, Suzi Huff (org). Os 30 anos da política nacional do meio ambiente: conquistas e
perspectivas. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.
MORAES, Alexandre (Org.). Constituição da República Federativa do Brasil: de 5 de Outubro de
1988. 45. ed. São Paulo: Atlas, 2018

CECH, Thomas V. Recursos hídricos: história, desenvolvimento, política e gestão. Rio de
Janeiro: LTC, 2013.
Bibliografia Complementar:
MUKAI, Toshio. O novo código florestal. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação ambiental e
sustentabilidade. 2. ed. Barueri (SP): Manole, 2014.
GOMES, Luiz Flavio; MACIEL, Silvio Luiz. Lei de crimes ambientais: comentários à lei
9.605/1998. São Paulo: Método, 2015.
ABELHA, Marcelo; RODRIGUES, Marcelo Albelha. Direito ambiental esquematizado.
São Paulo: Saraiva, 2013.
BERTE, Rodrigo. Gestão socioambiental no Brasil. Curitiba: Intersaberes, 2013.
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OPTATIVAS GRUPO 1 - SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Desenvolvimento Regional e Sustentável
Ementa: Concepções de desenvolvimento, de Estado e de Sociedade. Desenvolvimento
Sustentável: concepções, dimensões, impacto. As diferentes dimensões do Desenvolvimento
Sustentável. Relações entre tecnologia ambiental e desenvolvimento sustentável.
Desenvolvimento regional no Norte do Brasil e no Tocantins. Instrumentos econômicos na
gestão ambiental. Exclusão social e a defesa ambiental: conflitos e perspectivas. Serviços
ambientais. Condições e conflitos da gestão ambiental no cenário regional.
Bibliografia Básica:
ABRANTES, Joselito Santos. Bio(sócio)diversidade e empreendedorismo ambiental na
Amazônia. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.
ARAÚJO, Tânia Bacelar de. Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e
urgências. Recife: CMG/UFPE/NESC/ CEPOAM/ FASE/NE; Ed. Revan, 2000.
VASCONCELLOS, Marcos Antônio Sandoval de; GREMAUD, Patrick; TONETO JUNIOR,
Rudinei. Economia brasileira contemporânea. São Paulo: Atlas, 2015.
Bibliografia Complementar:
BECKER, Bertha K. Amazônia: Geopolítica na virada do III milênio. Rio de Janeiro:
Garamond, 2004.
SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento regional. São Paulo: Atlas, 2009.
BERMAN. Marshal. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São
Paulo: Companhia das Letras, 1997.
COSTA, Armando João. Estratégias de desenvolvimento urbano e regional. Curitiba:
Juruá, 2011.
ULTRAMARI, Clovis. Desenvolvimento local e regional. Curitiba: Intersaberes, 2012.
OPTATIVAS GRUPO 2 – GESTÃO DA SAÚDE E NÚCLEO
DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Cultura Afro brasileira e Indígena
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
40
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
40
Comunicação Empresarial
40
Liderança e Negociação
40
Tecnologia virtual e serviços de saúde
40

113

PPC – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR
OPTATIVAS GRUPO 2 – GESTÃO DA SAÚDE E NÚCLEO
DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Cultura Afro brasileira e Indígena
Ementa: Mobilizações indígenas contemporâneas e direitos específicos: auto identificação;
demarcação e gestão territorial; educação e saúde diferenciada; consulta prévia sobre projetos
de desenvolvimento. Escola Indígena. A Constituição de 1988 e o movimento Indígena no
Brasil. Movimento Indígena e Indigeníssimo. Atuação e representação de líderes e
organizações indígenas. Especificidades regionais, étnicas e de gênero na organização do
movimento indígena no Brasil. A parte prática da disciplina está voltada para a produção de
materiais didáticos, paradidáticos e análises do Ensino de História e aldeias indígenas.
Bibliografia Básica:
VIEIRA, Ima Célia Guimarães (Org.). As amazônias de Bertha k. Becker: ensaios sobre
geografia e sociedade na região amazônica: v. 1. Rio de Janeiro: Garamond, 2015.
AFONSO, Germano Bruno. Ensino de história e cultura indígenas. Curitiba: Intersaberes,
2016.
MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. 2. ed. São Paulo:
Contexto, 2016.
Bibliografia Complementar:
MARÇAL, José Antônio; LIMA, Silvia Maria Amorim. Educação escolar das relações
étnico-raciais: história e cultura afro-brasileira e indígena no Brasil. São Paulo: Intersaberes,
2015.
VIEIRA, Ima Célia Guimarães (Org.). As amazônias de Bertha k. Becker: ensaios sobre
geografia e sociedade na região amazônica: v. 2. Rio de Janeiro: Garamond, 2015.
APPIAH, Kwame Anthony. Na casa do meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio de
Janeiro: Contraponto, 1997.
HEYWOOD, Linda M. Diáspora negra no Brasil. São Paulo, Contexto, 2008.
VVAA. Coleção história geral da África. 2. ed. Brasília (DF): UNESCO, 2010.
OPTATIVAS GRUPO 2 – GESTÃO DA SAÚDE E NÚCLEO
DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
Ementa: Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história.
Identidade surda. Introdução aos aspectos linguísticos na Língua Brasileira de sinais:
fonologia, morfologia, sintaxe. Noções básicas de escrita de sinais. Processo de
aquisição da Língua de Sinais observando as diferenças e similaridades existentes entre
esta e a língua Portuguesa.

