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1 APRESENTAÇÃO

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade Hélio Rocha é
uma referência que contextualiza a comunidade acadêmica da instituição refletindo as
ações estratégicas nas áreas administrativas e acadêmicas. e, revela, ainda, a
expressão maior dos anseios da comunidade acadêmica, bem como apresenta à
nossa memória, dando sentido ao caráter evolutivo e dinâmico que não se prende
somente a tempo crescente. As últimas transformações que vêm ocorrendo no mundo
empresarial, acadêmico e social têm demonstrado que um projeto sólido de formação
profissional não pode mais ser baseado apenas nas premissas, anteriormente
aceitas, em que a transmissão de informações e a troca de experiências entre
professores e alunos em sala de aula seriam condições necessárias e suficientes
para prover novos profissionais à sociedade.

As esferas de organização da vida social estejam elas situadas nos setores
público ou privado, demandam novas posturas de trabalho, requerem profissionais
capacitados a partir de um novo modelo de formação técnica e humana, no qual
sejam enfatizados os aspectos comportamentais e analíticos. Mais importante do que
repetir ou perpetuar informações previamente estabelecidas espera-se cada vez mais
dos profissionais a capacidade de entender problemas e de propor soluções não mais
através do uso de fórmulas prontas ou previamente utilizadas em outras realidades,
mas a partir da percepção das suas próprias circunstâncias e da escolha de caminhos
mais adequados às realidades específicas de cada organização.

A formação profissional enquadra-se nessa realidade, na medida em que se
faz necessária à existência de Instituições de Ensino que sejam capazes de perceber
essas demandas que possam conjugar as funções gerenciais de liderança,
planejamento e controle com uma visão analítica e abrangente, capaz de perceber os
fatores internos e externos que influenciam positiva e negativamente no desempenho
das organizações sejam elas das áreas das Ciências Sociais Aplicadas, Exatas, da
Educação ou da Saúde.
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Com este Plano de Desenvolvimento Institucional, a Faculdade Hélio Rocha
pretende a cada dia se firmar como uma Instituição de Ensino Superior Privado
moderna e competente, buscando a excelência acadêmica, comprometida com a
missão, a visão e com os objetivos institucionais, a fim de se tornar uma instituição
administrativamente moderna e financeiramente viável, capaz de captar recursos na
forma de parcerias com instituições públicas e privadas, além de constituir-se em
modelo de gestão eficaz, democrática, autossustentável, auto gerenciável e,
sobretudo, transparente para toda a sociedade. Pretende, também, prezar pela
eficiência do corpo docente, responsável pelo processo de ensino-aprendizagem no
dia-a-dia, dos demais colaboradores que operacionalizarão a IES, e, sobretudo, dos
alunos, que trarão o sonho de se tornar profissionais habilidosos e competentes para
o exercício da sua profissão e que serão, também, atores no processo de ensinoaprendizagem.

Este PDI busca valorizar o caráter da educação que inclui e que possibilita o
desvendar de um mundo contemporâneo, onde a educação superior deixa de ser um
privilégio de poucos e começa a permear os horizontes de grupos sociais excluídos
dos processos de ensino no âmbito mais elevado do conhecimento formal, o ensino
superior. A FHR com seus 6 (seis) cursos de graduação, pretende cada vez mais se
firmar como uma instituição de ensino superior de qualidade, com seus cursos de
extensão e pós graduação lato sensu, com a consolidação da Iniciação Científica, ao
tempo em que busca aprofundar os cursos ofertados para a capacitação docente,
bem como os cursos de iniciação à docência, pois entendemos que a docência
universitária é uma profissão complexa e que não tem uma formação específica para
os professores dessa área de atuação.

Este documento que ora se apresenta foi fruto de uma construção coletiva,
com a participação da comunidade acadêmica da FHR, da Mantenedora e dos
resultados de processos de avaliação interna e externa, este coordenado pela
Comissão Própria de Avaliação – CPA. É objetivo da FHR consolidar-se cada vez
mais no ensino superior qualitativo, bem como projetar novos cursos e caminhos,
sempre atenta aos desafios que surgem nas áreas em que atua, fim de atender à
demanda socioeconômica regional, buscando cada vez mais os resultados esperados
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pelo mercado de trabalho e, principalmente, pelo povo do nosso estado da Bahia. É
isso que queremos, é isso que trilhamos, é isso que, de fato, acreditamos.

2 PERFIL INSTITUCIONAL
A Faculdade Hélio Rocha - FHR, com sede e foro na cidade de Salvador –
Bahia, na Rua Wanderley Pinho, nº 527, Itaigara, iniciou suas atividades acadêmicas
em 28 de março de 2001.
Como Instituição Educacional, propõe-se a evidenciar os valores de cidadania,
direcionando suas ações de forma planejada, a fim de alcançar, com maior plenitude,
seus objetivos ligados às opções básicas no ensino, pesquisa e extensão. Do ponto
de vista externo, a sua atuação se voltará para a implantação de programas de apoio
e orientação à comunidade onde atua e de intercâmbio com outras instituições, com a
plena consciência de que a cooperação interinstitucional possibilitará a absorção de
novas iniciativas frente ao ensino, à pesquisa e à extensão.

A F H R propõe reunir cursos de educação superior e manter programas bem
definidos que busquem, por meio da integração e harmonia entre sua direção, alunos,
professores e funcionários, conquistar qualidade em seus serviços, para atender às
necessidades da sociedade baiana em franca transformação.

2.1 ENTIDADE MANTENEDORA

A Sociedade Integral de Ensino Sociedade Simples LTDA, entidade
mantenedora da Faculdade Hélio Rocha - FHR é uma sociedade civil, com fins
lucrativos com sede e foro na cidade de Salvador, Bahia.

A Sociedade Integral de Ensino, tem compromisso com o saber de
transformação, com a cidadania, com a cidade de Salvador e com a Bahia, cumprido
através da promoção do ensino superior ofertando cursos relacionados à conjuntura
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atual e a seus desdobramentos, trabalhando com metodologias acadêmicas
modernas para produção e troca de conhecimentos e a quebra de formas
ultrapassadas de organização e de produção. O perfil profissiográfico dos egressos
da FHR se adequa a esta nova realidade. Desta forma, a FHR tem como dever
oferecer a um mercado aceleradamente competitivo e em permanente transformação,
profissionais capazes de administrar esta nova ordem e seus
paradigmas.

PRESIDENTE DA MANTENEDORA
Prof. Dr. Nelson Cerqueira
Nacionalidade: Brasileira
RG: 925.484
CPF: 037.344.635-72
Titulação: Graduado em Letras: Língua e Literatura Alemã pela Universidade Federal
da Bahia (1975).
Mestrado em Literatura Comparada - Indiana University (1978)
Doutorado em Literatura Comparada - Indiana University (1986).
VICE-PRESIDENTE DA MANTENEDORA
Prof. Msc. Vitorino Ferreira de Souza Filho
Nacionalidade: Brasileira
RG: 09773496-91
CPF: 227.343.689-00
Titulação: Graduado em Ciências Militares. Academia Militar das Agulhas Negras,
AMAN, Brasil. Ano de Obtenção do Título: 1973.
Graduado em Turismo pela Faculdade Integrada da Bahia. Brasil. Ano de Obtenção
do Título: 2002.
Mestrado em Aplicações Militares. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
do Exército, ESAO, Brasil.

8

2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES INSTITUCIONAIS

A

Faculdade

Hélio

Rocha

tem

como

missão

formar

profissionais

empreendedores, tecnicamente competentes e eticamente responsáveis, capazes de
contribuir para o desenvolvimento regional, através de uma educação de excelência
que estimule o senso crítico e a produção de novos conhecimentos.

Assim, a FHR busca executar uma prática educacional direcionada para
a visão multidisciplinar e
pós-graduação

que

sistêmica, formando profissionais na graduação e na

sejam

verdadeiros

cidadãos

agentes

de

mudanças

e

desenvolvimento. Para isso, a Faculdade Hélio Rocha - FHR tem como missão
oferecer ensino superior, em nível de graduação e pós- graduação, através de gestão
participativa

e

cooperação

nacional

e

internacional,

contribuindo

para

o

desenvolvimento cultural, social e econômico do Estado da Bahia.

VISÃO

A Faculdade Hélio Rocha quer destacar-se como uma instituição educacional
de excelência em seus serviços e de responsabilidade social perante a comunidade.

