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APRESENTAÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 ao dar à escola 

autonomia para construir o seu Projeto Político Pedagógico, concede-lhe a oportunidade 

de desenvolver uma consciência crítico-reflexiva em relação ao ensino superior, a partir  

do novo significado que lhe é atribuído, da participação cooperativa no planejamento e 

execução de suas atividades e da responsabilidade coletiva com a qualidade do ensino. 

 O Projeto Pedagógico deve, pois nortear todas as ações e tomadas de decisões 

institucionais, de forma a assegurar que os objetivos traçados sejam, satisfatoriamente, 

atingidos e até superados, além de ser um instrumento propício para repensar, atualizar 

e complementar as propostas e metas. É por isso, um instrumento dinâmico, 

democrático e facilitador da qualidade do ensino. 

O ensino a ser ministrado, na Faculdade Diocesana São José, será desenvolvido, 

segundo as diretrizes curriculares emanadas do Conselho Nacional de Educação e das 

orientações do Ministério da Educação e está marcado pelas seguintes características: 

- Processo de construção do conhecimento pautando-se pelo desenvolvimento das 

competências inerentes ao curso, com espaço para vivenciar novas tecnologias e 

atualizar os métodos de comunicação e pesquisa; 

- Metodologia coerente com a aquisição de uma cultura geral, que se pretende, 

com diálogo  contínuo com  a realidade contextual; 

- Pesquisa e extensão voltadas para compreensão da construção e socialização do 

conhecimento adquirido e das habilidades desenvolvidas durante o curso, na 

aplicação prática em favor da melhoria de vida da comunidade. 

A Faculdade Diocesana São José e sua mantenedora Obras Sociais da Diocese 

de Rio Branco reconhecem, pois o Projeto Político Pedagógico como o instrumento 

crucial no direcionamento das políticas institucionais e das estratégias administrativas e 

ao mesmo tempo, assumem o compromisso de sua implantação com qualidade, perante 

o Ministério da Educação e a sociedade acreana. 
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I – JUSTIFICATIVA 

  

Na opção pelos pobres e excluídos, a Igreja Católica fez uma verdadeira 

revolução social organizando as comunidades de base com visível reconhecimento 

nacional e internacional, através das quais as pastorais que atuam nos diversos setores 

da sociedade e têm buscado soluções para graves problemas tais como:  mortalidade 

infantil,  analfabetismo,  prostituição na infância,  velhice desamparada,  seringueiros 

expulsos de suas colocações,  falta de saúde,  questões indigenistas e carcerárias,  

recuperação de dependentes químicos e alcoólatras, em grande parte por falta de apoio. 

Mas, a Igreja quer essas mudanças operadas no sentido da transformação, da promoção 

humana, da reconquista da dignidade e da construção da cidadania. 

 Esses ideais de mudanças, entretanto, pedem competência de seus agentes, na 

área do conhecimento, capacidade de mobilizar recursos, domínio tecnológico e a 

prática de ações que se organizem, também, a partir de um tempo futuro. E, dessa forma 

enfrentar a celeridade com que se operam os avanços científicos, os novos modelos 

teóricos, as distâncias entre o homem e a humanidade, resultados desse processo, e a 

reorganização do cenário sócio-político e econômico que se configura entre os 

diferentes países e nações. 

 Nesse sentido, entende a Diocese que o preparo universitário dos religiosos e 

todos os seus agentes pastorais, é necessário e deve favorecer ao desenvolvimento de 

competências para as ações estratégicas de um plano de valorização do homem, de sua 

espiritualidade e como agente ativo do projeto de redução das desigualdades sociais.  

Além disso, no seu compromisso com o contexto regional, a faculdade deve 

voltar-se para um conjunto de projetos e programas que envolvam os alunos em ações 

de defesa do patrimônio ecológico, da preservação do meio ambiente e do 

desenvolvimento de valores relacionados ao equilíbrio, à justiça, à espiritualidade e ao 

dinamismo, ao lado de estudo intenso da cultura, das ciências, da ética e da sociedade, 

fortalecendo uma participação abrangente nos vários aspectos da potencialidade 

humana, integrando as atividades humanísticas, científicas e tecnológicas. Aspectos 

esses do perfeito âmbito da Filosofia.  

 De igual importância serão as realizações universitárias oportunizam abrir o 

horizonte cultural dos jovens de modo que, no decorrer da intensa atividade 

relacionando o estudo específico de suas disciplinas curriculares, possam criar os 
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espaços diversificados da colaboração e humanização que fluem do ensino integrado à 

pesquisa e à extensão. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO CONTEXTUAL 

 

Vivemos num mundo complexo. Por um lado conturbado e dividido pelo 

massacre do poderio econômico sobre a pobreza, da indústria do crime organizado, da 

dinâmica do tráfico de influência, de drogas, de crianças; do preconceito de raça, 

gênero, religião; do acelerado processo de destruição do homem, da natureza e dos 

valores humanos, indicadores de cidadania. Por outro lado é rico em possibilidades 

naturais e humanas que podem ampliar as fronteiras da felicidade, da paz e da liberdade, 

da justiça e da fé. Conhecê-lo e compreendê-lo em suas múltiplas relações e em sua 

dinâmica e diversidade é necessário e vital para o cidadão. 

Seria insatisfatória a justificativa de criar-se uma instituição de ensino superior, 

que  tenha, sobretudo, propósitos como os colocados neste Projeto Pedagógico para o 

curso de Filosofia, sem a devida contextualização da problemática sócio-cultural e 

econômica da região em que a mesma se insere, como objeto da ação solidária e 

humana que consolidará a sua prática. 

O Estado do Acre, o mais ocidental dos Estados Brasileiros  se situa a sudeste da 

Hiléia brasileira, na zona da floresta da bacia Amazônica. Sua área é de 151.589 

quilômetros quadrados, em sua maior parte, coberta por densa floresta tropical e 

ocupada por uma população de 574.355 hab. (censo 2001) dos quais, 370.267h têm 

domicílio na zona urbana. Sabe-se que, o processo de urbanização foi intenso nas 

décadas anteriores. Em 1990 a proporção da população rural para urbana representava 

em termos percentuais, pela relação, 54,63 % (rural) para 45,37% (urbana). Em 2001, 

era de, aproximadamente 40% rural para 60% urbana. 

Nesse contexto, além de uma das  maiores biodiversidades da floresta existe, 

também, grande diversidade cultural do país que inclui 14 etnias, portanto 14 línguas, e 

uma população de  mais de 15.000 índios, e  populações de ribeirinhos, seringueiros, 

pecuaristas e colonos que habitam no meio rural. 

Ainda no tocante a população vale registrar aspectos que demandam profundo 

conhecimento de causas para embasamento de políticas públicas por exemplo 

Segundo dados do IBGE 2000/2001, a mortalidade infantil que em 2000 era de 

31,91%, em 2008 é, ainda de 23,66%, por 1000 nascidos vivos. 
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No tocante aos aspectos de exclusão, destacam-se ainda:  

 

Pobreza  

Analfabetismo  

Baixa Escolaridade  

Baixo Índice de Emprego Formal  

Violência  

Desigualdade  

Exclusão Social  

 

 

2.1 – Aspectos educacionais 

 

Apesar dos reconhecidos esforços dos governos federal, estadual e municipal, 

em alguns aspectos os índices educacionais da população são, ainda, bastante negativos. 

O analfabetismo atinge a taxa de 23,1% (IBGE 2000) para a população de 10 anos e 

mais. 59% das crianças de 4ª série não sabem ler (SAEB 2001). Apenas 25% da 

população jovem tem acesso ao ensino médio e 4% ao ensino superior. 