114

PPC – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR
Bibliografia Básica:
CAPOVILLA, Fernando C. et al. Dicionário da língua de sinais do Brasil: a Libras
em suas mãos. São Paulo: Edusp, 2017.
QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos
linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
CAPOVILLA, Fernando C.; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURÍCIO, Aline Cristina
L. Novo deit-libras. São Paulo: INEP, 2015.
Bibliografia Complementar:
QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre:
Artmed, 1997.
GESSER, A. Libras? Que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Editora Parábola: 2009.
FERREIRA, Lucinda. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro:
Tempo brasileiro, 2010.
FERNANDES, Eulalia (Org.). Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação,
2010.
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de; DUARTE, Patrícia Moreira. Atividades
ilustradas em sinais de libras. 2. Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2013.
OPTATIVAS GRUPO 2 – GESTÃO DA SAÚDE E NÚCLEO
DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Ementa: Aspectos Psicológicos relacionados aos Transtornos do Desenvolvimento . Conduta
do Portador do TEA. Bases Neuropsicológicas da Aprendizagem. Bases neuropsicológicas de
percepção, movimentação, atenção, memória, fala e pensamento como formas humanas de
organização, processamento e desenvolvimento mental.
Bibliografia Básica:
ASSUMPÇÃO JUNIOR, Francisco Baptista; KUCZYNSKI, Evelyn. Autismo infantil: novas
tendências e perspectivas. São Paulo: Atheneu, 2015.
MÉLEGA, Marisa Pelella. Pós-autismo: uma narrativa psicanalítica. Rio de Janeiro: Imago,
1999.
OMAIRI, Claudia et al. (Org.) Autismo: perspectivas no dia a dia. Curitiba: Ithala, 2013..
Bibliografia Complementar:
SANDBERG, Elisabeth Hollister; SPRITZ, Becky L. Breve guia para o tratamento do
autismo. São Paulo: M. Books do Brasil, 2017.
PERISSINOTO, Jacy. Conhecimentos essenciais para atender bem a criança com
autismo. São Jose dos Campos: Pulso editorial, 2003.
LAPIERRE, André. Da psicomotricidade relacional a análise corporal da relação.
Curitiba: UFPR, 2010.
DAUDT, Francisco. A criação original: a teoria da mente segundo Freud. Rio de Janeiro: 7
Letras, 2017.
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OPTATIVAS GRUPO 2 – GESTÃO DA SAÚDE E NÚCLEO
DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Comunicação Empresarial
Ementa: Ementa: Conceitos de conselho, assessoria e consultoria. Características do
consultor empresarial. Mudança na visão organizacional e a contratação dos serviços de
consultoria. Tipos de consultoria. A consultoria externa e a consultoria interna. O papel e a
postura ética do consultor. Estrutura e as técnicas de consultoria. Etapas e processos dos
diagnósticos empresariais.
Bibliografia Básica:
BERTI, Anélio. Consultoria e diagnóstico empresarial: teoria e prática. 2. ed. Curitiba:
Juruá, 2012.
CROCCO, L.; GUTTMANN, E. Consultoria empresarial. São Paulo: Saraiva, 2005.
OLIVEIRA, D. P. R. de Manual de consultoria empresarial: conceitos, metodologia,
práticas. São Paulo: Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar:
BLOCK, Peter. Consultoria infalível: um guia prático, inspirador e estratégico. 3. ed. São
Paulo: M. Books, 2013.
FLATLEY, M.; RENTZ, K.; LENTZ, P. Comunicação empresarial. 2. ed. Porto Alegre:
AMGH, 2015.
RENDER, B.; STAIR JÚNIOR, R. M.; HANNA, M. E. Análise quantitativa para
administração. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.
LIMONGI-FRANÇA Ana Cristina. Práticas de recursos humanos - PRH: conceitos,
ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2015.
LOBÃO, Júlio. O factor humano na decisão empresarial. Lisboa: Almedina, 2013.
OPTATIVAS GRUPO 2 – GESTÃO DA SAÚDE E NÚCLEO
DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Liderança e Negociação
Ementa: Ementa: Conceito e tipos de Liderança. Conceito, importância e estilos de
negociação. Liderança x Negociação. Análise dos processos da negociação. Características e
competências do negociador. O perfil ético de um negociador. Negociação com e sem
mediação. A negociação na harmonização de interesses, no planejamento e na organização. A
negociação na tomada de decisão, na solução de problemas e na solução de conflitos.
Bibliografia Básica:
LEMPEREUR, A. P.; COLSON, A.; DUZERT, Y. Método de negociação. São Paulo: Atlas,
2009.
SCHEIN, E.H. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2009.
MARTINELLI, D. P.; ALMEIDA, A. P. de Negociação e solução de conflitos. São Paulo:
Atlas, 2007.
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Bibliografia Complementar:
CHARAN, R. Liderança na era da turbulência econômica: as novas regras de gestão em
tempos de economia estagnada. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2009.
ZENARO, Marcelo. Técnicas de negociação: como melhorar seu desempenho pessoal e
profissional
nos
negócios.
São
Paulo:
Atlas,
2016.
MOSSER, G.; BEGUN, J. W. Compreendendo o trabalho em equipe na saúde. Porto
Alegre: AMGH, 2015.
OBRIEN, V. MBA compacto: negócios. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2000.
CHARAN, Ram. O líder criador de líderes. São Paulo: Elsevier, 2008.
OPTATIVAS GRUPO 2 – GESTÃO DA SAÚDE E NÚCLEO
DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
40
Tecnologia virtual e serviços de saúde
Ementa: Vantagens desta modalidade de ensino; Elementos e práticas da Educação a
Distância – EaD. O Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem – AVEA. Avaliação.
Tecnologias.
Bibliografia Básica:
LOTTENBERG, Claudio. Saúde e cidadania: a tecnologia a serviço do paciente e não ao
contrário. São Paulo: Atheneu, 2015.
VIANA, Ana Luiza D'Avila (Org.). Saúde, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação.
CONSTANTINO, Mauricio Gomes; SILVA, Gil Valdo José da. Fundamentos de química:
conforme lei n. 12.955/2014. São Paulo: Atheneu, 2015.
Bibliografia Complementar:
PIZZOLLI, Lourdes Margareth Leite. Tecnologia e enfermagem: harmonia para a qualidade
do desempenho profissional. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2014.
SANTOS, A. F. et al. Telessaúde: um instrumento de suporte assistencial e educação
permanente. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
CORTELAZZO, Iolanda Bueno de Camargo. Pratica pedagógica, aprendizagem e
avaliação em educação a distância. Curitiba: Intersaberes, 2013.
WALL, Marilene Loewen. Tecnologias educativas: subsídios para a assistência de
enfermagem a grupos. Goiânia: AB, 2001.
CHOO C. Wei. A organização do conhecimento. São Paulo: SENAC, 2003.
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2.12.2 Interdisciplinaridade e Interação entre Teoria e Prática
Educar é um processo de formação que abrange todo o ser humano, objetivando a
formação do homem que age para o bem com liberdade, com sentido social e com abertura para
a transcendência, conforme preleciona acerca da concepção de educação entendida pela
FACDO.
O ensino da Gestão Hospitalar necessita do incentivo às suas práticas, de interrelacionamento e da criação de oportunidades, para que essas habilidades promovam o
desenvolvimento humanista, profissional e organizacional.
A interdisciplinaridade transcende os conhecimentos especializados para colher
contribuições de outras disciplinas, quando então são percebidas as limitações de cada
especialidade, como uma nova forma de ver o conhecimento e consequentemente, o mundo.
O trabalho interdisciplinar melhora o processo educativo com a formação de
pesquisadores, e o incentivo à educação permanente, com a produção de conhecimento
contextualizada e complexa. O que não se trata de apenas como uma forma de “integração de
conteúdo, mas sim como uma atitude no compreender e entender o conhecimento. ”
Para que esta realidade se efetive as atividades e os conteúdos programáticos são
integrados horizontalmente, entre disciplinas/matérias da mesma série, e verticalmente, entre
disciplinas/matérias de séries diferentes. Assim, o aluno que ingressa no curso de Tecnologia em
Gestão Hospitalar pode apresentar a mudança qualitativa necessária no processo de formação do
profissional desejado pela FACDO.
O conhecimento é construído por uma constante troca entre o corpo docente e o corpo
discente, compondo uma atividade participativa em que o aluno avalia e dá sugestões sobre os
planos de ensino, que em seguida são apresentadas e discutidas pelo corpo docente.
O curso superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACDO investe todo seu
trabalho na formação de um profissional crítico e atuante no desenvolvimento da sociedade. Por
isso, o Curso de Gestão Hospitalar está direcionado aos estudos relativos ao PECI – Projeto
Estratégia, Competência e Informação, em projetos que envolvem a sociedade, visando o seu
desenvolvimento. Um exemplo disso são as pesquisas de demanda aérea e de demanda hoteleira,
onde os acadêmicos conseguiram na prática utilizar os conhecimentos aprendidos em sala de
aula.
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Os professores instigam os acadêmicos a realizarem atividades que demonstram interrelações entre disciplinas, teoria e prática. A semana de vendas e campanha solidária realizada
por alunos demonstrou a capacidade criativa, de planejamento, responsabilidade e solidariedade
dos acadêmicos durante a elaboração e execução dos mesmos.
O estímulo para que os acadêmicos realizem estágios curriculares e extracurriculares para
que o aluno aprenda e se desenvolva relacionando o conhecimento formal das disciplinas
técnico-hospitalares com a base no eixo fundamental e outras escolhidas pela Instituição, em sua
realização profissional no âmbito social com capacidade crítica, criativa, reflexiva e ativa, às
dimensões humanas, sociais, organizacionais e espirituais.
2.12.3 Integração Ensino, Pesquisa e Extensão
A matriz curricular da FACDO, que atende a “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão”, aplica a política institucional de “Ensinar com Pesquisa”. Considera a pesquisa e a
extensão, como “necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a
iniciação científica”.
O tripé básico sobre o qual se amparam as ações institucionais da FACDO, Ensino,
Pesquisa e Extensão, segundo o PPI está relacionado com a responsabilidade social inerente à
missão institucional da FACDO, que se concretiza através das várias ações realizadas. A
extensão das suas ações contempla inúmeros domínios relacionados à promoção do bem-estar,
dentre elas: à inclusão social, à educação, à promoção do meio ambiente, à cidadania, ao
desenvolvimento da democracia e às atividades com a comunidade.
Assim sendo, a responsabilidade social no ensino representa o compromisso da FACDO
com os preceitos da Responsabilidade Social e das inúmeras atividades voltadas tanto para o
corpo docente quanto para os discentes, que 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.
O curso de Gestão Hospitalar da FACDO preocupa-se em associar conhecimento técnico
e raciocínio crítico, de modo que os alunos possam buscar a gestão na sua atuação profissional, e
para que isso ocorra, promove atividades que envolvem os alunos nas mais diferentes ações
sociais. Assim, a produção cultural ganha sua relevância pela participação dos discentes nos
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veículos de comunicação da faculdade (informativos) e realização nas excursões de caráter
cultural, com objetivos bem delineados. As realizações das semanas de Gestão Hospitalar
buscarão temas pertinentes à realidade dos profissionais com intensa atuação dos acadêmicos na
elaboração, participação e organização de eventos como este. As atividades serão pautadas
principalmente em temas relacionadas a responder as demandas de promoção da cidadania,
questões ambientais, culturais e formação do núcleo de pesquisa. A orientação de conteúdo é a
de que o ensino a pesquisa e a extensão vão para além da sala de aula, para que os alunos sejam
orientados a aproximar-se da comunidade com ações diretamente voltadas para a realidade
social da cidade. Deste modo, a FACDO cumpre de forma relevante, seu papel na Educação para
a Cidadania, no comprometimento efetivo, irradiando, por nossa ação direta e indireta, o carisma
de São Luis Orione aos mais empobrecidos.
2.13 Das Atividades Complementares
As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e
complementadores do perfil do formando, que possibilitam avaliação de habilidades,
conhecimentos e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico,
incluindo estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade,
especialmente nas relações com o mercado do trabalho, estabelecidas ao longo do curso,
notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais, assim como ações de
extensão junto à comunidade.
As Atividades Complementares serão regidas pelos princípios: da articulação entre
pesquisa, ensino e extensão; dos éticos, humanistas e solidários; e, da interdisciplinaridade.
Diante destes, as modalidades gerais de Atividades Complementares são as seguintes:
a) Projetos de pesquisa e iniciação científica, conforme regulamento do NUPEX;
b) Eventos nas áreas específicas dos cursos de graduação e afins, tais como congressos,
seminários, encontros, simpósios, palestras, semanas, workshops, visitas técnicas, dentre
outros oferecidos pela FACDO ou fora dela;
c) Cursos extracurriculares em áreas afins dos cursos de graduação, oferecidos pela
FACDO e outras IES;
d) Projetos de extensão, com o efetivo envolvimento de seus docentes e discentes com a
comunidade;
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e) Cursos afins aos de graduação, quando oferecidos por outras Instituições Oficiais;
f) Seminários especiais, entendidos como eventos interdisciplinares;
g) Monitoria em disciplinas e/ou atividade do curso do discente ou em disciplinas ou
atividades de seu curso, oferecidas em outros cursos de graduação desenvolvidas em
disciplinas dos cursos de graduação da FACDO, conforme regulamentação específica;
h) Participação em cursos à distância oferecidos por Instituições Oficiais;
i) Auxílio na organização de eventos promovidos pela FACDO;
j) Outras atividades complementares, compreendendo: assistir, comprovadamente, defesas
de trabalhos de conclusão de Cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado em áreas afins; ou,
atividades diversas, analisadas e autorizadas antecipadamente, em cada caso específico, pela
Coordenação de Atividades Complementares, tais como filmes, leitura de livros e debates.
Para o Curso de Gestão Hospitalar serão admitidas como total mínimo para
integralização do curso 150 h de realização de atividades complementares acima descritas.
Porém, não são consideradas atividades complementares:
a) Atividades desenvolvidas antes do ingresso no curso;
b) Atividades profissionais desenvolvidas pelos alunos;
c) Disciplinas eletivas de cursos de graduação e pós-graduação, assim como qualquer
atividade necessária à integralização da carga horária de tais cursos;
d) Estágio curricular obrigatório;
e) Atividades desenvolvidas no âmbito da representação estudantil e em laboratórios
específicos, tais como Centros Acadêmicos, Núcleo de Prática Jurídica e Empresa Júnior, por
serem atividades inerentes a tais funções ou necessárias à integralização dos cursos, salvo se
tratar de atividades autorizadas pelo NUPEX e Coordenação de Atividades Complementares;
f)