VALORES

-

Ética nas relações;

-

Transparência na comunicação institucional e interpessoal;

-

Trabalho em equipe apoiado na cooperação mútua;

-

Excelência dos serviços;

-

Inovação permanente;

-

Respeito pela pessoa;

-

Valorização do capital intelectual;

-

Responsabilidade social.
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2.3 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO

A Faculdade Hélio Rocha – FHR teve seu ato de credenciamento concedido
através da Portaria Ministerial Nº 210 de 08/02/01, publicada no D.O.U de 12 de
fevereiro de 2001. Iniciou suas atividades acadêmicas em 2001 com os seguintes
cursos

de

graduação:

Administração

(Habilitações

Administração

Geral,

Administração Hoteleira, Comércio Exterior e Marketing), Comunicação Social
(Habilitações Publicidade e Propaganda e Produção Editorial), Sistemas de
Informação e Turismo.
Os cursos elencados acima foram implantados a partir de uma análise
sistematizada e contextualizada das atividades econômicas da Região. Ao proceder
a esta análise, verificou-se que a região caracteriza-se pela pluralidade de
segmentos econômicos ativos ou emergentes que demonstram a sua capacidade e
potencialidades, promovendo a consolidação definitiva da cidade de Salvador (sede
da FHR) como um dos principais pólos de desenvolvimento econômico da Bahia,
tanto no setor primário, como no secundário e terciário.

No âmbito da pós-graduação lato sensu, a FHR oferece curso nas áreas de
saúde, gestão, educação, direito, dentre outros, buscando atender as necessidades
reais da população que almeja uma formação continuada, tanto a nível acadêmico
como a nível profissional.

Com essa atuação, a FHR vem assumindo junto à comunidade o
compromisso de formar, com excelência, profissionais éticos e com espírito
empreendedor, que zelem pelo bem estar social e atendam aos imperativos de
preservação ambiental e que se enquadrem nas exigências do mundo moderno e
que tenham responsabilidade com o desenvolvimento social.

2.4 COMPROMISSO SOCI AL
A FHR compreende que a responsabilidade social é o conjunto dos deveres
institucionais para o equacionamento dos graves problemas socioambientais,
principalmente de seu entorno territorial.
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Busca-se, portanto, proporcionar uma educação que prepare o indivíduo para o
pleno exercício da cidadania através da inclusão do compromisso com a
responsabilidade social em toda atividade que se intitula educativa, cuidando para
que a mesma seja praticada, exercitada em situação real, no presente, fortalecendo
a ação provedora de um futuro mais humano e sustentável.

2.5 OBJETIVOS E METAS DA INSTITUIÇÃO

O conjunto de ações a serem implementadas pela FHR, seja de forma
isolada ou integrada, proporcionará à IES reflexos positivos sobre os aspectos
socioeconômicos regionais e locais, com consequente melhoria na qualidade de
vida da população, facilitando, com isso, o cumprimento de seus objetivos:
a) Formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, suscitando o desejo
permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional;
b) Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
c) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da cultura;
d) Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos, tecnológicos e
técnicos;
e) Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade;
f) Promover a extensão, aberta à participação popular, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na Instituição.

A FHR busca manter intercâmbio e parcerias, estabelecendo programas de
ensino, pesquisa e extensão, primando pela excelência no exercício das práticas
pedagógicas, através da avaliação e auto avaliação institucional, exercitando as
habilidades e competências de seus educandos, a partir do pensamento trialético:
pensar, sentir e atuar.
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2.6 ÁREA (S) DE ATUAÇÃO ACADÊMICA
A FHR propõe formar um capital humano qualificado e com o desejo de
transformar os valores da sociedade, incentivando o desenvolvimento de
habilidades

e

competências

que

sejam

capazes

de

produzir

mudanças

significativas de acordo com os ideais escolhidos. Portanto, é consciente de sua
fundamental contribuição para a formação de um profissional-cidadão, que atenda
às necessidades do mercado de trabalho e que contribua para o desenvolvimento
regional.

A mentalidade empreendedora será estimulada em todos os cursos
oferecidos através de disciplinas e de ações que contribuam para a formação de
profissionais capazes de perceber as demandas do mercado de trabalho, além dos
fatores internos e externos que influenciam positiva e negativamente o seu
desempenho profissional. Diante dessa realidade, a FHR oferecerá cursos nas
áreas de Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas,
Engenharias, além de Cursos Superiores de Tecnologia.
Cursos Ativos

CURSO

ATO

Comunicação - Publicidade e
Propaganda
Engenharia de Produção

Renovação Reconhecimento Portaria n° 524
de 15 de outubro de 2013
Autorização Portaria nº 120, de 15 de março
de 2013

Engenharia Elétrica

Autorização Portaria nº 326, de 24 de julho
de 2013

Engenharia Civil

Autorização Portaria nº 406, de 30 de agosto
de 2013

Serviço Social

Autorização Portaria nº 280, de 19 de
dezembro de 2012

Administração

Renovação Reconhecimento A ser publicada
12

pelo MEC

3 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI
3.1 INSERÇÃO REGIONAL
A Bahia diferencia-se no cenário nacional por sua cultura e costumes. Tem
tamanha beleza e dona de uma estimada contribuição cultural. A UNESCO titulou o
Pelourinho, um dos principais pontos turístico e histórico da Bahia, “patrimônio da
humanidade”
A Bahia é um dos mais importantes polos culturais do país, e sempre foi
reconhecida pelas manifestações culturais e artísticas, seja na música, literatura,
dança ou arte.

3.2 LOCALIZAÇÃO E TERRITÓRIO
O estado da Bahia ocupa um território de 567.295 km 2, dos quais o
município de Salvador ocupa 707 km2 (0,1% do território estadual), agregando 417
municípios, o que representa 6,64% do território nacional e cerca de 36,34% da
região Nordeste. Maior estado nordestino, a Bahia, atualmente, ocupa o sexto lugar
entre os maiores estados brasileiros em volume de produto, gerando em seu
território 4,3% do PIB nacional e quase 33% do produto nordestino.
Segundo o IBGE, a população estimada da Bahia em 2014 é de
15.126.371habitantes.

As estatísticas na área de educação, segundo dados do IBGE (2009),
expressam que a região dispõe de 1.919 escolas públicas e 67 privadas de ensino
fundamental; o ensino médio representa 98 públicas e 27 privadas; a educação
infantil 1.390 escolas públicas e 190 privadas. Esses dados totalizam 3.797 escolas
da rede pública e 392 da rede privada, e que requerem profissionais qualificados e
com formação específica para atendimento dos diversos campos do conhecimento
das ciências da educação.
A FHR apresenta–se como uma alternativa de desenvolvimento educacional
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e profissional para a comunidade regional, os cursos oferecidos pela instituição
possuem uma vinculação com a necessidade da população de sua área de
extensão, articulados com a pesquisa e extensão, promovendo a Educação
Superior e contribuindo com uma parte da formação do homem para a cidadania,
tornando-o um cidadão atuante no processo de transformação social.

Este projeto se configura como uma referência institucional para a execução
de uma política de ensino que oriente a estruturação das propostas pedagógicas
dos seus cursos de graduação e dos programas de pós-graduação e extensão da
Faculdade Hélio Rocha – FHR. Este documento olha para o futuro, para o que é
necessário realizar, de modo a se oferecer sempre um ensino de melhor qualidade,
dispensando especial atenção aos contornos que o orientam para a formação da
cidadania e do exercício profissional contemporâneo, com foco na capacidade
empreendedora

dos

nossos

educandos,

permeada

pela

ética

e

pela

responsabilidade social.

Não se restringe, portanto, àquilo que somos e de que dispomos. Referencia
o lugar para onde queremos ir, onde almejamos chegar. A partir desse
pressuposto, propõe modos de dar consecução às metas a serem atingidas. Assim,
na qualidade de Projeto Pedagógico Institucional – PPI configura-se como uma
previsão para que se obtenham determinados fins na esfera educativa,
estabelecidos a partir da avaliação dos cenários possíveis para o desenvolvimento
das sociedades, da produção do conhecimento, do ensino e das profissões.
De caráter dinâmico, essa característica representa, de forma salutar, uma
instituição de ensino superior em franco crescimento como a FHR, cuja
implementação exige esforço coletivo e comprometimento tanto da esfera
acadêmica, quanto da administrativa.