No Estado há uma instituição Federal de Ensino Superior, UFAC, com cursos, 

na capital de Rio Branco e  alguns desses implantados  nos 12 municípios maiores. A 

rede particular, embora tenha decolado nos últimos 10 anos, possui apenas 4 (quatro) 

instituições de Ensino Superior presencial e à distância e com pouquíssimos cursos. É 

importante ressaltar-se que a Universidade Federal do Acre, única pública no Estado, 

não tem aumentado o número de vagas, nos últimos anos. Considerando-se a falta de 

vagas é que, parte da população local é impelida de completar seus estudos. Isto torna o 

Estado mais carente de recursos humanos, conseqüentemente, impossibilitado de 

enfrentar os desafios que estão postos, especialmente, na área social. 

No caso da Filosofia a questão é a carência, no Estado, da oferta de ensino 

superior público para essa ciência, tão necessária como base de qualquer ciência, em 

especial, como base cultural para a formação teológica. 

Como os vocacionados não conseguem obter formação acadêmica no Estado, 

devem buscá-la em outras localidades, o que não está ao alcance de todos. 
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2.2 – Aspectos sócio-econômico e cultural 

 

Ao longo do processo do seu crescimento populacional e econômico, ambos 

fortemente condicionados pelos fatores do meio ambiente, o Acre desenvolveu uma 

cultura e uma identidade própria. As atividades extrativistas características da fase mais 

extensa de sua história por um lado, e a imigração nordestina, por outro lado, marcaram 

costumes, modo de ser e de viver e até de relacionar-se com a natureza. Dependendo da 

floresta para sobreviver, o acreano sempre teve a preocupação de preservá-la. 

A introdução, na década de 70, de projetos de colonização agrícola e de 

empresas agropecuárias, sem um competente planejamento, causou sérios problemas 

sociais no confronto pela defesa da floresta e outros choques de interesses. 

Em decorrência, houve um certo esvaziamento das áreas rurais e, 

conseqüentemente, inchaço das áreas urbanas favorecendo o crescimento de cinturões 

de pobreza, notadamente em Rio Branco, fato que persiste até o momento.  

O Governo, nos últimos 10 anos, formulou um modelo de desenvolvimento 

apropriado à especificidade ambiental e sócio-econômica, mas, ainda, em fase 

embrionária, não tem sido suficientemente capaz de gerar empregos na proporção do 

crescimento de sua população. 

Dentro de um contexto econômico estadual que compromete os esforços pelo 

desenvolvimento, a principal ameaça à parcela de metade da população vem dos 

problemas, mutuamente reforçado: pobreza, crescimento populacional e questões 

ambientais. 

Nesse contexto de níveis elevados de pobreza, dos tempos de globalização 

econômica e de introdução acelerada de novas tecnologias e materiais ao processo 

produtivo, a supremacia dos interesses do mercado e do capital sobre os interesses 

humanos tem contribuído para a derrocada dos valores e para a constituição de 

sentimentos de desesperança e infelicidade. Esse contexto coloca enormes desafios para 

a sociedade, em especial para os setores sociais. As respostas fáceis, as promessas 

enganosas não ajudam na promoção humana, na construção da cidadania e edificação da 

paz. É preciso entender as transformações científicas e tecnológicas que ocorrem de 

forma acelerada. Isso exige das pessoas, novas aprendizagens. A ação solidária tem que 

ser nesse sentido. 

As conquistas sociais, que se fazem na luta, são consolidadas pela organização 

social e distribuição equilibrada dos bens de produção. Para que a paz se estabeleça 
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dentro de um equilíbrio dinâmico, necessário se faz que os desequilíbrios sociais sejam 

combatidos e essa tarefa é competência de todos os grupos sociais, não obstante seus 

interesses específicos, porquanto a ausência desta consciência levará o sistema ao 

desequilíbrio, com prejuízos para toda a sociedade. Mas, se por um lado, cabe aos 

menos afortunados adquirir consciência social, conquistando direitos e assumindo 

responsabilidades na dinâmica social como fator de equilíbrio e paz, cabe, por outro 

lado, ao Estado fomentar as oportunidades que possibilitem a sociedade aquisição do 

instrumental necessário à cidadania. 

Para consolidar tais pressupostos estão as realizações universitárias que devem 

abrir o horizonte cultural do jovem de modo que, no decorrer da intensa atividade 

relacionando o estudo específico de suas disciplinas curriculares possam criar os 

espaços diversificados da colaboração e humanização do processo que fluem do ensino 

integrado à pesquisa e à extensão. 

Dessa forma o processo de construção do conhecimento deve ensejar que a 

pessoa tome consciência de si própria, do meio que a envolve no desempenhar o papel 

social que lhe cabe na sociedade com competência e responsabilidade. 

Todos esses entendimentos estão em perfeita sintonia com as finalidades básicas 

do ensino no contexto da reforma de 1996 e nos pressupostos universais da educação – 

fundamentados nos quatro pilares da aprendizagem – do aprender, do aprender a 

aprender, do aprender a conviver e do aprender a ser – divulgados pela UNESCO. Esses 

aspectos, mais que em quaisquer níveis do ensino, no ensino superior oportunizam a 

promoção humana que se faz mediante o desenvolvimento integrado das ciências e das 

tecnologias. 

Os fundamentos de Filosofia são necessários para uma visão do mundo e das 

coisas, sem a qual o restante do conhecimento é fragmentado e desconexo. 

 

III - MISSÃO 

 

 

A Faculdade Diocesana São José –FADISI – continua a histórica presença da 

Igreja desde século IV com Santo Agostinho e outros criadores de Culturas Filosóficas e 

Religiosas e promotores do desenvolvimento das sociedades nas diversas épocas da 

humanidade. 
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A Igreja está, pois, a serviço de todo homem. Por conseguinte, uma instituição 

de ensino vinculada à igreja tem de colocar-se a serviço da formação integral do ser 

humano. 

Nisto pode firmar-se o seu propósito de um preparo humanístico – de um 

humanismo  Cristão – para os jovens que aspiram a vida religiosa e pessoas que querem 

aprofundar sua fé e os valores que as conduzam ao reconhecimento da dignidade 

humana. 

O fim do século passado parece ter despertado a reflexão e ações na via 

compensatória e até mesmo na direção das mudanças. Então esses caminhos de 

espiritualidade ganham força e se fundamentam na esperança de promover o reencontro 

de cada homem consigo mesmo, com o seu irmão e com Deus. 

Nessa perspectiva  e, na sua opção pelos pobres e oprimidos, a Igreja Católica  

organizou e dinamizou as comunidades de base onde as pastorais, atuando nos diversos 

setores da sociedade, têm buscado soluções para amenizar graves problemas como: 

mortalidade infantil,  analfabetismo,  prostituição na infância, amparo à velhice, apoio 

aos sem teto, aos  sem terra, aos seringueiros expulsos de suas colocações, além de 

outras soluções  relativas à falta de saúde, as questões carcerárias, de justiça, 

indigenistas, recuperação de dependentes químicos, alcoólatras etc, com visíveis 

resultados, e, até, reconhecimento nacional e internacional. Mas, as mudanças que a 

igreja espera alcançar deverão ser  operadas no sentido da transformação, da promoção 

humana, da reconquista da dignidade, da construção da cidadania. 

A Faculdade Diocesana São José – FADISI, tem a missão institucional de 

contribuir com o desenvolvimento educacional da região à medida em que, através da 

oferta do Ensino Superior nas áreas de conhecimento da Filosofia, proporciona aos seus 

alunos, condições teóricas e experiências para um compromisso mais competente com 

as mudanças que se hão de operar na sociedade. 