Cursos de nivelamento.
O Núcleo de Atividades Complementares da FACDO foi criado para validar as horas de

atividades complementares, observando os requisitos e critérios definidos neste regulamento;
controlar o cumprimento da carga horária das atividades complementares realizadas pelos
alunos, lançando as atividades cumpridas na ficha individual de cada aluno; divulgar e estimular,
entre os alunos, a realização de atividades complementares e eventos correlatos; apresentar
relatório das atividades complementares realizadas pelos alunos, com a respectiva carga horária,
de forma específica, observando-se a estrutura curricular de cada curso, ao Coordenador do
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Curso, assim como à Secretaria Acadêmica, sempre que for solicitado e, obrigatoriamente, no
início do último período letivo de cada curso; definir a quantidade de carga horária das
atividades cuja documentação comprobatória não traga tal informação; arquivar toda a
documentação comprobatória das atividades complementares; elaborar minutas de convênios
com órgãos, entidades e outras IES com vistas a garantir a recepção e validação das horas de
atividade desempenhadas pelos alunos.
2.14 Da prática hospitalar
Embora o estágio supervisionado não seja obrigatório nos cursos tecnológicos, o Curso
de Gestão Hospitalar oferece a oportunidade de uma vivência prática no âmbito hospitalar
através das disciplinas ATIVIDADES PRÁTICAS EM GESTÃO HOSPITALAR sob a
orientação e supervisão do professor seguindo os critérios a seguir:
Atividades

Práticas

em

Gestão

Hospitalar I

-5

Visitas

Técnicas.

50h

Estágio. Atividades complementares. Estudos de Caso Nas Seguintes Relações: Organizações
de saúde e seus processos. Sistemas funcionais nas instituições de saúde. Aspectos institucionais
e administrativos das instituições de saúde. Gestão de Contratos e Terceirização. Biossegurança
e Engenharia Clínica.
Atividades

Práticas

em

Gestão

Hospitalar II

-5

Visitas

Técnicas.

50h

Estágio. Atividades complementares. Estudos de Caso Nas Seguintes Relações: Estruturas e
métodos de trabalho nos ambientes internos e externos das organizações de saúde. Teoria de
Sistemas aplicada nas estruturas organizacionais. Sistema de Organização da Saúde e
Epidemiologia.
Atividades

Práticas

Estágio. Atividades

em

Gestão

complementares.

Hospitalar III

Estudos

de

Caso

-5
Nas

Visitas

Técnicas.

Seguintes

50h

Relações:

Departamentalização.
O Estágio Supervisionado em Gestão Hospitalar, trata-se do desempenho de prática
pré-profissional orientada, exercida em situação real de trabalho, com ou sem remuneração
ou vínculo empregatício, pelos acadêmicos do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar da
Faculdade Católica Dom Orione, como requisito para obtenção do grau de Tecnólogo.
O Estágio Supervisionado em Gestão Hospitalar objetiva inserir o acadêmico em sua
área de estudo, através de uma visão prática e orientada sobre os fenômenos empresariais e
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administrativos estudados, teoricamente, durante o curso, possibilitando confrontar teoria e
prática de Gestão, propiciando e despertando interesse na obtenção do melhor resultado
possível, representando assim uma oportunidade de associar e documentar os conhecimentos
adquiridos durante o curso.
O estagiário deverá cumprir às trezentas e noventa horas em atividades práticas nas
organizações conveniadas com a Faculdade Católica Dom Orione, devidamente comprovadas
conforme recomendações da Coordenação de Estágio Supervisionado, e conforme orientações e
exigencias em seu regimento próprio. O Estágio Supervisionado em Gestão Hospitalar tem, em
sua constituição, os seguintes objetivos específicos:
a) Aplicar, na prática, o que foi aprendido no curso;
b) Desenvolver, na prática visão sistêmica, generalista e multidisciplinar das
organizações;
c) Utilizar as competências e habilidades adquiridas no curso junto às organizações,
primando pelo desenvolvimento e sustentabilidade das mesmas;
d) Aprimorar seu conhecimento de gestão no que se refere à liderança, processo de tomada de
decisão, negociação, solução de problemas, empreendedorismo e visão mercadológica;
e) Agir com iniciativa, criatividade, determinação e responsabilidade de forma ética e
crítica;
f) Aprofundar sua área de interesse.
O Estágio Supervisionado a ser desenvolvido em duzentos e quarenta horas somado às
cento e cinquenta horas de Atividades Práticas configuram um total de trezentas e noventa
horas de contato do discente com as rotinas hospitalares, fato que proporciona ao Tecnólogo em
Gestão Hospitalar a real vivência de sua futura atuação mercadológica.
2.15 Da Empresa Júnior – Laboratório de Práticas de Gestão Hospitalar
A Empresa Júnior Dom Orione, Empresa Júnior da FACDO é constituída em 28 de
novembro de 2006, como uma organização que participa ativamente de projetos, eventos
acadêmicos e ações sociais priorizando acadêmicos da IES, principalmente do curso de
administração, comunidade externa e sociedade.
Oferece serviços de consultoria e desenvolve projetos e parcerias com empresas e
entidades legalmente constituídas, sob a supervisão de professores, possuindo gestão autônoma
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em relação à direção da faculdade, centro acadêmico ou qualquer outra entidade acadêmica.
A Empresa Júnior Dom Orione não tem fins lucrativos e visa à inserção precoce do
estudante do mercado de trabalho, e tem como finalidade complementar a formação acadêmica
de seus associados, na prática empresarial permitindo ao acadêmico um elo entre a teoria e a
prática, além de proporcionar um confronto direto do aluno (consultor) com a realidade de uma
empresa e todo o seu mercado. Promove também, o repasse das mais avançadas e atualizadas
tecnologias aos empresários a um custo mais acessível, sempre com um respaldo técnicoprofissional competente, de modo a valorizar os alunos, os professores do curso de Gestão
Hospitalar e a própria empresa gerando deste modo, o fortalecimento da questão acadêmica.
A instituição visa ainda difundir e proporcionar a integração cultural entre os diferentes
segmentos da sociedade e os alunos a ela associados.
A partir de 2009 a Empresa Júnior Dom Orione passou a estar inscrita no CNPJ sob o nº
11.262.735/0001-00 realizando e participando de diversos eventos, no desenvolvimento de
projetos com parcerias firmadas e projetando a prestação de serviços de consultoria em empresas
nos mais variados segmentos de mercado de Araguaína/TO.
A Empresa Júnior Dom Orione proporciona um espaço onde os acadêmicos são
estimulados a desenvolver um comportamento empreendedor, buscando soluções para os
desafios enfrentados com autonomia para tomar decisões e liderar projetos.
Em 2010 a Empresa Júnior Dom Orione teve sua sede remodelada, na Rua Rui Barbosa
337, centro de Araguaína/TO, na busca por um melhor padrão de qualidade necessário ao
atendimento à comunidade acadêmica, empresas parceiras e conveniadas e a sociedade em geral.
As atribuições dos membros, objetivos e funcionamento da Empresa Júnior encontra-se
previstas em estatuto próprio.
2.16 Do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
O TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, atende ao disposto no art. 9, Resolução
CNE/CES n. 4 de 2005, será produzido individualmente e sob a forma de artigo científico, com
tema e orientador escolhidos pelo aluno e avaliação mediante sustentação oral perante banca
examinadora.
A orientação de monografia, no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da
FACDO, se dará no 6º período, quando o acadêmico já possui base teórica suficiente para
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produzir um texto científico, com a terminologia administrativa adequada, capacitado para
posicionar-se criticamente.
A Faculdade Católica Dom Orione, em seu Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Hospitalar, pretende estabelecer a tradição em pesquisa científica no conhecimento
administrativo, aprimorando o conhecimento generalista e humanista presente no curso, para que
deste modo o curso não se torne um “curso profissionalizante”, mas que o acadêmico tenha antes
de tudo uma formação humanística.
A FACDO, através do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, pretende
promover o avanço em estudos organizacionais, dado o seu conteúdo curricular valorizar o
conhecimento interdisciplinar das ciências sociais e humanas. Os temas abordados e pesquisados
nos artigos científicos devem representar grande fonte de conhecimento regional das
organizações empresariais e financeiras inseridas no estado e, principalmente, na região do
município de Araguaína.
Por meio desta prática, a IES vem contribuindo para a formação empreendedora do
aluno, com capacidade para se posicionar diante de problemas de Gestão Hospitalar, como
devido enfretamento científico e com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da
sociedade, de forma ética e justa.
A normatização do trabalho de conclusão de curso é apresentada em regimento próprio,
com base nas normas da ABNT.
2.17 Linhas de Pesquisa
O perfil pedagógico da instituição disposto no PDI compreende a política institucional de
“ensinar com pesquisa”, ensejando o desenvolvimento de várias linhas de pesquisa,
implementadas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPEX, para fortalecimento intelectual
dos acadêmicos.
Para tanto, a FACDO instituiu o Programa de Estratégia, Competência e Informação –
PECI, que surgiu com projeto temático “Gestão em Foco” do qual decorrem cinco linhas
temáticas, 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 da Informação” – GT-TI, já desenvolveu quatro
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pesquisas importantes para a FACDO. A primeira foi a “Pesquisa de Opinião Pública de
Intenção de Votos” durante as eleições municipais no ano de 2008, sendo esta registrada no
TER/TO.
Outra pesquisa elaborada pelo GT-TI, foi a “Análise de Demanda para Implantação de
Novos Cursos Superiores em Araguaína-TO e em Balsas-MA”, com a participação de docentes e
discentes da IES.
A “Pesquisa de Demanda Aérea entre Araguaína/TO e Brasília/DF” realizada em 2009,
teve grande repercussão na sociedade, por vislumbrar uma carência real e fator propulsor
econômico para o município de Araguaína.
E em2010, realizou-se a “Pesquisa de Demanda Hoteleira no Município de Araguaína/TO”
encomendada com o intuito de traçar um perfil hoteleiro do município de Araguaína para
angariar recursos junto ao Banco da Amazônia para a construção de novos hotéis na cidade.
2.18 Atividades de Extensão
A extensão pressupõe prestação de serviços à comunidade, também é um pilar de apoio ao
discente, ao docente e ao corpo técnico-administrativo, com a implantação de cursos e a difusão
cultural, no mesmo seguimento das linhas de pesquisa definidas pelo campo de investigação
científica, mas em formas de ações, no fazer pensado, fazer solidário e transformativo.
De modo indireto, a extensão acaba por se compor como um dos mecanismos de aferição
das capacidades e competências visadas pela graduação na identidade formativa do profissional.
Desta forma, as atividades de extensão foram operacionalizadas da seguinte forma:
a) Programação cultural com as “Quartas-culturais” realizadas na última quarta-feira de cada
mês;
b) “Semana de Cultura”, com o objetivo de incentivar a produção e divulgação de atividades
culturais regionais e nacionais, e estimular o aluno a se tornar mais criativo e sensível à
realidade que o cerca, pelo contato com a arte.
c) Coordenação e publicação da Revista São Luis Orione;
d) Regulamentação das atividades complementares, monitorias e estágios;
e) Atendimento externo específico de acadêmicos com acompanhamento de professores
perante a comunidade.
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2.19 Da Monitoria
Programa de Monitoria da Faculdade Católica Dom Orione – FACDO, inserido no rol
das Atividades Complementares objetiva identificar a relação teoria-prática como de
fundamental importância no ensino de graduação, pois a sua natureza reside na colaboração
fraterna discente-docente para o tratamento das questões didáticas, no auxílio ao docente quanto
à elaboração do material para as aulas.
Ressalte-se que a monitoria não é prática-docente, mas o aprendizado que desperta e
facilita a docência no corpo discente, e não necessariamente, substitui o professor em sua função
precípua de ministrar aulas.
A monitoria destina-se ao aprimoramento do processo ensino-aprendizagem na
perspectiva do modelo “discente”, em que este deverá ser selecionado a partir de critérios
racionais, com a supervisão docente em disciplinas elencadas, previamente, em cada período
letivo, em cada colegiado de curso e sob auspícios dos respectivos comitês de ética, ensino,
pesquisa e extensão da FACDO.
Além de estimular o interesse dos alunos pelo magistério, a Monitoria também auxilia os
professores no desenvolvimento de suas atividades e possibilita aos alunos aprofundarem seus
conhecimentos teóricos e práticos. As normas da monitoria estão apresentadas em regimento
próprio.
A FACDO poderá instituir monitores, nela admitindo alunos regulares, selecionados
pelos Departamentos e designados pelo Diretor, 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 que não implica vínculo empregatício é 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.
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2.20 Avaliação Institucional e Auto avaliação do Curso
O processo de avaliação do curso deve ser construído de modo a identificar erros e
acertos, redefinindo ações e metas, objetivando o melhoramento contínuo. A avaliação deve ser
vista como um instrumento de construção e não de punição.
A adequação do projeto pedagógico, em caso de necessidade, do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Hospitalar acontecerá mediante avaliação da qualidade do curso
semestralmente dentro e por uma rede avaliativa, que compreende as instâncias superiores da
IES, a coordenação, o corpo docente, o corpo discente e, através de itens colegialmente
estabelecido.
Contudo, reduzido às seguintes categorias: competência técnico-científica, respeito às
diferenças e produtividade funcional-acadêmica.
Os instrumentos de avaliação compreendem:
a) Avaliação interna: no âmbito do colegiado, os docentes irão discutir as suas dificuldades e
êxitos na sua prática pedagógica, buscando encontrar soluções para o melhoramento contínuo;
b) Avaliação dos docentes pelos discentes: este instrumento é de grande importância, pois, o
professor identificando as suas deficiências tomará as medidas corretivas necessárias;
c) Avaliação do pessoal Técnico-administrativo: esta avaliação permitirá à coordenação
averiguar a eficiência das atividades administrativas, construindo, em conjunto com os técnicos,
ações que a serem implementadas para melhoraria do funcionamento no núcleo de atendimento.
A Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA) da FACDO determina às
orientações e os critérios de avaliação institucional. A autoavaliação se constitui um processo no
qual um curso analisa como age e se comporta administrativamente e o que deseja atingir como
missão. A autoavaliação permanente desenvolverá uma cultura avaliativa na comunidade
acadêmica, despertando um processo reflexivo nos atores envolvidos (docente, técnicoadministrativo e discente).
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CAPÍTULO