Além do compromisso coletivo na implementação das ações educacionais da
Instituição, é mister a articulação com documentos institucionais como o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e com os Projetos Pedagógicos de Curso
(PPC), cuja concepção se dá a partir dos propósitos institucionais: Missão, Visão,
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Valores, Diretrizes e do meio onde a instituição está inserida, levando em conta
suas potencialidades, trajetória e experiências.
O Projeto Pedagógico Institucional – PPI da FHR se operacionalizará através
do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, sendo este um instrumento de
alavancagem da instituição, que utiliza como referência o diagnóstico situacional e
a visão de futuro da IES.

Quantos aos cursos ofertados pela FHR, os seus Projetos Pedagógicos
devem se estruturar em consonância com este PPI e com as diretrizes curriculares
estabelecidas pelo Ministério da Educação, com desenho curricular que possa
permitir a possível integração e articulação entre os conteúdos e as áreas do
conhecimento, integrando a pesquisa e extensão, tendo como estímulo o
desenvolvimento das habilidades e competências, sendo assegurada a flexibilidade
na organização dos cursos, considerando a boa formação na graduação como a
etapa inicial da formação que deverá ser continuada pelo egresso.

Diante destas premissas, este Projeto Político-Pedagógico Institucional tem
como objetivo a construção de uma proposta participativa, em que todos se
apropriem desses conhecimentos e das estratégias que desenvolvam uma nova
cultura institucional acerca do aprender, do ensinar e do transformar continuamente
o conhecimento, numa interface de interação da comunidade acadêmica da FHR
com a sociedade.

É neste contexto que se insere a FHR, acreditando que a teoria não pode ser
desvinculada da prática e que o papel das instituições de ensino superior é
contribuir para a inclusão e para as transformações sociais. A responsabilidade
social representa, hoje, um compromisso contínuo e a FHR como instituição de
ensino superior tem um papel relevante na construção de uma nova consciência
global.

3.3 JUSTIFICATIVA
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O Projeto Político-Pedagógico Institucional da FHR traz a explicitação de
suas diretrizes, visão, missão e valores, através de sua filosofia organizacional e
educacional, que vem ao longo dos últimos 10 (dez) anos norteando a
implementação das políticas educacionais desta instituição de ensino superior.

Estruturar um PPI demonstra a importância e necessidade deste documento
para a IES, visando dar clareza as ações que vêm sendo desenvolvidas, em
concordância com os indicadores de avaliação estabelecidos pelo Ministério da
Educação – MEC. A busca pela excelência e qualidade em seus serviços; o
trabalho atento com relação à legislação educacional e trabalhista e também as
necessidades da sociedade, têm fortalecido as várias instâncias da organização,
que busca se consolidar cada dia mais numa instituição séria e comprometida com
a formação do aluno, que respeite os seus colaboradores, sempre agindo de forma
ética e transparente.

No que diz respeito à inclusão social, o estado da Bahia observa com
bastante atenção essa temática, sendo justificada tal prioridade porque a renda per
capita no nordeste é menor que as de outras regiões do país, totalizando 87,6%
pessoas que ganham até 2 (dois) salários mínimos (IBGE, 2010). Sabe-se também
da baixa qualidade do ensino básico nas escolas públicas do Brasil, em especial,
as escolas do estado da Bahia. Esta realidade faz com que exista um alinhamento
e uma organicidade nas propostas curriculares dos cursos da FHR, nas práticas
pedagógicas desenvolvidas e no acompanhamento dos docentes e discentes da
instituição. Isto faz com que se otimize tempo, favorecendo uma sinergia nas ações
propostas por cada curso da IES.

3.4 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE
NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO

As transformações do mundo contemporâneo e dos processos de
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reestruturação produtiva e a qualificação para o desenvolvimento de ocupações
são vistas como resultado da articulação de vários elementos, subjetivos e
objetivos, como: natureza das relações sociais vividas pelos indivíduos,
escolaridade, acesso à informação, a saberes, a manifestações científicas e
culturais. Isso contribui para que a formação dos indivíduos tenha como objetivo a
formação de competências e desenvolvimento de habilidades.

Atenta a essa realidade, a FHR buscará atender à demanda desse mercado
com a oferta de cursos que utilizam currículos embasados nas Diretrizes
Curriculares

Nacionais,

amparados

nos

princípios

da

flexibilidade,

da

interdisciplinaridade e da atualização de modo a possibilitar o alcance de sua
missão e objetivos. Ou seja, a ênfase no conhecimento e na aprendizagem
atendendo às exigências do mundo moderno, preparando cidadãos conscientes,
com formação humanística, ética e com responsabilidades profissionais e sociais,
facilitando a sua participação crítica e efetiva na construção da sociedade. Tudo
isto com o envolvimento da direção, dos docentes, dos discentes e do corpo
técnico-administrativo através de posturas e práticas.

Os conteúdos curriculares dos cursos possibilitarão a formação geral, com
disciplinas específicas de caráter propedêutico que lhes confiram um sentido social
e cultural; conteúdos de formação específica ou profissionalizante, de caráter
terminal; conteúdos que instrumentalizem as atividades de pesquisa e iniciação
científica; atividades complementares; estágio; e trabalho de conclusão de curso
(TCC).

Em sintonia com a dinâmica do setor produtivo e com os requerimentos da
sociedade atual, a FHR pretende atuar com a oferta de cursos superiores à
comunidade local e regional, na perspectiva de formar profissionais aptos a
desenvolver, de forma plena e inovadora, o desempenho de suas atividades e com
capacidade para utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão
crítica das implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo
produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade.
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O objetivo é atender às necessidades do mercado de trabalho, possibilitando
uma formação baseada em habilidades e competências com a qualidade exigida
pelo MEC, propiciando àqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho
aprofundar os conhecimentos na sua área de atuação, bem como oportunizar
àqueles que pretendem adquirir conhecimentos em área específica e inserir no
mercado de trabalho em menos tempo através da oferta de Cursos Superiores de
Tecnologia, cuja modalidade habilita o egresso a ingressar em cursos de
especialização, mestrado e doutorado.

A FHR está definida como uma instituição que se constituirá num dos
maiores empreendimentos econômico, social, educacional e cultural de uma
comunidade marcada pelas desigualdades. Neste quadro sociopolítico, a FHR se
propõe à oferta de oportunidades de ensino e de assistência à população através
da promoção de melhoria de qualidade de vida.

A FHR propõe uma concepção de educação, ciência e cultura como um
amplo e aberto processo vital e dialógico em que se integram os indivíduos e os
grupos humanos na sua formação e no seu desenvolvimento integral. Este
processo abrange os momentos da conscientização, da socialização e do
compromisso histórico das pessoas e das instituições na construção do mundo,
preservando sempre, como fundamento do qual depende todo o resto, a liberdade
e a autonomia da consciência individual. Essa dialética se exprime na articulação
dos postulados da ética, da justiça e da solidariedade.

A ética e a justiça não se exercem sem a solidariedade. Esta é a adesão
permanente à causa dos interesses coletivos, especialmente dos que se referem
aos
mais necessitados. Trata-se da atitude e do sentimento de altruísmo que leva os
indivíduos e grupos a tomar decisões que impliquem a consideração maior do bem
comum e a dedicação do próprio tempo, recursos e esforços de uma maneira
voltada para o bem do outro.

Com efeito, a responsabilidade social é, portanto, uma preocupação e uma
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atuação, tanto de indivíduos quanto de organizações, para assegurar a satisfação
de necessidades do ser humano e da comunidade, na sua convivência social e na
sua situação no meio ambiente.

A FHR surgiu para o desenvolvimento loco-regional, concebendo-o como
resultado do crescimento da atividade econômica, social, política, educacional e
cultural de forma articulada, coerente, consequente e concomitante à melhoria da
qualidade de vida da população. Neste conceito de desenvolvimento, as ações e
decisões econômicas devem levar em conta seus impactos sociais e ambientais, de
modo que a qualidade de vida cresça juntamente com os indicadores da
produtividade.

Diante dessa realidade, o Projeto Político-Pedagógico Institucional da FHR
assenta-se sobre bases teórico-conceituais sólidas e consistentes de modo a
garantir

a

sua

consequente

aplicação

e

a

assegurar

o

seu

coerente

desenvolvimento.