Nesse sentido, a filosofia é   essencial porque ajuda na formação integral do 

jovem - ao estimular a elaboração do pensamento abstrato - e promove seu 

amadurecimento mental,adequada, pois ao propósito de um preparo humanístico para os 

jovens que aspiram a vida religiosa e pessoas que queiram aprofundar-se no 

reconhecimento da dignidade humana e de sua valorização, através  da dedicação à 

ciência, à pesquisa e à tecnologia.   

Além disso, no seu compromisso social e junto às pastorais é também finalidade 

da faculdade voltar-se para um conjunto de iniciativas e programas que permitam a 
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formulação de projetos específicos que envolvam tanto a pesquisa técnico-científica 

como ações efetivas a partir: 

- Do conhecimento da produção técnico-científica existente sobre a região 

amazônica, em especial o espaço acreano, enfocando principalmente, o 

aspecto sócio-ambiental acumulado; 

- Do registro e estudo das alternativas sócio-econômicas e ecológicas existentes 

na Amazônia e, em especial no Estado do Acre, para reconhecimento de 

programas destinados à melhoria de vida das populações locais; 

- Do conhecimento das necessidades básicas das populações como: saúde, 

educação, moradia, trabalho, lazer, cultura e apoio nas ações de 

desenvolvimento de comunidade no tocante a organização da sociedade, 

estudos de viabilidades, orientação de procedimentos reivindicatórios, ação 

participativa etc. 

- Do registro da memória popular do espaço acreano, procurando resgatar os 

saberes simbólicos do seringueiro, do índio, do ribeirinho para melhor 

compreensão e convivência na pluralidade religiosa, bem como para 

valorização do patrimônio artístico-cultural e econômico dessas populações 

no sentido de preservação e troca de experiências. 

- Do trabalho nas escolas e nas comunidades sobre a importância da vida, o 

significado do viver com simplicidade e a combinação desses fatores sob a 

providência da floresta e procurando, também, imprimir  

- Aspectos da educação ambiental, como idéia de sustentabilidade. 

 

IV – OBJETIVOS  E METAS 

 

 4.1 - Para atender a missão ora expressa, a FADISI terá como objetivos: 

 

- Propiciar aos graduados sólida formação, assegurando, concomitantemente, o 

acesso ao conhecimento nas diversas áreas de aprofundamento da base 

filosófica e de suas tecnologias, fortalecendo a consciência crítica, o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, os valores humanos e cristãos que lhes 

facilitem a síntese entre a mente e o coração; 
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- Promover nos estudantes o interesse pela cultura e pela ciência para preparar 

homens e mulheres que  se comprometam profundamente na descoberta do 

saber e da verdade; 

- Promover, em todas as circunstâncias, a relação saudável e respeitosa entre 

docentes, discente, funcionários na construção de uma sociedade justa e 

respeitosa do ambiente; 

- Favorecer a formação da consciência e valorizar o compromisso de sua 

responsabilidade social particularmente no que se refere à solidariedade e 

comportamento ético no exercício da cidadania como ponto de partida e de 

chegada; 

- Fomentar e fortalecer o processo de mudanças no interior da instituição 

aprimorando a capacidade acadêmica e profissional dos docentes; 

- Formular, discutir e implementar um sistema de avaliação periódica da 

instituição como um todo e particularmente do curso de Filosofia; 

 

4.2 -  Metas 

 

- Oferecer o curso de graduação em filosofia em 6 etapas – semestres – de 400 

h/a cada, perfazendo um total de 2.400 h/a para turmas anuais de 30 alunos. 

- Implantar o sistema de avaliação institucional da faculdade em 2006. 

- Oferecer  cursos de pós-graduação Lato Sensu, de acordo com a legislação 

vigente, para egressos, professores e comunidade, a partir de 2006. 

- Viabilizar a realização de um projeto de pesquisa sócio-antropológica que 

reflete um olhar histórico sobre o papel da igreja na sociedade acreana, 

envolvendo 04 (quatro) alunos do curso de filosofia. 

- Efetivar, a partir de 2008, convênios - acordos com instituição universitária 

Nacional e Internacional para oferta de cursos de pós-graduação Stricto Sensu 

a fim de qualificar 20 professores na área. 

- Propiciar, a partir de 2009, a oferta de cursos para a formação de professores a 

fim de atender os objetivos educacionais da Igreja. 
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 V - IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Denominação 

Faculdade Diocesana São José - FADISI  

Categoria Administrativa 

Particular, confessional sem fins lucrativos. 

Endereço 

Faculdade Diocesana São José 

Estrada São Francisco, 1.576. 

Bairro Vitória 

CEP 69909-021 

Fone: 224-5756 

 

Mantenedora 

Obras Sociais da Diocese de Rio Branco 

Praça da Catedral nº 04, Centro 

CEP 69908-970 – Rio Branco-Acre 

Fone 223-2300 

 

Dirigentes da Faculdade 

Dom Joaquin Pertiñez Fernandez 

Cargo: Diretor Geral 

 Bacharel em Teologia 

 Pós-graduação lato sensu: Psicopedagogia  

 Professor do Seminário São José – Espanha 

 Professor do Seminário São Ezequiel – Costa Rica 

 Bispo da Diocese de Rio Branco-Acre 

 

Pe. Leôncio Asfuri 

Cargo: Vice-Diretor 

 Bacharel em Filosofia e Teologia 

 Pós-graduação lato sensu: Parapsicologia 

 Professor do Curso de Teologia e Filosofia 
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Profª Íris Célia Cabanellas Zannini 

Cargo: Diretora Acadêmica 

 Bacharel em Letras 

 Pós-graduação – Especialização em Ciências Naturais 

 Notório Saber – Decreto Estadual nº 54/83 

 Professor Titular da UFAC (aposentada) 

 Presidente do Conselho Estadual de Educação do Acre 

 Membro do Conselho Diretor da UFAC (Representando o Exmo. Sr. Presidente 

da República) 

 Senadora da República (Legislatura 1979/87) 

 

 

VI - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO 

  

 6.1 -  Consonância com a L.D.B 

 

A prática pedagógica e administrativa da FADISI, como as formas de 

convivência no ambiente escolar, os mecanismos de formulação e implementação de 

políticas, a organização do currículo dos cursos e das situações de aprendizagem, os 

critérios de avaliação, os procedimentos de valorização do magistério, no contexto do 

seu Projeto Pedagógico estão coerentes com os valores estéticos, políticos e éticos que 

inspiram a Constituição Brasileira e a LDB. 

 Em todo esse contexto vinculado à concepção de homem como sujeito ativo do 

processo histórico do seu desenvolvimento norteia-se por princípios como: 

a) Autonomia na construção do Projeto Pedagógico efetivando relações entre 

administradores, professores, funcionários e alunos quando da elaboração e no 

desempenho dos papeis evidenciados pela coletividade, sem perder de vista o contexto 

mais amplo. 

b) Igualdade de condição para acesso, permanência e sucesso no curso e 

expansão progressiva da oferta resguardada a manutenção da qualidade do ensino e do 

sentimento coletivo. 

c) Qualidade do ensino 



13 

 

Assim fundamentado, o Projeto Pedagógico busca, ainda, manter uma 

vinculação da realidade escolar com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos. 

 

6.2 -  A Propósito do Currículo 

 

O currículo dos cursos da FADISI têm características transdisciplinares, mas a 

organização do ensino Universitário em nossos tempos é, ainda, disciplinar. Embora a 

instituição de ensino superior seja o centro dos debates e das descobertas – face o 

esforço científico de seus professores  – quase nada foi feito de mudanças nesse sentido. 