III

-

DO

CORPO

DOCENTE,

DISCENTE

E

TÉCNICO

ADMINISTRATIVO
3.1 Do Corpo Docente
Segundo o PDI, o docente orionita necessita estar em sintonia com a interação sujeitoobjeto na construção do conhecimento, com a autonomia intelectual, com a construção e
conhecimento da prática, bem como assumir-se como mediador da realidade e,
consequentemente, como professor-pesquisador para bem formar os discentes.
A preocupação central da filosofia educacional que firma as políticas institucionais, no
que diz respeito aos Recursos Humanos, aponta para o compromisso da FACDO, com o
desenvolvimento, capacitação profissional e a formação humana e espiritual de seus
colaboradores propiciando-lhes a convivência em um clima de união, de fraternidade e de
corresponsabilidade, de forma que se sintam valorizados e satisfeitos em pertencer a
organização.
Neste contexto, o professor orionita é um professor diferenciado e tem diretrizes
institucionais definidas e compartilhadas, que deixam clara a filosofia educacional orionita,
calcada na formação humanista.
Para tanto, conhecer o conjunto de seu corpo social e nele investir continuamente
consiste em um dos objetivos principais do trabalho que a FACDO vem desenvolvendo. Todos
os docentes da IES possuem formação mínima lato sensu, conforme preceito legal, entretanto,
busca-se, constantemente, formar corpo docente com experiência pedagógica e profissional,
além da formação stricto sensu, de modo a garantir maior interação no ambiente formativo da
IES.
Embora o contexto regional no qual a IES está inserida dificulte o preenchimento de tais
requisitos, a mesma busca, constantemente, criar condições de formação acadêmica e de
trabalho, visando o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional. Os docentes do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar são selecionados por meio de processo seletivo
implantado, nos cursos que oferece. Atualmente a FACDO conta com um quadro de docentes
composto por especialistas, mestres e doutores.
Nota-se assim, que a IES mantém, em seu corpo docente, um elevado número de
profissionais com titulação de Mestres e Doutores, o que a coloca em patamar de destaque, tendo
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em vista a realidade regional e a legislação que trata o assunto. Quanto ao regime de trabalho,
horistas representam a minoria do corpo docente, enquanto muitos docentes já atuam em regime
parcial e em tempo integral.
O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não docentes tem a
seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da FACDO. Todos são contratados
pela Entidade Mantenedora segundo o regime jurídico de Consolidação das Leis de Trabalho –
CLT. A FACDO mantém os padrões de recrutamento e seleção para a admissão de profissionais
qualificados e com perfil adequado ao cargo/função.
A Instituição oferece bolsa de estudo parcial para funcionários que ainda não possuem
graduação, assim como também, para cursos de pós-graduação, oferecidos pela própria IES.
3.1.1 Relação de Professores
O corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade
Católica Dom Orione, previsto para ter início de funcionamento no primeiro semestre letivo do
ano de 2015, será formado pelos docentes elencados abaixo com o respectivo regime de
trabalho:
CORPO DOCENTE POR DISCIPLINA DO ANO DO CURSO (NOTURNO.)
CORPO DOCENTE
Adriano Melo Nepomuceno
Agenor Neto Cabral da Cruz
Antônio Carlos de Faria Silva
Dênia Rodrigues Chagas
Deusamara Dias Barros Vaz
Jairo Roberto Mendonça Lyra
Lúcia Maria Barbosa do Nascimento
Maria das Graças Aires de M. Andrade
Mauricio Santana Ribeiro
Mirian Aparecida Deboni
Nilsandra Martins de Castro
Núbia Régia de Almeida
Paulo de Tasso M. de Alexandria Junior
Rogério dos Reis Brito
Sérgio Zeno Granetto

TITULAÇÃO

Regime

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
DOUTOR
DOUTORA
ESPECIALISTA
DOUTOR
DOUTORA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
DOUTORA
DOUTORA
MESTRE
ESPECIALISTA
MESTRE
ESPECIALISTA

Horista
Integral
Horista
Parcial
Integral
Parcial
Integral
Integral
Horista
Integral
Integral
Horista
Parcial
Integral
Horista
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Titulação
Doutor
Mestre
Especialista
Total

N° Docentes
6
2
7
15

%
40
13
47
100

Desta maneira o quadro docente, quanto ao Regime de trabalho se apresenta:
Regime de Trabalho
Horista
Parcial
Integral
Total

N° Docentes

%

5
3
7
15

33
20
47
100

Sendo dividido da seguinte maneira:
Especialista

Mestre

Doutor

3
1
3

1
--1

1
2
3

Horista
Parcial
Integral

3.1.3 Direitos e Deveres dos Professores
Os Docentes que atuam na FACDO possuem direitos e deveres, conforme estabelecidos
em regimento interno institucional da IES.
3.1.4 Da Capacitação Docente
A capacitação docente é um dos principais indicadores de qualidade, aliada à experiência
profissional. Devido a isto, a Instituição patrocina atividades de capacitação do docente, que
contemplam a qualificação e a atualização de seus professores, visando mantê-los sintonizados
com a realidade social e profissional, para a qual estarão preparando e formando profissionais,
segundo concepção pedagógica, através de incentivo a participação de seminários, congressos,
encontros, reuniões e eventos afins, bem como para visitas a outras IES, empresas, feiras, entre
outras.
As palestras, cursos reuniões ou encontros pedagógicos têm por temática atender aos
ditames

principiológicos

adotados,

principalmente

realizados

pelo

NUPED

(Núcleo

Pedagógico), com oficinas para melhorar a prática didático-metodológica ou ainda de orientação
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humanista, no que tange às atividades do NUAD, com palestras e oficinas para prepara o
docente no seu relacionamento com discentes portadores de necessidades especiais e com
dificuldades de aprendizado.
No segundo semestre de 2009 iniciou o curso de pós-graduação em Metodologia do
Ensino Superior, especialmente para atender a necessidade de aprimoramento didáticopedagógico do quadro de professores da FACDO.
Como forma de manter uma rede de informações institucional, os professores recebem,
via e-mail, a publicação dos principais documentos, portarias, circulares, resoluções ou tudo
quanto pertine aos interesses da FACDO.
3.1.5 Do Plano de Carreira
O plano de cargos e salários foi homologado pelo Ministério do trabalho, e está em fase
de implantação.
3.1.6 Apoio Psicopedagógico ao Docente
O apoio psicopedagógico destinado ao Docente da FACDO é realizado pelo Núcleo
Pedagógico-NUPED, cuja atividade consiste em proporcionar aos docentes e discentes
subsídios, informações e assessoramento pedagógico, para aprimorar a qualidade da educação a
prestada pela FACDO.
A FACDO disponibiliza instalações para pesquisas, entrevistas e reuniões necessárias,
bem como os serviços da Biblioteca e acesso a Bancos de Dados, nacionais e internacionais,
incluindo a INTERNET. Bem como, de recursos humanos para auxílio nos trabalhos de
pesquisas, digitação, secretaria e editoração eletrônica.
A FACDO cede gratuitamente papéis, capeamentos de trabalhos e teses, bem como
editoração e distribuição de formulários de pesquisas, tabulação de dados e outros trabalhos
necessários e de que o professor venha a necessitar.
Promove, internamente, através de professores e especialistas convidados, de renome em
cada especialidade, cursos e programas especiais de educação continuada, através de seminários,
simpósios, palestras, cursos de aperfeiçoamento, especialização e outros afins, visando estimular
e manter a cultura da educação permanente, entre alunos e principalmente professores, de forma
a propiciar-lhes oportunidades de aperfeiçoamento, qualificação e atualização docente.