Destacam-se, a seguir, os princípios de base ou pressupostos:

a) a educação é um processo de formação integral, integrada, integrante e
integradora das pessoas e dos grupos. Ela se faz na liberdade do ser humano.
Nisto reside o fundamento da autonomia moral e intelectual, que é uma
capacidade a ser exercida pelos atores do processo educacional, e seu
desenvolvimento se dá em função de uma prática educativa, coerentemente
com esta finalidade;

b) o estudante é considerado, antes de tudo, como uma pessoa, autônoma e livre,
na

sua
identidade
bio-psíquico-social, histórico-cultural, nas
suas
particularidades, interesses e necessidades, sujeito de um processo de interrelações e de interações históricas de humanização, de personalização, de
socialização e politização, na construção do mundo;
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c) o profissional docente, como agente deste processo educativo, define-se em
uma função de diálogo permanente em que importa que seja capaz de
interrogar constantemente sua própria prática, assim como orientar o estudante
nesse sentido para que ambos reconstruam suas concepções, sua maneira de
olhar o mundo e seu engajamento nas práticas sociais, como cidadãos e como
profissionais;

d) o processo de desenvolvimento da capacidade de aprender e do pensamento
crítico se faz com o aperfeiçoamento da comunicação interpessoal no uso das
linguagens, como meio de constituição dos conhecimentos e da formação de
atitudes e valores. Assim se fixam as bases teóricas da concepção do currículo
dos cursos e programas;

e) a interdisciplinaridade didática, decorrente da unidade e da integração do objeto
do saber, será buscada pela constante cooperação entre as áreas do
conhecimento e os campos de suas confluências.;

f) a atividade investigativa e o exercício da extensão, por serem fundamentais à
vida acadêmica, estão articulados e integrados indissociavelmente ao ensino. A
prática investigativa promoverá a formação do cidadão participativo e do
profissional reflexivo que não apenas utiliza o conhecimento e a técnica, mas
recria e atualiza novas formas de domínio, apropriação e aplicação do saber
científico para o bem comum da sociedade. Deste modo, formam-se os
fundamentos da integração entre as funções essenciais da educação superior;

g) o ensino, em todos os seus níveis e graus, haverá de concretizar-se pela
articulação entre teoria e prática profissionais, pela otimização e flexibilização
dos
currículos, pela qualificação e dedicação docente às atividades acadêmicas e
pela busca da integração entre os diversos cursos e programas;

h) o ensino de graduação, por sua natureza, há de ser generalista, pluralista e
crítico, admitindo-se, todavia, especificidades nas formações profissionais e
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técnicas, considerando-se que sólidos conhecimentos fundamentais das
diversas áreas do saber embasam o desenvolvimento das competências do
estudante. A formação de profissionais pós-graduados em programas de pósgraduação, nas diferentes áreas do conhecimento, precisa atender às
necessidades estratégicas da sociedade, no seu desenvolvimento econômico,
social, político, cultural e educacional;
i) a eficiência, a eficácia e efetividade da educação e do ensino, em todos os seus
níveis e graus, sua relevância, pertinência e qualidade constituem-se em objeto
de permanente avaliação institucional e de desempenho, interna e externa,
envolvendo a totalidade da organização e suas partes integrantes;

j) a produção científica far-se-á no âmbito das atividades de ensino, estruturadas
nas propostas político-pedagógicas de cada curso ou programa em projetos de
disciplinas, de áreas e de campos temáticos, articulados com o desenvolvimento
da investigação científica de professores, estudantes e técnicos e com a prática
das atividades de extensão.

3.5 POLÍTICAS DE ENSINO
A função institucional do ensino é constituída como um processo de
socialização do conhecimento historicamente produzido pela humanidade na
atividade de investigação. O ensino precisa ser visto numa perspectiva dinâmica de
processo estrutural de construção do conhecimento e não numa visão estática de
transmissão passiva de conteúdos de disciplinas isoladas, marcadas pela divisão
das ciências da epistemologia positivista.
Nisto se tem de considerar a atitude investigativa como princípio pedagógico
inerente ao ensino e a relação de interação ensino-trabalho. A revisão dos
currículos, sob esta nova orientação teórica, faz-se no sentido de garantir uma
integração do processo formativo, superada uma concepção conteudística. Nesta
abordagem processual e dinâmica, exige-se a participação ativa de docente e
discente, superando-se a didática reprodutivista, centrada no professor. Importa
que este se renove e atualize-se continuamente nas fontes da pesquisa ou da
21

investigação sistemática.

O ensino que a FHR proporciona aos seus estudantes visa garantir a
qualidade técnica necessária à formação profissional e, ao mesmo tempo, à
inserção social cidadã, ativa e participativa, oferecendo condições de acesso a
estudantes com diferentes dificuldades. Para isso, o ensino se articulará
indissociavelmente à extensão, como forma indispensável para garantir aos
estudantes

uma

formação

profissional

de

qualidade

ao

mesmo

tempo

comprometida com as demandas sociais e ambientais.

A interdisciplinaridade será buscada pela constante cooperação entre áreas
do conhecimento. Ela supõe um eixo integrador, que pode ser um objeto de
conhecimento, identificado num projeto de pesquisa, num plano de intervenção, no
desenvolvimento de uma unidade didática. O princípio da interdisciplinaridade se
apresenta como uma orientação fundamental para a constituição dos currículos nos
projetos pedagógicos dos cursos. Sob o foco da interdisciplinaridade, abrir-se-á
espaço para que se implantem metodologias inovadoras, especialmente as
metodologias ativas nas práticas de ensino da instituição.

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e de pós-graduação
sinalizarão os eixos de integração temática, as linhas de pesquisa e as linhas de
extensão. Além disto, indicarão a construção da interdisciplinaridade como indutora
das inovações metodológicas, particularmente das metodologias ativas do processo
ensino-aprendizagem.
3.6 POLÍTICAS DE PESQUISA

A política de pesquisa da FHR vem sendo concebida como um “princípio
educativo e científico” que deve partir e estar em permanente diálogo com a
realidade para assegurar a qualidade educativa do projeto pedagógico em ação.

Entende-se que pesquisar é realizar um processo de “investigação metódica
22

e sistemática” sobre aspectos específicos da realidade que se relacionam entre si e
com os outros campos. Neste sentido, o conhecimento se constrói tanto pela via
dedutiva, quanto indutiva. O essencial é ter a clareza de que é preciso captar o
fenômeno, desmistificá-lo e construir a essência, não como verdade pronta e
acabada, mas como o conhecimento possível (expressão de sentir, pensar e agir
num tempo e espaço determinados). Este caminho requer domínio teórico e
metodológico no tratamento com o objeto de investigação e deve ser rigoroso,
dinâmico e reflexivo.

A pesquisa buscará a ampliação da produção do saber e a veiculação dos
conhecimentos a serviço da comunidade como forma de assegurar a análise, a
compreensão e intervenção da realidade enquanto suporte básico para uma
formação profissional conectada com os problemas que emergem desta realidade e
às demandas do progresso científico e tecnológico.

A pesquisa na Instituição tem início como atividade associada ao ensino,
inserida nas disciplinas dos currículos dos cursos e nas diferentes modalidades:
pesquisa de campo ou bibliográfica, todas orientadas pelos professores. Num
primeiro momento, buscar-se-á a criação e o fortalecimento da iniciação científica
como processo de aprendizagem e envolvimento de docentes e discentes com a
construção do trabalho intelectual na perspectiva da unidade dialética de ensino
como pesquisa.

Esta política se voltará para a produção acadêmica institucionalizada, em
linhas de pesquisa a serem implementadas em um Programa de Iniciação
Científica, Pesquisa e Extensão.