Em conseqüência dessas sentidas ausências de experiências curriculares que 

apontem para a construção de um novo marco mais consoante com uma proposta de um 

currículo integrado, a nossa Faculdade se encaminha para a proposta interdisciplinar 

tendo como eixos integradores à epistemologia e a metodologia científica na perspectiva 

de uma formação integral mais ampla que desenvolva capacidades intelectuais para o 

aprender, o aprender a aprender favorecendo, também a formação de valores, 

ideologias, interesses, espírito colaborativo e participativo valorizando o aprender a ser 

e a conviver. 

As soluções alternativas, que visam uma maior integração curricular, 

preferencialmente, podem ser buscadas nos modos de estabelecer relações entre os 

campos, formas e processos de conhecimentos mantidos “incomunicáveis” 

(SANTOMÉ, 1998). 

Nesse sentido estruturou-se um marco cultural obrigatório que no seu conjunto 

constitui a base do saber humano lógico, ontológico, posmológico, ético sob todas as 

suas facetas, em áreas do conhecimento que podem ir se integrando e se ampliando de 

maneira progressiva ao longo dos cursos e “conforme as características psicológicas e 

culturais dos alunos e alunas” permitindo, inclusive, um diálogo constante com a 

realidade contextual na qual estão envolvidos como agentes transformadores. 

Tal proposta de integração das áreas do currículo condiciona-se à “estratégia de 

planejamento e análise que ajudam o professor na seleção dos conteúdos e na 

descoberta dos pontos de integração e dos canais da interdisciplinaridade”. 

A organização didática deve possibilitar a ampliação do tempo diário de cada 

professor para que possa cumprir o seu plano e a prática da pesquisa, estudos seminários 

e experiências de campo. 
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Espera-se pois,que no decorrer de cada curso o aluno adquira as  competências e 

habilidades como: Capacidade de articulação dos diferentes pressupostos teórico-

metodológicos, abordagens e processo histórico-social da construção da realidade 

social, de forma a estabelecer uma relação reflexiva sobre os núcleos centrais das 

ciências nas atividades de pesquisa, Ensino e Extensão. Nessa perspectiva a formação 

deve abranger não somente uma gama de conhecimentos teóricos e experiências, mas 

uma postura ante a realidade que lhe permita transcender o âmbito escolar, 

proporcionando-lhe uma abertura para captar o fenômeno social religioso onde quer que 

ele ocorra. 

- Capacidade para um modo filosófico-investigativo de formular e propor 

soluções a problemas, nos diversos campos do conhecimento; 

- Capacidade para análise, interpretação e comentário de textos teóricos , 

segundo os mais rigorosos procedimentos de técnica hermenêutica; 

- Compreensão da importância das questões acerca do sentido e da significação 

da própria existência  e das produções culturais; 

- Percepção da integração necessária entre cada disciplina e a produção 

científica, artística, bem como o agir pessoal e político ; 

- Capacidade de relacionar o exercício da crítica com a promoção integral da 

cidadania e com o respeito à pessoa, dentro da tradição de defesa dos direitos 

humanos; 

- Capacidade de leitura e compreensão de textos; 

- Competência na utilização de tecnologias. 

 

 6.2.1 - Atividades Complementares ao Currículo 

 

Para obtenção do diploma, além das disciplinas obrigatórias que integram o 

currículo cada curso tem como requisito a integralização de, pelo menos, 180 horas em 

atividades complementares. 

São consideradas atividades complementares: 

- Projetos e programas de pesquisa; 

- Atividades em programas e projetos de extensão; 

- Eventos técnico-científicos (seminários, simpósios, 

conferências, congressos, jornadas e outros da natureza); 

- Assistência à defesa de monografias; 
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- Participação discente em órgãos de representação 

colegiada; 

- Estágio. 

 

A participação discente em órgão colegiado será considerada atividade 

complementar, quando se tratar de representação oficial e não poderá exceder a carga 

horária máxima fixada. 

A assistência à defesas de monografias, dissertações será, preferencialmente, 

associada, pelo professor ao tema da disciplina cursada, mas poderá ser livremente 

assistida pelo discente, quando se tratar de assunto do seu interesse. 

A carga horária total das atividades complementares corresponde a 230 horas. 

O aluno deverá ter experiência em, no mínimo 180 horas, de atividades 

complementares, as quais deverão ser desenvolvidas ao longo de todo o curso, de forma 

desdobrada. 

Todas as atividades devem ser comprovadas pelo aluno ao Coordenador do 

Curso, através de formulário adequado, que encaminhará à Secretaria Geral as 

comprovações das atividades para efeito de registro no histórico escolar. 

           O Coordenador do curso poderá baixar normas complementares para cada tipo de 

atividade especificando a exigência de certificados de freqüência e participação, notas 

obtidas, carga horária cumprida, relatório de desempenho, relatórios individuais 

circunstanciados que possibilitem o acompanhamento do percurso curricular do 

discente. 

 

6.2.2 - Seminários 

       

           Seminários são atividades complementares ao currículo do curso e ensejam 

aprofundamento de temáticas relevantes com a contribuição de estudiosos e 

personalidades nas áreas, além de oportunizar  abertura para a participação da 

comunidade. 

           Nesse sentido é indispensável a elaboração de projetos com objetivos e 

estratégias bem definidos pelo coordenador, que será um professor da área, e aprovado 

pelo colegiado do curso.Os seminários podem ser realizados em tempo intensivo, 

durante o período letivo, ou no recesso escolar, e sua carga – horária, integralizada, à do 

curso. 
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 Ao final de cada seminário o coordenador fará um relatório onde conste: local, 

data,temáticas, conferencistas,nomes dos alunos, freqüência carga horária  e resultados 

da avaliação (nota de cada aluno participante).  

 

 6.2.3 - Estágio 

 

O estágio será assegurado a partir do quarto período (quarto semestre) do curso 

para os alunos que apresentarem o seu plano de estágio, de acordo com as modalidades 

oferecidas, para uma escolha de alunos. 

São duas as modalidades oferecidas: 

Estágio sócio-cultural previsto no projeto-pedagógico do curso como forma de 

contextualização curricular – por isso obrigatório para a escola –, planejado, orientado e 

acompanhado pelo professor da cadeira indicada, dentre as seguintes: antropologia 

cultural, cidadania e realidade brasileira. O estágio terá a carga – horária de 30 horas. 

O aluno contará com o apoio dos professores no planejamento, orientação e 

supervisão do estágio. 

A articulação com empresas, instituições ou entidades para realização do estágio 

fica a cargo da Faculdade que estabelecerá os critérios e as bases dos acordos. Estágio 

civil, desenvolvido de maneira integrada e articulado com instituições do Estado Estado 

e assumido como ato educativo. 

 

 

 6.2.4 - Monografia 

A monografia é de responsabilidade da disciplina de orientação e Redação do 

Trabalho Científico.  Deverá ser elaborada com tema definido na área de conhecimento 

do curso. O aluno receberá informações como: critérios para elaboração, condução e 

execução do projeto, no sentido da promoção do rigor científico e do espírito da 

originalidade e orientação para pesquisas adequadas e já definidas na disciplina.  

Os objetivos do trabalho de conclusão na graduação (Monografia) são os de 

propiciar ao aluno a ocasião de demonstrar o grau de prontidão adquirido, o 

aproveitamento temático, o estímulo à produção científica, a consulta de bibliografia 

especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação crítica. 
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 Funcionará sob a coordenação do docente da disciplina e com a participação de 

um professor orientador de livre escolha do aluno. Sua versão final será apresentada de 

acordo com as normas do Conselho Diretor. 