132

PPC – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR
3.1.7 Apoio Pedagógico ao Discente Extraclasse
Sala para atendimento ao aluno, com recursos tecnológicos disponíveis e professores
determinados pela IES com carga horária específica para este fim, além das atividades propostas
pela FACDO, que mediante o “Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico do
Discente”, propicia a capacidade organizativa e visão de futuro, acompanhamento, motivação,
promoção, aconselhamento, incentivos às práticas da docência, pesquisa, extensão e difusão
cultural extraclasse.
O Curso de Gestão Hospitalar da Faculdade Católica Dom Orione realiza diversos tipos
de atendimento ao discente, como por exemplo, requerimento junto a Secretaria Acadêmica,
ouvidoria, atendimento pessoal junto a Coordenação, além do Núcleo de Atendimento ao
Discente – NUAD, visando sempre satisfazer as necessidades acadêmicas.
3.2 Do Corpo Discente
3.2.1 Do Calendário Escolar
O ano letivo, independente do ano civil, abrange no mínimo 200 (duzentos) dias letivos,
distribuídos em 2 (dois) períodos-letivos regulares, cada um com no mínimo 100 (cem) dias
de atividades escolares efetivas, não computados os dias reservados a exames gerais
(art.51,do RI). Lembrando que pode ser prorrogado o período de aulas, quando a ausência de
professores ou dos alunos tornarem impossível o cumprimento dos 100(cem) dias letivos, bem
como para o cumprimento do conteúdo programático e carga horária estabelecidos nos
programas das disciplinas.
As atividades da FACDO são escalonadas semestralmente em calendário escolar, do
qual constarão, pelo menos, o início e o encerramento dos períodos letivos, dos períodos de
matrícula, reuniões ordinárias dos órgãos colegiados, períodos de trancamento de matrícula,
transferência, períodos de avaliação, processo seletivo e curso em períodos especiais, feriados ou
dispensa/suspensão de aulas.
Entre os períodos letivos regulares também são executados programa de ensino não
curriculares e de pesquisa, objetivando a utilização dos recursos materiais e humanos
disponíveis.
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3.2.2 Do Processo Seletivo
O Processo Seletivo, unificado em sua execução, é idêntico em seu conteúdo para os
cursos de graduação integrados em áreas de conhecimentos afins e abrange as matérias do
núcleo comum do curso de ensino médio, para ingresso no ensino superior. Desta forma, só pode
inscrever-se no Processo Seletivo candidato que tenha concluído o curso de Ensino Médio ou
equivalente. Ou ainda, mediante parecer do órgão competente que tenha reconhecido a
conclusão do ensino médio e ainda não foi disponibilizado diploma.
Porém, ocorrem situações em que o candidato está cursando a última série do curso de
ensino médio, caso em que deve assinar termo que se declare ciente de que a não apresentação
no ato da matrícula do respectivo certificado de conclusão acarreta, irrecorrivelmente, à sua
automática desclassificação.
Do mesmo modo, o candidato que depender de resultados de exames supletivos deve,
ante a Secretaria Acadêmica da FACDO, assinar termo de compromisso de futura comprovação
da aprovação naqueles exames, com expressa declaração de que a não juntada, até o ato da
matrícula, do certificado de conclusão do curso de ensino médio também acarreta,
irrecorrivelmente a sua automática desclassificação.
A inscrição no Processo Seletivo é feita por áreas de conhecimento afins, devendo o
candidato formular opções, no limite estabelecido em edital, e na ordem de sua preferência, que
será atendida dentro do número de vagas fixadas para cada curso de graduação, obedecida a
ordem de classificação dos candidatos.
O Processo Seletivo é planejado e executado por uma comissão especial, nomeada pela
diretoria geral da IES.
3.2.3 Da Matrícula
A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação na Faculdade, realiza-se na
secretaria acadêmica em prazos estabelecidos no calendário escolar instruído o requerimento
com a seguinte documentação:
I – Certificado ou diploma do curso de Ensino Médio ou equivalente, ou diploma em curso
superior devidamente registrado;
II – Prova de quitação com o serviço militar e eleitoral;
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III– Comprovantes de pagamento ou de isenção da primeira prestação da semestralidade escolar;
IV – Outros documentos que a instituição considere necessário.
A matrícula é renovada semestralmente em prazos estabelecidos no Calendário Escolar,
fato em que não ocorra a renovação da matrícula, implica em abandono do curso e
desvinculação do aluno da FACDO.
A matrícula é feita por séries admitindo-se a dependência em até três disciplinas,
observada a compatibilidade de horários, ou alunos que tenham extraordinário aproveitamento
nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos,
aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração de seus cursos, de
acordo com as normas dos sistemas de ensino.
É concedido ao aluno trancamento de matrícula para efeito de interrompidos,
temporariamente, os estudos, manter sua vinculação à Faculdade e seu direito à renovação de
matrícula, na forma da legislação em vigor, Lei n º 9.870, de 1999.
O trancamento é concedido na primeira metade do semestre letivo, por tempo
expressamente estipulado no ato, que não pode ser superior a 04 (quatro) semestre letivos,
incluindo aquele que foi concedido.
Não são concedidos trancamentos imediatamente consecutivos que, em seu conjunto,
ultrapassem o tempo previsto a 04 (quatro) semestres letivos, nem trancamentos sucessivos, não
consecutivos que, em seu conjunto ultrapassem esse tempo. O trancamento de matrícula poderá
ser requerido pelo aluno regularmente matriculado, ou representante legalmente constituído,
mediante preenchimento de formulário específico disponível na secretaria da FACDO.
É concedido o cancelamento de matrícula em disciplina, se requerido por tempo
expressamente estimado no ato, que não pode ser superior a 02 (dois) semestres letivos,
incluindo aqueles que foram concedidos.
É recusada matrícula ao aluno que deixar de matricular-se por dois semestres
consecutivos, salvo a hipótese de tratamento médico e licença maternidade.
3.2.4 Da transferência e do Aproveitamento de Estudos
É concedida matrícula a aluno transferido de curso superior e instituição congênere,
nacional ou estrangeira na estrita conformidade de vagas existentes e requeridas nos prazos
fixados, para prosseguimento no mesmo curso.
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Em caso de servidor público, civil, ou militar, removido “ex-ofício” para região das
Faculdades, de seus dependentes e de estudante que se transfira de domicílio para exercer cargo
público, a matrícula é concedida independentemente de vagas ou prazos. A transferência deverá
ser efetivada no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data do pedido, estando o aluno em
situação regular.
O pedido de transferência devidamente protocolado constitui, mediante comprovação,
documento hábil para que o aluno possa frequentar a FACDO em caráter provisório, até a
efetivação da transferência.
A transferência de alunos regulares, para cursos afins, será concedida mediante a
existência de vagas, aprovação e classificação em processo seletivo. A concessão de
transferência a alunos regulares, em qualquer época, não será negada em virtude de
inadimplência e de processo disciplinar em trâmite, de acordo com a legislação federal em vigor.
O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias,
aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem. O aproveitamento é
concedido e as adaptações são determinadas pela coordenação de curso, conforme especificado
no regimento interno da instituição.
As disciplinas componentes do currículo mínimo do curso superior, estudada com
aproveitamento em instituição autorizada, serão automaticamente reconhecidas pelas FACDO,
atribuindo às notas, conceitos e carga horária obtidos na IES de origem, cujo reconhecimento
implica na dispensa de qualquer adaptação e de suplementação de carga horária, desde que o
aluno fosse regularmente aprovado em todas as disciplinas.
A FACDO exige do aluno transferido, para integralização do currículo pleno, o
cumprimento regular das demais disciplinas e a carga horária total. O cumprimento da carga
horária adicional, em termos globais, será exigido para efeito de integralização curricular, em
função do total de horas obrigatório à expedição do diploma.
Nas matérias do currículo mínimo não cursadas integralmente, a FACDO poderá exigir
adaptação, ou seja, atividades prescritas pela FACDO, com objetivo de situar ou classificar, em