No entanto, a concepção que se quer dar à IC é de integração com o ensino,
pois a investigação científica para a qual devem ser despertados todos os
estudantes em toda ação didático-pedagógica é que se constitui o cerne desta
iniciação.
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A FHR entende que a sua participação como instituição de ensino superior
no desenvolvimento da sociedade regional será efetivada na medida em que,
unindo os esforços dos diferentes atores sociais que a compõem, possa promover
a interação de saberes e práticas para a disseminação e criação do conhecimento
científico e tecnológico, pautado na criatividade e inovação. Para que esse objetivo
seja alcançado, é fundamental que, ao lado das práticas de ensino e extensão, a
instituição também venha a se comprometer com as atividades da pesquisa
científica, incentivando, apoiando e promovendo essas atividades entre seu corpo
docente e discente.
Dentre os meios utilizados pela FHR para esse fomento à pesquisa,
destacam:se:

a) o cultivo à atividade científica na própria prática educacional;
b) a manutenção dos serviços de apoio indispensáveis, como Biblioteca,
documentação e divulgação científica;
c) a formação de pessoal em cursos de Pós-Graduação de natureza lato
sensu;
d) a formação de grupos de pesquisas, objetivando consolidar as linhas de
pesquisas dos cursos;
e) uma

política

de

promoção

de

desenvolvimento

científico

consubstanciada no estabelecimento de linhas prioritárias de ação a
médio e longo prazo;
f) a concessão de bolsas ou de auxílios para a execução de determinados
projetos de natureza científica;
g) a realização de convênios com entidades nacionais e estrangeiras
patrocinados de pesquisa;
h) o intercâmbio com instituição científicas;
i) a programação e participação em eventos científicos;
j) o incentivo e apoio à participação em congressos, simpósios, seminários
e encontros para os docentes e discentes da Instituição.
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Para a implementação dos programas e dos projetos, a Instituição disponibiliza
uma infra estrutura física que viabiliza a realização de atividades de natureza
prática, através de seu Núcleo de Pesquisa.
O Núcleo de Pesquisa e Extensão e Desenvolvimento (NUPED) da
Faculdade Hélio Rocha (FHR) surgiu com o objetivo de estimular atividades de
pesquisa no âmbito dos cursos de graduação e pós-graduação, incentivando o
envolvimento de alunos e professores para as referidas atividades, abrangendo o
domínio de investigação científica em diferentes áreas do conhecimento. Possui
natureza multidisciplinar, e está vinculado academicamente à Diretoria Geral e à
Coordenação Acadêmica desta Instituição de Ensino Superior.
Missão:
1. Reafirmar e ressaltar o papel da pesquisa como via indispensável à
produção/construção do conhecimento;
2. Viabilizar os meios institucionais, materiais e humanos para a realização de
Pesquisa e Extensão de interesse acadêmico e/ou da comunidade de atuação da
FHR;
3. Apresentar a comunidade os resultados de pesquisas acadêmicas desenvolvidas
pelo corpo docente e discente da FHR respeitando a lei 196/96 no que diz respeito
a normas estabelecidas pelo CONEP e pelo comitê de ética em pesquisa com
seres humanos da FHR;
4. Proporcionar um espaço de reflexão multidisciplinar que contribua efetivamente
para a formação profissional dos participantes dos vários cursos de graduação e
pós-graduação da FHR;
5. Firmar parcerias de cooperação técnico-científico e cultural entre a FHR e outras
instituições de ensino superior, assim como entre empresas do setor público e/ou
privado.
6. Servir de canal institucional, nos limites de sua competência, para a obtenção de
25

recursos internos e externos à FHR, destinados à realização de estudos, pesquisa
e extensão.
7. Sistematizar os resultados de estudos, pesquisa e extensão nas diferentes áreas
do conhecimento, através de um sistema permanente de registro desses
resultados.
8. Fazer o acompanhamento dos projetos em desenvolvimento, em suas diversas
etapas, por meio de reuniões e debates com os participantes de cada projeto.
9. Divulgar os resultados parciais ou finais de estudos, pesquisa e extensão na
comunidade

interna

e

externa

à

FHR,

através

de

meios

adequados,

preferencialmente aqueles reconhecidos pela comunidade científica.
10. Representar, embora não em caráter exclusivo, o setor de estudos, pesquisa e
extensão da FHR, em eventos oficiais, ou oficiosos.
11. Promover de maneira isolada, ou em conjunto, com outros órgãos internos ou
externos à FHR, atividades complementares à de pesquisa, tais como cursos,
seminários, reuniões de trabalhos, etc., abertas à participação da comunidade
abrangente.
12. Fornecer certificados de participação em atividades de estudos, pesquisa e
extensão, promovidos pelo NUPED.

3.7 POLÍTICAS DE EXTENSÃO

As atividades de cultura e extensão são concebidas como processo
educativo, cultural e científico que integram o ensino e a pesquisa de forma
indissociável e viabilizam a relação transformadora entre a Faculdade e a
sociedade. Isto se faz
num processo educativo, acadêmico, científico, cultural e comunitário que
relaciona a pesquisa e o ensino de forma indissociável.
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A extensão é um processo que visa:

a) articular o ensino e a pesquisa viabilizando a interação transformadora entre a
Faculdade e a sociedade;
b) enriquecer o processo pedagógico favorecendo a socialização do saber
acadêmico;
c) estabelecer uma dinâmica que contribua para participação da comunidade na
vida acadêmica da Faculdade.

Considerando a importância da interação ensino-trabalho-comunidade e
suas vantagens para a profissionalização dos estudantes em curso de graduação e
de pós-graduação, as políticas de formação orientam-se pela confluência da teoria
e da prática priorizando atuação em cenários reais com atores sociais (docentes,
discentes e comunidade) em interação, intervindo e modificando a realidade em
consonância aos pressupostos da missão da FHR. Mais do que uma linha da
atividade universitária de extensão, trata-se de uma orientação geral de todas as
ações programáticas dos currículos dos cursos.

Verifica-se que a inserção do estudante na lógica da interação ensinotrabalho, compatibilizando o processo de formação com o processo de inserção no
mundo do trabalho, deva-se operar de forma includente ao longo de todo o curso.
Disto decorrem exigências e desafios de reorganização e reestruturação dos
serviços e dos atores sociais.

O processo de interação ensino-trabalho-comunidade é essencialmente
interdisciplinar

e

multiprofissional,

devendo

considerar

as

demandas

da

comunidade assim como as potencialidades e especificidades dos diferentes
cursos e centros. A extensão é uma via para a IES transferir ao conjunto social o
que ela tem de mais consolidado em termos da construção do conhecimento. À
medida que ela se consolida nessas áreas, vai gerando na sociedade a expectativa
de ter acesso a esse conhecimento em face da prestação de serviços à
comunidade. A extensão,
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longe de ser uma atividade rotineira ou meramente prestadora de serviços, será
vista como indispensável canal de integração entre a instituição e a sociedade. A
extensão se distingue do ensino e da pesquisa por sua natureza de aplicação e
transferência e por sua destinação à comunidade externa.

A política de extensão da FHR se define pela exigência de integração de
todas as ações da instituição, nas funções universitárias da pesquisa e do ensino,
no sentido de sua destinação ao serviço da sociedade. Supera-se a concepção de
serviço à sociedade como sendo ações dispersas ou isoladas no campo das artes,
da cultura, da prestação de serviços, da assistência etc. Ultrapassa-se a antiga
visão de uma extensão definida como atividade “extramuros”, “extraclasse” ou até
“extracurricular”. Define-se, pois, a vinculação dos diversos setores com as
finalidades do ensino e da pesquisa, previstas nos projetos político-pedagógicos
dos cursos de graduação e de pós-graduação.
A FHR por meio de ações de extensão, de ensino e pesquisa, procurará
combater a exclusão social geralmente ligada a minorias, tais como: baixo nível
educacional, portadores de deficiência física, idosos entre outras que não possuem
acesso às oportunidades.

3.8 POLÍTICAS DE GESTÃO

A Política de Gestão da FHR se organizará com base em sua democracia
interna, fundada na participação de todos os segmentos na gestão da Faculdade e
no respeito às decisões dos órgãos colegiados, guardando estrita relação com as
estruturas didático-pedagógicas e de gestão acadêmica.

Objetivos
a) adequação das estruturas da administração e das instâncias decisórias
colegiadas às novas exigências do desenvolvimento da Faculdade, bem como
às modificações a serem realizadas nas estruturas didático-pedagógicas e de
gestão acadêmica;
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b) manutenção e ampliação de relações da Faculdade com todos os segmentos
que integram a sociedade, desde as instituições representativas da sociedade
civil, das empresas privadas e do próprio governo;
c) adequação

das

estruturas

de

comunicação

da

IES

às

demandas

comunicacionais contemporâneas e às necessidades de uma faculdade
vocacionada para o debate dos grandes temas científicos, culturais e sociais.

3.9 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, ENFATIZANDO A
CONTRIBUIÇÃO

À

INCLUSÃO

SOCIAL

E

AO

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO
A FHR, através dos seus programas de extensão e de responsabilidade
social, contribuirá efetivamente para a melhoria da sociedade e possibilitará que
alunos e professores envolvidos enriqueçam seu saber. Sua função social consiste
em desenvolver o processo de socialização do conhecimento, estabelecendo uma
relação direta com o meio onde estará inserida através de ações que caracterizam
troca de experiências que venham contribuir para o atendimento das demandas
locais e da aplicação do conhecimento produzido no meio acadêmico. E, partindo
do princípio de que existem desigualdades sociais, o desenvolvimento de projetos
que envolvem a comunidade acadêmica e segmentos da sociedade visa atender às
demandas dos setores mais excluídos da população local e regional.