É atribuição do Conselho Diretor, estabelecer as normas relativas à monografia. 

 

6.3 -  Integração Ensino, Pesquisa, Extensão e  Iniciação Científica  

 

Um curso de filosofia se caracteriza pela constante busca do saber humano 

através da razão. Tal postulado requer que o conhecimento repassado pelos vários 

filósofos seja o fermento de novas descobertas a serviço de um novo mundo. 

Essa concepção pressupõe suas atividades fins, organicamente articuladas e 

didaticamente especificadas como forma de garantir o aprofundamento, a sistematização 

e a rigorosidade na função formadora. 

A unidade ensino, pesquisa e extensão no cotidiano da instituição de Ensino 

Superior explicita-se através de um “saber” fazer arquitetado na concepção e prática da 

ciência e da técnica, instrumentos necessários ao cidadão no intercâmbio das relações 

dinâmicas e contraditórias que constituem a totalidade social. 

No contexto do curso de Filosofia da faculdade São José essas premissas 

pontuam suas relações com a sociedade, envolvendo a participação ativa de seus 

docentes e discentes no processo de elaboração e reelaboração de conhecimento da 

realidade e das relações recíprocas que se estabelecem entre os homens. 

Será um entender o ensino com igual relevância da pesquisa e da extensão visto 

que este se caracteriza como instrumento viabilizador da transmissão/assimilação dos 

conhecimentos produzidos pela pesquisa e que já estão universalmente comprovados. 

A pesquisa como fonte de produção do saber deve sustentar o ensino e a 

extensão, na medida em que o ensino e aprendizagem são dinâmicos e envolvem a 

“reprodução” e reelaboração de conceitos e estratégias educativas. Dessa forma deve 

estar, também, a serviço da avaliação institucional contribuindo com o processo de 

melhoria do curso e das mudanças que se hão de operar. 

Em cada curso de graduação a pesquisa ocupa lugar de relevância, mas também, 

como o desenvolvimento de práticas investigativas associadas à extensão fazendo parte 

integrante da formação dos alunos, na direção dos objetivos da faculdade 

comprometidos com a melhoria de vida da comunidade e com a valorização e 

preservação do seu patrimônio cultural. 
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A iniciação científica no âmbito da graduação é um investimento que visa a 

formação pedagógica dos alunos. Consiste,  na edificação das bases para a autonomia 

intelectual e preparação para a pesquisa. Isto será uma pretensão futura. Por enquanto, a 

disciplina metodologia científica se encarregará de desencadear o processo 

investigatório da iniciação científica orientar sobre métodos e técnicas de pesquisa na 

medida que tem por função dirigir o acadêmico nos estudos sistemáticos dos métodos 

de pesquisa e no entendimento de como estes se inserem num processo de investigação, 

como realizar, por exemplo, um levantamento bibliográfico, citações, elaborar projetos 

e relatórios de pesquisa. 

Uma outra forma de estímulo será a valorização de projetos feitos pelos 

professores pesquisadores, aprovados institucionalmente, objetivando resultados 

favoráveis ao avanço de teoria e prática desta ciência. 

A extensão, função que agiliza a relação escola/sociedade, deve buscar a 

socialização, a divulgação, o diálogo com as necessidades e expectativas da 

comunidade, enquanto contribuição do curso para com os avanços a serem perseguidos 

pela sociedade geral no atual momento histórico. 

A proposta de construção gradual de unidades de ensino, pesquisa e extensão, 

requer a adoção de metodologia dialética no trabalho acadêmico e de todos os 

segmentos da instituição, configurada na organização coletiva e participativa. 

Para tanto, almeja-se que as ações educativas sejam voltadas para o 

desenvolvimento da consciência de aprender como atividade emancipatória e 

transformadora da realidade educacional e sócio-cultural. 

Desse entendimento foram identificadas algumas linhas de ação, numa 

perspectiva de integração ensino, pesquisa e extensão na graduação objetivando a sua 

finalidade e a qualidade de vida dos cidadãos: 

- Preparo dos jovens para a pesquisa ligada ao ensino-aprendizagem para uma 

atuação competente frente às problemáticas da realidade em que estão 

inseridos; 

- Revisão permanente para atualização dos conteúdos programáticos e 

metodologias de trabalho reformulando-os conforme a evolução das ciências, 

a perspectiva de construção da interdisciplinaridade e as exigências sócio-

culturais; 
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- Pesquise que subsidie a avaliação do curso para levantamento das distorções 

relacionadas à estrutura, às problemáticas de sua clientela, às perspectivas da 

sociedade e às soluções adequadas e todos esses desafios; 

- Produção de materiais científicos para atender: aspectos da diversidade 

regional e local; exigências do ensino; avaliação da aprendizagem ancorada na 

pesquisa; 

- Certificação  processual do quadro docente como possibilidade de melhoria 

da prática educativa; 

- Integração com as comunidades de base para estudos e ações que envolvam 

questões relativas à família, à educação, à criança, ao meio ambiente etc., 

como desenvolvimento comunitário e formação da consciência social, como 

ação cultural, como prestação de serviços e também, como objeto de 

afirmação de valores; 

- Desenvolvimento de projetos que envolvam alunos e professores na 

investigação científica, objetivando garantir a compreensão, análise e síntese 

do real e nele intervir. 

 

6.4 -  Programa de Iniciação Científica - PIC 

 

A iniciação científica é uma atividade de investigação, realizada por estudantes 

de graduação, desde as atividades de pesquisa no cotidiano da sala de aula a maiores 

projetos de pesquisa, orientados, por pesquisadores qualificados e que visam ao 

aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da 

mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos 

da pesquisa. 

O Programa de Iniciação Científica consiste em criar mecanismos de fomento à 

pesquisa, tanto no âmbito interno da Faculdade quanto externamente. 

 

Os objetivos do PIC são: 

 

a) Iniciar e apoiar o aluno dos cursos de graduação na      

prática da pesquisa científica; 

b) Desenvolver a mentalidade científica, crítica e 

investigativa dos alunos; 
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c) Estimular o professor orientador a formar equipes 

de pesquisas; 

d) Identificar e estimular os alunos com vocação para 

a investigação científica. 

O curso vê na iniciação científica uma oportunidade singular para o aluno ser 

introduzido no universo do desenvolvimento técnico e tecnológico.  

A materialização do princípio de integração ensino, pesquisa e extensão requer: 

- Planejamento do ensino, participativo, integrado e contextualizado; 

- Apoio institucional no contexto de gestão democrática; 

- Avaliação do processo de aplicação dos resultados; 

- Incentivo ao corpo docente/discente quanto à pesquisa e à extensão. Todo 

professor, em princípio, deve ser um pesquisador. Essa competência se 

adquire ainda quando estudante com a vivência da pesquisa exigida no 

conjunto das disciplinas e orientada pela metodologia científica; 

- Institucionalização da extensão no curso – A extensão integralizada à grade 

curricular do curso, de forma harmônica e permanente, se constitui num 

processo educativo, cultural e científico, articulador do ensino e da pesquisa 

que de forma integrada, define e redefine os movimentos das relações 

recíprocas universidade/sociedade e vice-versa. 

Dessa forma o objetivo da extensão é socializar o saber veiculado e construído 

na instituição assim como promover práticas interdisciplinares e direcionar o ensino e a 

pesquisa, contribuindo para melhoria dos aspectos sociais, políticas, econômicas e 

culturais da região. 