relação aos planos e padrões de ensino, aluno cuja transferência foi por ela aceita.
3.2.5 Sistema de Avaliação do Processo Ensino-aprendizagem
A avaliação do desempenho escolar em cada disciplina é feita por dois meios:
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assiduidade e verificação do rendimento de estudos. O aproveitamento escolar é avaliado através
de acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas avaliações parciais,
nos exercícios escolares e na avaliação geral.
Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares sob a forma de
provas e determinar os demais trabalhos, como julgar-lhes os resultados. Os exercícios escolares,
em número mínimo de 03 (três) por período letivo, visam à avaliação progressiva do
aproveitamento do aluno e constam de exercícios, provas, pesquisas e outras formas de
verificação previstas no plano de ensino da disciplina.
A avaliação geral realizada ao fim do semestre letivo visa à avaliação da capacidade do
domínio do conjunto da disciplina e consta de exercícios escritos, dentre outros elementos.
A cada verificação de aproveitamento é atribuído uma nota expressa, em grau numérico
de 0 (zero) a 10 (dez).
Atribui-se nota 0 (zero) ao aluno que deixar de submeter-se à verificação prevista, na
data fixada bem como ao que nela utilizar de meio fraudulento. Ao aluno que deixou de
comparecer à verificação, avaliação geral, na data fixada, pode ser concedida segunda
oportunidade requerida no prazo de 03 (três) dias, se comprovado motivo justo.
Pode ser concedida revisão da nota atribuída à avaliação final, quando requerida, em 03
(três) dias de sua divulgação.
A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas os matriculados, é
obrigatória, vedado o abono de faltas, a não ser em casos estritamente permitidos por lei.
Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na
disciplina, o aluno que não obtenha frequência mínima de 75%(setenta e cinco por cento), das
demais atividades programadas. Observando que a verificação e registro da frequência é
responsabilidade do professor, e seu controle é feito na Secretaria.
Atendida em qualquer caso frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às
aulas e demais atividades escolares, é aprovado, o aluno que obtiver na soma das três notas
divididas por três, obtiver média igual ou superior a 06 (seis).
O aluno que não alcançar, seja a frequência, seja as notas mínimas exigidas em cada
disciplina, o mínimo de 60%, poderá, ainda, fazer o Exame Especial, em data divulgada no
Calendário Escolar, valendo 10 pontos, após fazer requerimento e quitar taxa estabelecida.
Assim sendo, será aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6 (seis), após somadas
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sua média semestral com a nota do Exame Especial e divididas por dois.
É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do semestre
cursado admitindo-se, ainda, a promoção com dependência em até três disciplinas desse
semestre.
O aluno promovido em regime de dependência deverá matricular-se obrigatoriamente nas
disciplinas de que depende, condicionando-se à matrícula nas disciplinas da nova série à
compatibilidade de horários, aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas exigências de
frequência e aproveitamento conforme as normas regimentais. Não se admitindo nova
promoção, com dependência de disciplina de série não anterior, ressalvada a hipótese do não
oferecimento da disciplina.
3.2.6 Do Nivelamento
O Programa de Nivelamento é voltado para a melhoria da aprendizagem do discente,
porque é fator de suficiência do aluno. Vinculada ao Núcleo de Atendimento ao Discente
(NUAD), da Faculdade Católica Dom Orione, em Araguaína, Estado do Tocantins, em
atendimento ao que determina o PDI, que visa promover condições para os Acadêmicos que
ingressam no grau superior e que ainda demonstram dificuldades elementares com a língua
portuguesa e matemática, tais como leitura e compreensão de textos, ortografia, expressão oral e
escrita, e revisão dos tópicos de matemática básica do ensino médio necessário para o bom
desenvolvimento do acadêmico nas disciplinas que envolvem habilidades, em algum nível de
cálculo matemático. E assim, poderão acompanhar as disciplinas curriculares do Curso de
Gestão Hospitalar, de forma a aproveitar os conteúdos ministrados em elevado grau de
qualidade.
Busca o aprimoramento e a formação do Discente, dentre os vários campos de saberes,
objetivando o enriquecimento e complementação de seu perfil na busca de conhecimentos e
habilidades por meio de práticas de estudos voltados para a Língua Portuguesa e/ou Matemática,
que repercutem na dificuldade do aprendizado, ou lacunas no conhecimento destas disciplinas,
ou ainda lesões na aprendizagem por razões diversas.
Portanto, o Nivelamento vem para sanar estas deficiências que justificam seu propósito
principal de oportunizar aos participantes uma revisão de conteúdos e proporcionar, por meio de
explicações e de atividades, a apropriação de conhecimentos necessários ao bom desempenho
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acadêmico e à aquisição das competências próprias da profissão almejada, com condições
disponibilizadas por essa Instituição de Ensino Superior de forma gratuita, para compor um
mecanismo voltado para a melhoria da aprendizagem do discente, como fator de suficiência
intelectiva do mesmo e superação das dificuldades na área da aprendizagem.
3.2.8 Programa de Atendimento Psicopedagógico ao Discente e Ouvidoria
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 sociedade.
O atendimento ao Discente na FACDO compreende todo processo de atenção dispensada
aos academicos na perspectiva de atendê-los em suas mais variadas dificuldades incluindo
programa de acessibilidade e inclusão, nivelamento e apoio extra-classe aos discentes, justificase pela demanda levantada pelo corpo docente da instituição, indicativo de tal orgão no PDI,
PPI e exigencias pedagógicas para um maior desenvolvimento e aproveitamento dos alunos
matriculados na Faculdade Católica Dom Orione.
As razões pedagógicas para a existencia de um serviço de atendimento ao discente,
acrescenta-se especialmente, a estas exigencias o caráter e filosofia humanista da FACDO, que
para tanto se decidiu por implantar o Nucleo de Atendimento ao Discente-NUAD certos de que a
Instituição, desse modo, resguadará e empenhará pelo desenvolvimento de uma educação de
qualidade.
O Núcleo de Atendimento ao Discente - NUAD, da Faculdade Católica Dom Orione, é o
departamento responsável pelo registro, verificação e acompanhamento do processo de
aprendizagem e nível de dificuldades dos acadêmicos.
O Núcleo se coloca atento para o atendimento de todos os alunos que se apresentarem
com dificuldades de aprendizagem seja por lacunas anteriores ou sinais identificados pela
psicopedagogia como distúrbios ou lesões na aprendizagem por razões diversas e ainda, o
programa terá como responsabilidade verificar as situações diversas de acadêmicos com
deficiências físicas, proporcionando a todos eles o acesso que lhes é garantido pela LDB
9394/96 art. 58 de um atendimento especializado.
Entre outras atividades, compete ao NUAD: o nivelamento que na concepção da IES é
uma atividade de revisão de alguns tópicos em Língua Portuguesa e Matemática (básica) do
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ensino médio necessários para o bom desenvolvimento do acadêmico nas disciplinas que
envolvem habilidade especificas.
O NUAD é de natureza interdisciplinar e se constitui por uma equipe de profissionais de
áreas diferentes no intuito de oferecer apoio aos alunos possibilitando maior acesso de todos ao
ensino, pesquisa e extensão. Assim, o NUAD é composto por: um psicólogo, um professor de
matemática, uma professora de português e coordenado por uma administradora com
especialização em gestão empresarial.
A IES disponibiliza o apoio pedagógico ao discente também pelo trabalho da 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 críticas e sugestões são
mais bem aproveitadas, fazendo com que a informação chegue ao responsável.
Mecanismos de Nivelamento, com o oferecimento do curso Língua Portuguesa e de
matemática básica, como forma de favorecer o acompanhamento dos alunos aos campos de
saberes, evidenciando maior desenvoltura nas diversas produções.
As Atividades Complementares, atividades desenvolvidas ao longo do período de
integralização dos créditos do curso, compreendem 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.
Os Cursos de dependência e adaptação, 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.