Atenta à necessidade de ser uma instituição socialmente responsável,
pretende implementar políticas de ação nas seguintes áreas:

a) inclusão social: desenvolver uma política institucional com processos de
inclusão social com alocação de recursos para bolsa de estudo e facilidades
para portadores de necessidades especiais, financiamentos alternativos e
outros;
b) desenvolvimento econômico e social: implementar ações e programas que
integrem as diretrizes curriculares com setores sociais e produtivos; transferir
conhecimentos e tecnologias que atendam a demandas de desenvolvimento
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local, regional e nacional com foco no empreendedorismo social;
c) meio ambiente: estabelecer parcerias com ONGs e instituições que tenham
como preocupação o desenvolvimento de políticas relacionadas à conservação
e preservação do meio-ambiente.

No

entanto,

estas

ações

não

possuem

um

caráter

meramente

assistencialista, mas, ao contrário, buscam viabilizar uma relação transformadora
entre IES e Sociedade, à medida que funde o que se aprende e produz na
Academia e aplica no desenvolvimento de uma comunidade. Comunidade esta que
tem participação ativa e contribui com a Instituição que a beneficia, passando-lhe
experiências, dando crédito a seus experimentos e justificando o que se realiza nas
áreas de ensino e pesquisa.

Pensar a IES a partir de uma interação social atende aos debates da
produção e difusão do conhecimento, bem como busca caminhos para uma
transformação social e enfrentamentos dos problemas. As atividades de extensão
universitária têm, acima de tudo, o poder de contribuir para a redução das
vulnerabilidades e promoção da inclusão social. Essa mudança de mentalidade, já
desenvolvida em muitas instituições, tem um impacto positivo e desmistificador da
ideia de que a instituição de ensino superior é algo distante, inatingível e
principalmente que não interage com a sociedade mais ampla.

É neste contexto que se insere a FHR, acreditando que a teoria não pode ser
desvinculada da prática e que o papel das instituições de ensino superior é
contribuir para a inclusão e para as transformações sociais. A responsabilidade
social representa, hoje, um compromisso contínuo e a IES tem papel relevante na
construção de uma nova consciência global.
É importante destacar que a FHR vem demonstrando interesse em se
consolidar como uma instituição socialmente responsável e está continuamente
buscando soluções alternativas para uma inserção mais ampla neste segmento
de atuação.
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O Programa FHR CIDADÃ: RESPONSABILIDADE SOCIAL ACONTECE
AQUI foi criado como uma proposta de atividades pré-definidas, voltadas à
cidadania, possibilitando à população de bairros periféricos de Salvador, bem como
da região ao seu entorno o acesso ao conhecimento, à informação, à orientação e
encaminhamentos, dentre várias outras ações de melhoria das relações do
indivíduo com o seu meio. Desta forma, propicia condições de acesso à justiça, à
cultura, ao esporte e lazer, à conservação do ambiente, à saúde, dentre outros
aspectos do desenvolvimento humano e sustentável.
Este programa alinha-se a uma proposta de desenvolvimento regional
associada à formação de cidadãos, em que as ações articulam-se entre os saberes
e a prática cotidiana, na interação entre estudantes, professores e colaboradores.
Também se ressalta, neste programa, os aspectos que envolvem a cidadania, o
meio ambiente, o esporte, o lazer e a saúde.
Além do programa acima no decorrer dos semestres a FHR propicia aos
alunos a possibilidade de desenvolverem eventos de ação social.
OBJETIVOS GERAIS
Atuar em comunidades economicamente desfavorecidas, em todas as faixas
etárias, propiciando atividades e ações que visam o desenvolvimento
humano e sustentável. Por meio de intervenções, nas comunidades,
economicamente desfavorecidas, pretende-se a transformação social, a
partir do acesso a uma multiplicidade de ações.
Transformar as intervenções em encaminhamentos que se revertam em
prestações de serviço duradouras e específicas, sistematizadas em cursos,
projetos, atendimento clínico e jurídico, dentre outros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar ações de responsabilidade social;
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Intervir em comunidades economicamente desfavorecidas, por meio de
prestação de serviços, propiciando-lhes acesso à informação, contribuindo
para a qualidade de vida e inclusão social;

Propiciar à comunidade acadêmica uma formação voltada à cidadania;
Propiciar, aos discentes, vivenciar a interação ensino-extensão, por meio da
prestação de serviços à comunidade;
Gerar projetos, cursos e atendimentos diversos, a partir das necessidades
apresentadas pela prestação de serviços;
Consolidar o papel da IES de integrar o futuro profissional à realidade locoregional;
Produção de material informativo para divulgação, tais como orientações
sobre dengue, meio ambiente, DST/AIDS, amamentação, cultura afro,
direitos humanos e cidadania, dentre outros, favorecendo a comunicação
IES-Comunidade.
Com a implantação de novos cursos e a reformulação dos projetos
pedagógicos dos cursos já existentes (estes em 2011), cada vez mais o perfil da
Instituição volta-se para a relevância do desenvolvimento regional e da qualidade
de vida de populações economicamente desfavorecidas, intensificando as ações de
responsabilidade social. A partir da consolidação de sua missão, os documentos e
as práticas institucionais refletem a importância da extensão, com relevância para a
prestação de serviços às comunidades que apresentam dificuldades de acesso à
informação e ao desenvolvimento.

4 IMPLEMENTAÇÃO DOS CURSOS

Sendo o crescimento e a diversificação do sistema educacional
necessidades inerentes ao atual estágio de desenvolvimento e ao crescimento
futuro do Estado, devendo se aprofundar nos próximos anos com a crescente
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demanda por mão-de-obra especializada, a FHR pretende ofertar nos próximos
anos cursos nas diversas áreas do conhecimento, visando ampliar seu papel no
ensino superior, de modo a contribuir para o aperfeiçoamento e a capacitação
contínua da população baiana. Essa visão representa a crença que a Instituição
tem na formação de novos profissionais capazes de interferir na realidade que os
cerca através da proposição de soluções inovadoras e eficazes.

4.1 PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
(BACHARELADO, LICENCIATURA E TECNÓLOGO)
Nº DE
NOME DO

HABILITAÇÃO

MODALIDADE

CURSO

ANO

Nº DE
ALUNOS TURMAS

POR
TURMA

Enfermagem

Plena

Engenharia
de Petróleo e
Gás

Plena

Engenharia
Naval
Engenharia
Química

Presencial

FUNCIONAMENTO

50

02

Presencial

50

02

Plena

Presencial

50

02

Plena

Presencial

50

02

Plena

Presencial

50

02

Nutrição

Plena

Presencial

50

02

Farmácia

Plena

Presencial

50

02

Logística

Tecnológico

Psicologia

Presencial

50

TURNO(S) DE

02

Noturno

Matutino
Vespertino
Noturno
Matutino
Vespertino
Noturno
Matutino
Vespertino
Noturno
Matutino
Vespertino
Noturno
Matutino
Vespertino
Noturno
Matutino
Vespertino
Noturno

Matutino
Vespertino
Noturno

PREVISTO

PARA A
SOLICITAÇÃO
2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2017

Matutino
Redes de
Tecnológico
Computadores

Presencial

50

02

Vespertino
Noturno

2017
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Matutino
Controle de
Tecnológico

Presencial

50

02

Vespertino

2017

Obras
Noturno

Gastronomia

Tecnológico

Presencial

50

02

Matutino
Vespertino
Noturno

2017

Gestão de
Segurança
Privada

Tecnológico

Presencial

50

02

Matutino
Vespertino
Noturno

2017

Tecnológico

Presencial

50

02

Matutino
Vespertino
Noturno

2017

Gestão
Pública

Matutino
Petróleo e
Gás

Tecnológico

Presencial

50

02

Vespertino
Noturno

2018

Matutino
Negócios
Tecnológico

Presencial

50

02

Vespertino

2017

Imobiliários
Noturno
Matutino
Construção
Tecnológico

Presencial

50

02

Vespertino

2018

Naval
Noturno

Gestão de
Pessoas

Tecnológico

Presencial

50

02

Matutino
Vespertino
Noturno

2017

4.2 PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
(LATO SENSU)

Os cursos de pós graduação são ofertados na sede da Instituição e em
localidades vizinhas.

Todos os cursos dispõem de certificados emitidos pela Faculdade Hélio
Rocha e atendem a RESOLUÇÃO N° 1, DE 8 DE JUNHO DE 2007 que estabelece
as normas para o funcionamento de cursos de pósgraduação lato sensu, em nível
de especialização.