Nessa perspectiva, a extensão busca assegurar o contato direto, realimentador e 

recíproco entre professores, alunos, técnicos, instituições, comunidade, desenvolvendo 

uma práxis que leve ao questionamento das teorias trabalhadas no curso para maior 

conhecimento e compreensão dos problemas da região, impulsionando os envolvidos na 

busca da resolução dos problemas encontrados, através de atividades interdisciplinares. 

As atividades de Extensão serão planejadas pela coordenação do curso que 

deverá promover o acompanhamento e a constante avaliação do processo, além de 

propor projetos de pesquisas. Estas ações criarão o espaço, as discussões, o saber-fazer e 

as demais condições necessárias para o seu pleno desenvolvimento. 

Para atender o caráter permanente e articulador dos projetos de ensino e pesquisa 

e extensão, serão programados eventos que estabeleçam relações recíprocas da FADISI 
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com a sociedade. Concebidos como Projetos e Programas de Extensão. Esses projetos e 

programas, articulados ao ensino e à pesquisa estarão reelaborando o conhecimento 

legado e construindo o novo. 

A Extensão nos Cursos da Faculdade São José será um locus onde o processo de 

construção da identidade do aluno ganhe referência em torno a diferentes lógicas: 

Uma lógica de ética: colaborar na solução de problemas sociais com vontade e 

qualidade; 

Uma lógica de cognição: um espaço de aprendizagem do fazer concreto; 

Uma lógica de construção: desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e 

crítica gradativa e, sistematicamente, planejada; 

Uma lógica de integração: canal de integração teoria-prática, escola e sociedade. 

Uma lógica de resultados: produtividade, inovações tecnológicas; 

O contexto relacional entre prática-teoria-prática apresenta importante 

significado na formação do bacharel, pois orienta a transformação do sentido e da 

construção do conceito do “fazer”, vivenciando uma dimensão ideal, subjetiva, 

articulada com diferentes posturas educacionais e uma dimensão real, material, social e 

prática, do “ser”. 

Na Extensão, o aluno tem contato com a realidade concreta, com a prática. Ao 

ter este contato, é necessário refletir sobre a mesma. Essa reflexão só acontecerá 

realmente se houver o respaldo da teoria para que possa explicar a prática e, 

conseqüentemente, interferir na realidade. 

 

6.5 -  Programa  de Extensão 

Perspectiva de implantação de cursos de extensão em áreas do interesse da 

comunidade. 

Objetivos: sistematizar a oferta de curso e atividades de extensão, garantindo aos 

acadêmicos maior flexibilização e aprofundamento nas áreas em que estudam. 

Estratégias: Identificar os cursos e atividades de extensão mais procuradas pelos 

acadêmicos, com atenção especial aos interesses e necessidades da comunidade. 

São consideradas atividades de extensão, todas aquelas desenvolvidas com a 

participação não-acadêmica que deverão buscar a integração com o ensino e a pesquisa. 

  Programa de pesquisa envolve: 

- Realização de projeto de pesquisa, sob  a orientação de docente do curso ou de 

outro curso; 
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- Trabalhos publicados em periódicos científicos, participação, como expositor ou 

debatedor em evento científico; 

- Participação em trabalho de pesquisa. 

Os eventos técnico-científicos são considerados válidos quando: 

- Promovidos pelo próprio curso ou por ele apoiados; 

- Aprovados pelos coordenadores do curso, no caso de serem promovidas por 

outras instituições. 

Nessa linha o aluno pode, também, fazer trabalho de pesquisa sob forma de 

estágio. 

Sendo a formação de pesquisadores, também um objetivo de qualquer curso 

superior, deve ser um dos eixos orientadores do processo de observação, análise, 

experimentação e reflexão em todas as disciplinas que compõem o curso especialmente 

a partir do 3º semestre letivo auxiliando a construção do conhecimento. 

Já nos referimos à integração ensino, pesquisa e extensão como um dos 

fundamentos básicos dos cursos da FADISI. E essa integração será a base de uma 

política em que a pesquisa, a extensão e a iniciação científica sejam ao mesmo tempo 

causa e conseqüência do ensino. 

Inicialmente esses aspectos se cruzam nos limites teórico-práticos da prática 

educativa, mas devem ser aprofundados no sentido de uma formação do pensamento 

científico dos jovens acadêmicos e de criação de esforços para pesquisa, ensejando, já 

na graduação, a preparação de pesquisador, enquanto atividades acadêmicas do 

professor e do aluno, que se consolidará na pós-graduação, pois segundo o CNPQ, 

enquanto oportunidade de aprendizagem concreta de teorias e metodologias sob a 

orientação de pesquisadores mais experientes, a iniciação científica é, ao mesmo tempo, 

uma forma de:  

a) introduzir o aluno no mundo da pesquisa científica; 

b) estimular o pesquisador orientador a formar equipe; 

c) propiciar à instituição um instrumento de formulação de políticas de 

pesquisa; 

Com essa preocupação cada Curso terá como pilares da iniciação científica: 

a) A disciplina curricular Metodologia Científica, e equivalentes, com o 

objetivo de desencadear o processo investigatório de iniciação 

científica; 

b) Instrumentais e produtos relativos à prática investigativa; 
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c) Carga horária para a pesquisa e monografia. 

Para a coordenação e a iniciação científica a FADISI destina carga horária a 

professores, cuja responsabilidade será incentivar, coordenar e orientar essas atividades 

no âmbito da Faculdade.  

Sob a orientação e coordenação de professor-mestre os alunos devem elaborar 

instrumentais de pesquisa, aplicá-los, tabelar dados, explicar conceitos e divulgar 

resultados. 

A FADISI fará a publicação dos resultados de pesquisa, de monografias, etc, em 

periódico estudantil, próprio dos alunos da Faculdade, via internet e em revistas 

especializadas que circulem da Amazônia. 

 

 

 6.6 -  Sistema de Avaliação da Instituição 

 

 A avaliação institucional embasada na Legislação Nacional (Lei nº 10.806/2004) 

é o instrumento eqüalizador da qualidade de relação de gestão e de Projeto Pedagógico 

no sentido de assegurar o desenvolvimento e a qualidade do ensino e da instituição 

como referencia para a sociedade. 

 Essa avaliação é um ato crítico que serve para orientar tomadas de decisões que 

levem ao progresso institucional, como parte das discussões no planejamento das ações 

escolares podendo tornar possível o combate à prática classificatória, seletiva, 

autoritária vigente. 

 Por isso a avaliação institucional deve estar no centro de todas as questões 

relacionadas à promoção do SER, DO CONHECER E DO FAZER, num sistema 

participativo do julgamento qualitativo das ações. Este sistema de avaliação realiza-se 

em três dimensões: 

1) Avaliação do desempenho global; 

2) Avaliação da gestão; 

3) Avaliação dos cursos. 

O subsistema de avaliação do desempenho global possui os seguintes 

indicadores de avaliação: em relação a candidato/vaga, taxa de evasão, produtividade do 

curso, tempo médio de conclusão do curso, qualificação do corpo docente dos cursos, 

relação professor/aluno/funcionário/aluno, tempo semanal de dedicação docente, 

convênios, acordos e parcerias, coerência com Plano de Desenvolvimento Institucional. 
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O subsistema de gestão compreende os aspectos: administração geral, 

administração acadêmica, integração social (com a comunidade) e produção acadêmica. 