A FACDO conta com uma estrutura física e infraestrutura 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, cantina e espaço amplo
para convivência. Sanitários masculinos e femininos em todas as alas, com ambientes
aparelhados para uso exclusivo, sendo garantida a acessibilidade. Salas de aulas climatizadas e
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recursos tecnológicos disponíveis, com qualidade e a serviço da relação ensino-aprendizagem.
Além do apoio a participação em eventos, divulgação de trabalhos e produção discente,
bolsas acadêmicas, apoio e incentivo à organização dos estudantes atendimento de alunos com
necessidades especiais e programa de acompanhamento do egresso.
3.2.9 Recepção dos Novos Alunos
Os novos alunos são recepcionados pela FACDO primeiramente recebendo com uma
bolsa personalizada com o curso em que ingressou, o que incluem atividades de visita técnica à
biblioteca e a aula magna, no primeiro dia letivo. No início das aulas a cada novo semestre, o
programa de calourada “Trote Solidário” – consiste numa campanha de doação de sangue e
alimentos, que beneficiam populações carentes e o hemocentro da cidade de Araguaína.
Os acadêmicos recebem na primeira semana de aula informações sobre o funcionamento
acadêmico e administrativos dos departamentos da IES.
3.2.10 Participação em Eventos
A FACDO promoverá diversas atividades de extensão ligadas ao curso, na busca em
possibilitar aos alunos 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 dinâmico
e com responsabilidade, e reflete as questões pendentes também do mundo da ciência. O Fórum
Científico, realizado anualmente, possibilita aos alunos apresentarem pesquisas, resumos,
painéis e debate de ideias.
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 atividades representativas que dignificam o próprio aluno e
a sociedade como a Semana de Cultura da FACDO, realizada desde 2008.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar pretende promover ainda palestras
e eventos em parceria com o CRA-TO, SEBRAE e outros órgãos municipais e estaduais que
visam o aprimoramento dos alunos e sociedade.
A “Semana de Gestão Hospitalar” será concebida como o evento anual mais importante
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do curso para a comunidade acadêmica. Será promovida com o intuito de congregar discussões
acerca de temas da Gestão Hospitalar moderna e atual, para promover a evolução do
conhecimento de gestão e desenvolvimento profissional para as organizações.
Além de ser uma atividade complementar, a “Semana de Gestão Hospitalar” contará com
a participação intensa e constante dos acadêmicos que se organizarão em equipes e auxiliarão na
disposição logística das atividades promovidas durante o congresso.
Para a FACDO que já realiza eventos desse porte no Curso de Administração que já se
tornaram tradição espera que este se torne o evento mais importante sendo referência no foco em
gestão do norte do Tocantins.
3.2.11 Visitas Técnicas a Organizações
Os professores da FACDO organizarão visitas técnicas a empresas e instituições
hospitalares demonstrando a interação entre a teoria e a prática, possibilitando que os
acadêmicos interagem com as experiências de sucesso dos empresários.
A FACDO incentiva ainda visitas a eventos como CONAD e feiras do empreendedor,
bem como excursões de caráter acadêmico.
3.2.12 Bolsas de Estudo, Crédito Educativo e Programas de Monitoria
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 BOLSA UNIVERSITÁRIA, oferecendo
ainda bolsas para estágio e monitoria para os alunos de graduação.
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. O
programa de monitoria da FACDO tem regulamento próprio aprovado pelo Egrégio Conselho
Superior da FADCO.
3.2.13 Aula Magna
Solenidade que marca o início das atividades acadêmicas, a Aula Magna acontece no
primeiro dia letivo de cada semestre, no Auditório da Faculdade para todos os alunos que
ingressaram nos cursos de graduação da Faculdade. A solenidade inicia-se com a apresentação
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das autoridades, Diretor Geral e Acadêmico, Coordenadores de Curso, Ouvidor e professores.
Com uso de recursos de multimídia a faculdade é apresentada em sua estrutura física e
sua missão institucional, para que os calouros reconheçam o local e o apreciem como
componente de suas vidas pelos anos que se seguirão, até a conclusão do curso.
3.2.14 Acompanhamento de Egressos
Egresso é todo estudante que concluiu seus estudos no ensino de graduação ou pósgraduação, 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.
A FACDO, disponibiliza um Programa de Acompanhamento do Egresso através de seu
sítio eletrônico, 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, para melhorar a qualidade
pedagógica e pela abertura de novas perspectivas.
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.
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.
3.2.15 Sistema Acadêmico
O sistema LIFE EDUCACIONAL é o sistema operacional responsável pelo controle da
gestão acadêmica da FACDO, com serviços de WEB aluno, WEB professor, Biblioteca,
Webmail e intranet. Por este sistema, aluno acompanha a alimentação de informações realizadas
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pelos professores no diário de classe, além do lançamento de notas, planos de ensino e upload de
arquivos a serem disponibilizados aos alunos.
Os alunos também recebem informações acerca de eventos e datas importantes
constantes do calendário acadêmico, bem como links que promovem o acesso aos principais
órgãos da estrutura organizacional da FACDO.
3.2.16 Representação Discente
Os Diretórios Acadêmicos são entidades representativas do corpo discente da FACDO,
cuja organização, funcionamento e atividades, bem como a escolha dos membros de suas
diretorias constarão dos seus estatutos, elaborados e aprovados pela legislação vigente. Os
representantes estudantis nos colegiados serão escolhidos mediante indicação dos diretórios
acadêmicos, e terá mandato de um ano, podendo ser reconduzidos uma única vez. É vedado o
exercício da representação estudantil em mais de um colegiado, pelo mesmo representante.
A representação estudantil nos colegiados é de um quinto do total de membros,
desprezadas as frações. Só podem ser indicados para a representação estudantil alunos
regularmente matriculados nos cursos de graduação e que estejam cursando, pelo menos, três
disciplinas do currículo pleno, que cubram a duração de seus mandatos e em cujos prontuários
não constem pena disciplinar.
O desligamento dos alunos dos cursos de graduação, qualquer que seja a causa, importa
na extinção automática dos seus mandatos.
3.2.17 Organização Estudantil
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 instalações físicas, como salas equipadas, data shows, quadro
digital, auditório completo, entre outras, além de ter salas destinadas aos Centros Acadêmicos,
Empresa Júnior, Núcleo de Prática Jurídica e, Estacionamento para motos, uma das formas
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encontradas para garantir a limpeza ambiental, aumentando inclusive os espaços para lazer e
recreação estudantil.
No início das aulas a cada novo semestre temos o Programa de Calourada “Trote
Solidário” – Campanha de doação de sangue e alimentos, que beneficiam populações carentes e
o Hemocentro da cidade de Araguaína.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Faculdade Católica Dom Orione vem se consolidando a cada dia. Embora tenha sido
fundada há nove anos, sua estruturação e operacionalização vêm apresentando elevado grau de
qualidade, em estrutura física e de profissionais que nela atuam.
A implementação das propostas concernentes a este Projeto Pedagógico do Curso dar-seão conjuntamente com o crescimento e desenvolvimento da FACDO, tanto em termos de
infraestrutura física quanto a contratação de docentes e servidores técnicos administrativos.
O Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar,
bem como as demais comissões de ensino, pesquisa e integração, irá instituir, conforme suas
áreas de competência, metodologias de acompanhamento e avaliação da execução deste PPC.
A necessidade de alteração do PPC será reavaliada constantemente pelo NDE e colegiado
de curso em termos de eficiência e eficácia no alcance de seus objetivos e de adequação e
atualização de sua estrutura e conteúdo.
Este PPC com revisão global pelo NDE e aprovado em colegiado em junho do ano de
2014, apresenta a preocupação com a qualidade e adequação as normas exigidas pelo Ministério
da Educação, demonstrando deste modo, a busca pela excelência no ensino no norte do país.
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