Abaixo, cursos ofertados até o momento pela FHR.
A medida que ocorra procura da sociedade por demais cursos de pós
graduação lato sensu a FHR abrirá novos cursos.
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Didática e Metodologia do Ensino Superior
Educação infantil
Psicopedagogia institucional
Gestão educacional
Interdisplinaridade e Práticas Pedagógicas na Educação
Metodologia do Ensino da Matemática Aplicada a Alfabetização
Direito civil
Direito do trabalho e previdênciário na atualidade
Direito tributário
Direito na saúde
Direito ambiental
Direito e Psicanálise
Direito urbanístico e ambiental
Fisioterapia Neonatal e Pediátrica em Terapia Intensiva
Fisioterapia Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva
Docência e tutoria e ead
Alfabetização e letramento
Ergonomia e saúde ocupacional
Liderança avançada e gestão estratégica
Enfermagem do Trabalho.
Gestão e Auditoria em Saúde
Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica
MBA em Gestão Contábil, Auditoria, Perícia e Controladoria
Metodologia do Ensino da Música
Multiprofissional em Nefrologia
Neuroeducação
Obstetrícia
Oncologia e Hematologia
Saúde coletiva
Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família.
Urgência, Emergência e UTI
Especialização Em Gestão de Energia
Especialização em gestão da produção
Serviço social com ênfase em saúde pública
Serviço social com ênfase em projetoss
Saúde pública com ênfase em psf
Saúde mental e atenção psicossocial
Ergonomia
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Gerontologia
Musicoterapia
Educação musical
Gestão e direito educacional
Educação e gestão ambiental sustentável
Educação física escolar e PNE
Libras
Matemática aplicada
Educação especial e inclusiva
Educação infantil
Língua portuguesa e literatura
Metodologia do ensino superior
Psicopedagogia institucional e clínica
Arte educação
Gestão e coordenação educacional
Gestão de pessoas
Gestão em bibliotecas e tecnologias
Gestão pública com ênfase em projetos
Gestão de políticas públicas e finanças
Gestão de eventos
Gestão pública com ênfase em finanças
Docência e difusão do conhecimento em organizações
Desenvolvimento urbano, proteção pública e privada
Alfabetização e Letramento
Coordenação pedagógica.
Educação infantil
Geografia cultural
Gestão educacional
História social
Linguística aplicada ao Ensino.
Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa
Metodologia do Ensino da Matemática
Psicopedagogia
Urgência/Emergência e UTI
Saúde pública
Consultoria empresarial
Controladoria e Finançãs para Gestão de Negócios
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Empreendedorismo
Gerenciamento de Projetos
Gestão de Marketing Digital e Mídias Sociais
Gestão de Negócios
Gestão de Negócios Imobiliários
Gestão de Pessoas
Gestão de Vendas e Formação de Equipes
Gestão Estratégica de Marketing
Logística empresarial
Processos de Negócios - BPM
Sustentabilidade Corporativa Na Gestão de Negócios
Planejamento e Gestão Tributária
Psicologia organizacional
Gestão de Condomínio
Gestão Competitiva e Inovação em Negócios
Pedagogia empresarial
Gestão e Organização de Eventos
Gestão da Qualidade e Implantação de um SGQ
Gestão educacional
Gestão Infantil e Metodologia do Ensino Superior
Gestão Empresarial Marketing e Gestão de Pessoas
Gestão Estratégica e Marketing
Gestão de negócios
Cooperação internacional
Direito e Gestão Desportiva
Segurança pública
Direito Civil e Processo Civil
Direito Penal e Processo Penal
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
Gastronomia
Naturopatia
Fitoterapia e Aromaterapia
Psicologia Transpessoal e Terapia
Psicologia Transpessoal e Estados Ampliados de Consciência
Nutrição desportiva
Educação e Novas Tecnologia
Educação especial
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Gestão Estratégica de Educação
Contabilidade e Auditoria
Gestão bancária
Gestão da Moda
Gestão do Agronegócio
Gestão do Desenvolvimento Regional
Gestão do EAD
Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural
Gestão e Auditoria Hospitalar
Gestão Hotelaria e Turística
Gestão Pública e Municipal

4.3 PLANO PARA ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS,
ESTABELECENDO OS CRITÉRIOS GERAIS PARA A DEFINIÇÃO DE:

4.3.1 Perfil de egresso

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais e à demanda de mercado
de trabalho na região onde estará inserida a FHR, a Instituição, através da
flexibilidade e atualização curricular e de programas extracurriculares, propõe o perfil
de um egresso consciente e habilitado para atuar como profissional-cidadão baseado
em princípios ético-humanísticos, sendo detentor de uma visão holística do ser
humano; comprometido com a qualidade das ações que acompanham de forma
sistemática e crítica os permanentes desafios científico-tecnológicos e as mudanças
ocorridas no mundo do trabalho, antevendo essas mudanças, impondo e ampliando
espaços; ser capaz de planejar, executar e avaliar ações e atividades na sua área de
atuação, de tomar decisões, assumir posições de liderança e provocar mudanças de
forma articulada com outros profissionais e com a comunidade, ser conhecedor da
legislação do país e ter na educação continuada elemento fundamental para a
qualificação profissional.

Com base na fundamentação dos projetos curriculares, que fixam os
propósitos e metas a serem alcançados quando da formação do aluno, os critérios
norteadores para a definição dos perfis dos egressos tomam como base a visão
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humanística, científica e social de maneira que possa integrar os conhecimentos,
competências, habilidades, atitudes e valores éticos na formação do profissional.

O perfil do egresso, assim como a concepção, os objetivos e a matriz curricular
de cada curso a ser ofertado serão apresentados nos seus referidos Projetos
Pedagógicos.
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4.3.2 Seleção de conteúdos

A elaboração dos currículos de cursos seguirá as orientações das Diretrizes
Curriculares Nacionais, o que permite a flexibilização ao se organizar a matriz
curricular, de modo que se possam inserir componentes que atendam também às
demandas regionais de formação.

A FHR entende que o currículo pleno deve estar em coerência com os
objetivos dos cursos, com o perfil do egresso e com as Diretrizes Curriculares
Nacionais, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e no professor como
facilitador do processo ensino-aprendizagem. Visa à formação integral do estudante
através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, com a finalidade
de concretizar os objetivos da Instituição.

Em consonância com os padrões estabelecidos pelo MEC, a Instituição
estabelece que a estrutura do curso deve contemplar o ensino de disciplinas de
formação básica e humanística, profissional e complementar, permitindo articulação
entre a teoria e a prática de modo a desenvolver as competências necessárias para a
atuação profissional e, com isso, atender ao perfil do egresso desejado. A estrutura
curricular deve contemplar tanto conteúdos de natureza conceitual e teórica quanto
humanística e técnica-profissionalizante, levando o aluno ao permanente exercício da
crítica e da reflexão, além do aprendizado das habilidades fundamentais para o
exercício pleno de sua futura profissão, assim descrito:

a) Conteúdo básico e humanístico: tem por objetivo integrar o aluno no campo do
saber, estabelecendo as relações do curso escolhido com outras áreas. O
conteúdo abordado nas disciplinas básicas proporcionará ao aluno o domínio
sobre conceitos, métodos, técnicas e ferramentas daquela disciplina de forma que
possa aplicá-los na sua atuação como profissional. As disciplinas de formação
humanística focarão as áreas de Antropologia, Filosofia, Ética, Psicologia e
Sociologia, a fim de fortalecer o ciclo básico do currículo, abordando aspectos
relativos a impactos e efeitos sobre a sociedade, as organizações e as pessoas,
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contribuindo, assim, para a formação de profissionais com visão ética,
crítica e humanística, capazes de atender aos desafios da contemporaneidade na
formação profissional. Uma disciplina abordada em abrangência proporcionará
uma visão contextualizada daquele conteúdo, permitindo uma maior compreensão
por parte do estudante da relação entre sua atuação profissional futura e os
conhecimentos daquela disciplina;

b) Conteúdo profissionalizante: caracteriza o curso uma vez que é através do
conteúdo profissionalizante que os conceitos e as categorias aplicadas nesse
campo de estudo serão ministradas;

c) Atividades complementares: são componentes curriculares que possibilitam o
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do
aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a prática de
estudos