O subsistema de avaliação dos cursos observa os padrões de qualidade 

estabelecidos para cada curso, considerando os seguintes aspectos: organização 

didático-pedagógica configurada no Projeto Pedagógico do curso, adequação das 

instalações físicas e infra-estrutura, adequação dos laboratórios, outras dependências 

indispensáveis a execução do currículo, adequação do corpo docente (titulação, regime 

de trabalho e dedicação), biblioteca (acervo, regime de funcionamento informatização e 

articulação com redes da informação). 

O Projeto de Avaliação da FADISI tem por objetivo articular e coordenar o 

possesso de avaliação interna visando a melhoria contínua da Instituição e do processo 

ensino-aprendizagem proposto no Projeto Político Pedagógico e no Plano de 

Desenvolvimento Institucional. De acordo com o disposto no Art.11 da Lei 10.861/04 

está composta a Comissão Permanente de Avaliação – CPA com as seguintes 

representações: corpo docente, discente, administração, técnico administrativo e a 

sociedade civil os quais organizam e coordenam o processo de auto-avaliação, inter-

relacionando atividades pedagógicas e de gestão acadêmica e administrativa, 

apresentando os resultados à comunidade para o processo democrático de reflexão e 

ação. 

Complementa a Avaliação Institucional a avaliação externa conduzida pelo 

INEP. 

 

 

 6.7 -  Avaliação  Institucional 

 

A avaliação institucional é o instrumento eqüalizador da qualidade de relação  

de gestão e de projeto pedagógico no sentido de assegurar o desenvolvimento e a 

qualidade do ensino e da instituição como referência para a sociedade. 

Por isso, ela é um ato crítico que serve para orientar tomadas de decisões que 

levem ao progresso institucional, como parte das discussões no planejamento das ações 

escolares, podendo tornar possível o combate à prática classificatória, seletiva, 

autoritária, vigente. 

Por isso a avaliação institucional deve estar  no centro de todas as questões 

relacionadas à promoção do SER, DO CONHECER E DO FAZER, como processo 

participativo do julgamento qualitativo das ações. 
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Para tanto a avaliação institucional fundamenta-se no objetivo de busca de 

aprimoramento da qualidade dos serviços ofertados. Nesse sentido, a avaliação deve ser 

realizada, de forma a permitir que a partir dos seus resultados se possam definir os 

rumos e as metas a serem perseguidos pela administração de instituição permitindo-lhe 

um grau de racionalidade no processo administrativo, otimizando suas ações no sentido 

da consolidação da instituição que realiza o ensino, pesquisa e extensão, na qualidade 

estabelecida pelas metas institucionais. 

Desta forma, os resultados de um processo de avaliação institucional devem 

servir para promover as necessárias correções na busca de competência acadêmica que 

se entende, deve-se pautar na liberdade e respeito entre aqueles que atuam no âmbito de 

instituição universitária. 

Entendendo, pois, ser sumamente importante, para assegurar a qualidade dos 

serviços prestados à comunidade, de alguma forma, dar um atendimento ao proposto 

pelo Programa de Avaliação do MEC, através do SENAES e frente aos desafios dos 

tempos atuais, que a Faculdade Diocesana São José vise transformar o seu cotidiano 

numa pesquisa institucional permanente no campo acadêmico e no campo 

administrativo, através da avaliação. 

 

 

 6.7.1 - Auto-Avaliação - Avaliação “In Loco” 

 

          A avaliação aqui proposta tem a finalidade de auto- conhecimento e 

tomada de decisão na perspectiva de desenvolver uma educação superior que indique 

forma e realize pesquisa voltada para o ensino e a extensão. 

A verificação “in loco” constitui-se no momento privilegiado da 

interlocução entre os participantes do processo avaliativo. É a ocasião em que – a partir 

da observação direta e do conhecimento das relações existentes entre professores, 

alunos, pessoal técnico e administrativo, coordenador e direção da instituição – os 

avaliadores analisarão qualitativamente o funcionamento do curso, o envolvimento e 

interesse pelas atividades acadêmicas e projetos em andamento, ainda, o tipo e o 

processo de gestão do curso. É, também, o momento de verificar se a infra-estrutura 

(ambientes e equipamentos) e o pessoal técnico estão a serviço dos objetivos maiores 

explicitados no projeto do curso e de estabelecer comparações entre as situações reais e 

os documentos previamente examinados. 

Nesse sentido espera-se que a avaliação contribua para: 
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- Uma formação de qualidade; 

- Construir um espaço para a formação superior que propicie a 

aprendizagem permanente; 

- Promover, gerar e difundir conhecimentos por meio da pesquisa; 

- Contribuir para compreender, interpretar, preservar, reforçar, 

fomentar e difundir as culturas nacional,  regional e históricas, num 

contexto de pluralismo e diversidade cultural; 

- Contribuir para proteger e consolidar os valores da sociedade; 

 

Princípios e Diretrizes 

A FADISI pretende constituir-se numa instituição de ensino superior que 

busque permanentemente o aperfeiçoamento de suas ações. Daí o compromisso de 

considerar as peculiaridades da região onde se encontra e no que se refere às 

problemáticas sociais, à diversidade cultural, à estrutura democrática etc. 

Esses aspectos devem funcionar, portanto, como indicadores para a avaliação 

institucional, para a revisão de ações e para o redirecionamento de estratégias de 

atualização. 

Este projeto, pois, deve ser a ferramenta para o planejamento institucional, o 

instrumento de acompanhamento contínuo de desempenho acadêmico e processo 

sistemático de informação à sociedade, por isso tem como princípios: 

- O envolvimento de todos os agentes participantes do processo: 

administração, docentes, discentes e comunidades.  

- Aceitação e conscientização da necessidade de avaliação por todos os 

segmentos envolvidos; 

- Legitimidade e pertinência dos princípios norteados e dos critérios a 

serem adotados; 

 

 Objetivos 

 

O  objetivo inicial é o de acompanhar o processo de implantação da faculdade 

e posteriormente rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e sócio-político da instituição 

garantindo a melhoria da qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas. 
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 Objetivos Específicos 

 

- Desencadear um processo de auto-avaliação para garantir a melhoria 

da qualidade do ensino na instituição e o seu reflexo na sociedade; 

-  Diagnosticar as tarefas acadêmicas; 

- Conhecer e fazer entender como se realizam e se inter-relacionam as 

funções de ensino, pesquisa e extensão (re) estabelecer 

compromissos com a sociedade explicitando as diretrizes de um 

projeto pedagógico e possibilitando uma reformulação das ações 

acadêmicas; 

- Repensar os objetivos maneiras de atuação e resultado na perspectiva 

do momento histórico, identificar mudanças necessárias e implantá-

las contribuindo para o aperfeiçoamento do projeto institucional 

legitimados e relevantes. 

 

Estratégias 

- A reflexão sobre a estratégia institucional, seus aspectos positivos e 

negativos deve ser o passo inicial para a conscientização da 

necessidade da avaliação e, em conseqüência, do levantamento das 

estratégias por todos e criação de um modelo próprio,  ajustando-se, 

em alguns aspectos, do modelo oficial do MEC, mas levando em 

conta as percepções, preocupações, construções e valores dos 

interessados na avaliação. 

- Escolha das dimensões e definição de indicadores que resultarão da 

combinação de metodologias existentes e da elaboração de novos 

indicadores; 

- Escolha e capacitação da comissão para coordenar o processo de 

avaliação; 

- Aplicação de instrumentais e outros instrumentos avaliativos para 

qualificar: 

O projeto pedagógico; 

O corpo docente/discente; 

Os serviços oferecidos de apoio ao ensino pela instituição; 

A participação da sociedade; 
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Exposição de materiais relacionados com o Projeto Pedagógico do curso, como: 

Documentação 

Objetivos, duração e carga horária 

Grade curricular –disciplinas 

Atividades complementares do ensino 

Estágio 

Regime Acadêmico 

Planos e Programas de Ensino 

Relação, professor/aluno por disciplina 

Índice de Evasão 

Produtividade do ensino 

Índice de aprovação e reprovação de alunos. 

 

Indicadores 

 

 Quanto ao corpo docente/discente 

 

Auto-avaliação dos alunos e dos professores; 

Avaliação do professor pelo aluno; 

Participação do aluno em eventos científicos; 

Uso de biblioteca e do laboratório; 

Conhecimentos sobre Projeto Político Pedagógico do curso e Regimento 

Geral 

Participação em órgãos colegiados; 

Política Institucional dos diretórios acadêmicos e participação dos alunos; 

Participação nos processos de avaliação do curso; 

Participação em projetos de pesquisa; 

Programa de estímulo e incentivo para o processo de      

ensino/aprendizagem promovido pela instituição; 

Quanto aos serviços oferecidos: 

Serviços de apoio ao ensino oferecidos pela instituição; 

Disponibilidade dos serviços de informática; 

Disponibilidade dos serviços de biblioteca. 
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Participação da Comunidade:  

 

Participação da comunidade externa no processo de avaliação,entendida como 

egressos do curso, ex-professores e cidadãos  da comunidade de alguma forma 

envolvidos com a faculdade.  

 

 6.8 -  Avaliação da Aprendizagem 

 

Avaliação da Aprendizagem – À postura filosófica adotada pela faculdade e ao 

entendimento do seu papel pedagógico, está ligada a concepção de avaliação. A forma 

de realizar a avaliação reflete a atitude do professor no processo de interação com a 

classe. 

Assim a proposta de avaliação do curso de filosofia, cujos professores serão 

orientadores da aprendizagem do acadêmico terá como função precípua a função 

diagnóstica dos avanços e dificuldades do aluno, ao mesmo tempo em que fornece ao 

professor, indicadores de como deve reorientar a sua prática pedagógica. 

Nesse sentido, a avaliação configura-se, também, como um processo de coleta e 

análise de dados relevantes, tendo em vista verificar se os objetivos propostos para o 

ensino foram atingidos e a sua prática norteia-se pelos seguintes princípios: 

- Ser um processo contínuo e sistemático; 

- Ser  funcional, realizando-se em função dos objetivos 

previstos; 

- Ser orientador para indicar avanços e dificuldades do 

acadêmico; 

- Ser integral, considerando o acadêmico como um ser total 

e integrado, analisando e julgando todas as dimensões do 

comportamento; 

- Ser democrática, participativa e ética; 

- Ser transparente para que acadêmicos tenham 

conhecimento dos critérios e procedimentos adotados. 

Pode-se então definir a avaliação escolar como um componente do processo de 

ensino e da aprendizagem que visa atuação de verificação e qualificação dos resultados 

obtidos, determinar a correspondência deste com os objetivos propostos e daí orientar 

novas demandas. 
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Considera-se, também, que os diversos momentos do processo são tarefas de 

avaliação: a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa. 

Verificação: coleta de dados sobre apresentação de alunos através da excelência 

e novos auxiliares. 

Qualificação: comprovação de resultados alcançados em relações, objetivos e 

atribuições de notas ou conceitos. 

Apreciação qualitativa: avaliação propriamente dita, desse resultado referindo-os 

a padrões de desempenho esperados. 

Nesse sentido a avaliação da aprendizagem no presente projeto exerce as 

funções : formativa, diagnóstica e de controle ou somativa . 

A função formativa ou pedagógica refere-se ao papel da avaliação no 

cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. Ao se comprovar 

sistematicamente os resultados do processo de ensino evidenciam-se também, o 

atendimento das finalidades sociais do mesmo, a preparação dos alunos para enfrentar 

as exigências da sociedade, sua inserção no processo global de transformação social e 

nos meios culturais de participação ativa nas diversas esferas de vida social. Ao mesmo 

tempo, a avaliação favorece uma atitude mais responsável do aluno em relação ao 

estudo, assumido-o como um dever social. Cumprindo sua função didática a avaliação 

contribui para a assimilação e fixação, para a correção dos erros cometidos possibilita o 

aprimoramento, a ampliação e o aprofundamento de conhecimento e habilidades e, 

desta forma, o desenvolvimento das capacidades intelectuais. 

A função diagnóstica permite identificar programas e dificuldades dos alunos e a 

atuação do professor que, para atender as exigências dos objetivos, determina 

modificações no processo de ensino-aprendizagem. 

Na prática escolar, a função de diagnosticar é mais importante, porque 

possibilita a avaliação do cumprimento de função pedagógica didática e dá sentido 

pedagógico e de controle. Esta função ocorre no início durante e no final do 

desenvolvimento das aulas ou unidades didáticas. No início, verificam-se as condições 

prévias de alunos, de modo a prepará-los para o estudo do novo assunto. 

A etapa inicial é de sondagem de conhecimentos e de experiência já disponível, 

como de provimento dos pré-requisitos para a seqüência da unidade didática. 

Durante o processo de transmissão e assimilação, é feito o acompanhamento dos 

alunos, apreciando os resultados, corrigindo falhas, esclarecendo dúvidas, estimulando-

os a continuarem trabalhando até que alcancem resultados positivos. Ao mesmo tempo, 
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essa avaliação favorece ao professor informações sobre como está conduzindo o seu 

trabalho escolar a saber: ordenamento de matéria, adequação de métodos e materiais, 

comunicação com os alunos, adequabilidade de linguagem etc. Finalmente é necessário 

avaliar os resultados da aprendizagem no final de uma unidade didática, do bimestre ou 

do ano letivo. A avaliação global de um determinado período de trabalho também 

cumpre a função da sedimentação do processo de ensino. 

A função de controle refere-se aos meios e à freqüência da verificação e de 

qualificação dos resultados escolares, possibilitando o diagnóstico das situações 

didáticas. Há um controle sistemático e contínuo que ocorre no processo de interação 

professor-aluno no decorrer das aulas, através de uma variedade de atividades que 

permitam ao professor observar como os alunos estão se conduzindo na assimilação de 

conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e das capacidades mentais, o que 

resultará numa média que irá aprovar ou reprovar o aluno. 

A avaliação será também, individual, bimestral, cujos resultados são registrados 

pelo professor e discutidos com o aluno para as devidas adequações. Face às exigências 

legais será feita por disciplina, considerando-se a apuração do rendimento escolar e da 

freqüência às aulas. A esse processo chamamos de rendimento escolar. 

Para apuração do aproveitamento escolar, utiliza-se o critério de notas de zero a 

dez, atribuídas às provas escritas e orais, preleções, trabalhos técnicos, laboratórios, 

projetos, pesquisas, seminários, relatórios de visitas técnicas, palestras, cine-fórum e 

outras atividades escolares inter ou extramuros, determinadas e acompanhadas pelos 

professores, que comporão a média bimestral, conforme o plano de ensino. 

Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver na média aritmética 

das notas dos dois bimestres e da avaliação semestral  a nota igual a 7,0 (sete), e 

freqüência igual ou superior a 75% das aulas dadas. 

Será levado a fazer exame final na disciplina; o aluno que obtiver freqüência mínima de 

75% das aulas dadas e nota maior ou igual a 04 (quatro) e será aprovada na disciplina, se a 

média aritmética entre a média dos bimestres e a nota do exame for maior ou igual a 5,0 (cinco). 

 