e

atividades

independentes,

transversais,

opcionais,

de

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com
as ações de extensão junto à comunidade. As atividades complementares serão
regulamentadas, visando flexibilizar o currículo pleno dos cursos de graduação e
propiciar aos seus alunos a possibilidade de aprofundamento temático e
interdisciplinar. No que diz respeito às atividades complementares, a interação
entre alunos e comunidade em geral, através da realização de encontros,
palestras, workshops, visitas técnicas e seminários, permitirá a incorporação da
realidade socioeconômica à formação cotidiana dos futuros profissionais, o que se
estenderá aos demais cursos propostos neste PDI;

d) Estágio Supervisionado: é um componente curricular direcionado para a
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do
formando. Assim como as Atividades Complementares, o Estágio Supervisionado
dos cursos possuirá regulamento próprio. Esta atividade visa aplicar na prática as
teorias adquiridas durante a vida acadêmica, permitindo maior assimilação das
disciplinas curriculares, antecipando, ainda, o desenvolvimento de habilidades e
competências profissionais;
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e) Trabalho de Conclusão de Curso: é um componente curricular que poderá ser
desenvolvido, de acordo as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, nas
modalidades de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de
atividades centrados em áreas teórico-práticas e de formação profissional
relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamento próprio. A estrutura
curricular de seus cursos deverá permitir, ainda, uma visão multiprofissional,
possibilitando uma visão nos contextos político, social, cultural e científico, que
visem à compreensão dos problemas sociais demonstrados claramente no amplo
espectro de modelos sociais e econômicos que, principalmente, os estágios
oferecem. O currículo busca apresentar coerência com os objetivos e com o perfil
do egresso desejado propostos no Projeto Pedagógico de cada curso.
f) Abordagem das políticas de educação ambiental, relações étnico raciais e para o
ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, desenvolvimento
sustentável e direitos humanos nos currículos dos cursos.

Portanto, a estrutura curricular dos cursos da FHR buscará:

a) abordar as áreas de conhecimento, habilidades, atitudes e valores éticos,
fundamentais à formação profissional e acadêmica;

b) contemplar a abordagem de temas observando o equilíbrio teórico-prático,
desvinculado da visão tecnicista, permitindo na prática e no exercício das
atividades a aprendizagem da arte de aprender;
c) buscar a abordagem precoce de temas inerentes às atividades profissionais de
forma integrada, evitando a separação entre ciclo básico e profissional;

d) favorecer a flexibilização curricular de forma a atender a interesses mais
específicos/atualizados, sem perda dos conhecimentos essenciais ao exercício da
profissão;

e) comprometer o aluno com o desenvolvimento científico e a busca do avanço
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técnico associado ao bem estar, à qualidade de vida e ao respeito aos direitos
humanos e diversidade cultural, assim como a questão de sustentabilidade e
ambientais;
f) ser organizada de forma a permitir que haja disponibilidade de tempo para a
consolidação dos conhecimentos e para as atividades complementares,
objetivando progressiva autonomia intelectual do aluno.

Na determinação dos conteúdos há uma preocupação de que estes não se
caracterizem por uma tendência exageradamente academicista e demasiado teórica,
mas que reflitam as necessidades de formação geral, humana e profissional em face
das profissões e situações modernas que os acadêmicos irão enfrentar no futuro.
Serão organizados por áreas interdisciplinares e projetos que melhor abriguem a
visão orgânica do conhecimento e o diálogo permanente entre as diferentes formas
do saber. Serão, igualmente, tratados de modo contextualizado, valorizando a relação
entre eles para dar significado e utilidade ao aprendizado.

O desenho dos programas das disciplinas, como um subsistema do macro
desenho curricular é um documento que reflete, em essência, a projeção
metodológica dos componentes do processo de formação do profissional. Nele se
manifestará a atualidade do ponto de vista científico, técnico e pedagógico, que
embasa o trabalho criativo do docente e dos discentes.

Os programas das disciplinas serão elaborados levando-se em consideração:

a) problemas principais que devem dar respostas em consonância com os interesses
inerentes à profissão;
b) objetivos gerais em que se concretize a sistematização do perfil dos egressos;
c) sistema de conteúdos (conhecimentos, habilidades, qualidades e valores) que se
trabalham nas disciplinas.

Para a realização das atividades curriculares e complementares, a IES
oferecerá uma estrutura física capaz de atender aos cursos existentes e à expansão
de novos cursos.
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4.3.3 Princípios metodológicos

A

metodologia

do

ensino

da

FHR

fundamentar-se-á

na

interação

professor/aluno, mediada pelo conhecimento científico e pela realidade históricosocial; na relação dialética teoria-prática e na condição do aluno como ator na
construção do conhecimento através da sua postura investigativa.

A metodologia, neste caso, não é considerada um simples conjunto de técnicas
utilizadas para transmitir o conhecimento, mas uma definição de como estruturar toda
a lógica do processo de conhecimento que se desenvolve através da proposta
educativa.

Esta postura implica duas funções básicas: a função incentivadora e a função
orientadora. Incentivadora, garantindo situações que estimulem a participação ativa
do aluno no ato de aprender; e orientadora em relação ao processo de aprendizagem
do aluno, auxiliando na construção do seu próprio conhecimento.

A interdisciplinaridade será considerada nos currículos dos cursos da FHR
como diretriz para o ensino e valorizará o diálogo como principal instrumento para a
realização dos atos de ensinar e de aprender. A primeira consequência dessa
interpretação é que a interdisciplinaridade permite o encontro permanente entre a
formação acadêmica e o mundo da profissão, com sua multiplicidade de clivagens. É
entendida como o esforço de busca da visão global da realidade, como superação do
pensar simplificador e fragmentador da realidade; como forma de admitir a ótica
pluralista das concepções de ensino e estabelecer o diálogo entre as mesmas e a
realidade da Instituição para superar suas limitações.

Vista dessa forma, exige-se uma estrutura para um currículo em que o conjunto
das disciplinas, independentemente da sua organização seqüencial, possa se ordenar
em torno de eixos de procedimentos que ora dirige o olhar para o objeto do
conhecimento, ora para um projeto de investigação, um plano de intervenção, um
exercício de aprendizagem.
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Para o alcance destas conjecturas, será construída uma metodologia de prática
pedagógica que englobará a contextualização das aprendizagens, a apropriação e
ressignificação dos saberes, no intuito de reduzir as disjunções entre o ato de ensinar
e o de aprender, criando situações que possibilitem aos sujeitos das aprendizagens a
segurança oriunda da participação, da reflexão, da discussão dos saberes.

Esta metodologia sustenta a associação entre o contexto sociocultural e as
possibilidades de formação profissional sem perder de vista a conjunção com o
pensamento investigativo e com a regulação das aprendizagens.

No dia-a-dia da prática pedagógica dos docentes da FHR, serão desenvolvidas
aulas expositivas voltadas para o desenvolvimento dos objetivos constantes nos
currículos dos cursos, combinadas com outras dinâmicas de trabalho como os
debates, discussões em pequenos grupos, seminários, visitas técnicas, trabalhos de
campo, apresentações de vídeos, sistema de aulas presenciais com exposições
dialogadas, palestras, trabalhos em grupo para desenvolvimento do raciocínio
analítico do acadêmico e aquisição de novas experiências, dentre outras
possibilidades práticas, abordando aspectos da realidade brasileira e que possam
facilitar a interação docente-conhecimento-discente.

Para

que

esses

princípios

possam

produzir

efeitos

na

aplicação

dos

procedimentos de avaliação, a metodologia de ensino-aprendizagem da FHR
permeará o seguinte conjunto de ideias:

a) os atos de ensinar e aprender serão concebidos como processos complementares,
nos quais caberá ao aluno o comprometimento com o processo de sua
aprendizagem e ao professor o papel de organizador, coordenador e mediador
desse processo. Não se deve perder de vista a estruturação de um conjunto de
atividades visando à integração entre as disciplinas, ao protagonismo dos
estudantes, aos conteúdos, às atividades complementares, à pesquisa, ensino e
extensão, razão pela qual não se resumem, esses atos, ao espaço físico de sala
de aula;
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b) os currículos deverão desencadear no indivíduo o processo de autoconstrução,
compatível com uma formação na qual a dinâmica participativa possa romper com
a impermeabilidade entre o mundo da academia e o mundo do exercício
profissional;
c) o desenvolvimento das aulas, em todos os cursos, será pensado de acordo com
os seus objetivos, dos planos de ensino das disciplinas e do próprio ementário
previsto, incluindo práticas de inserção no real que tenham reflexos importantes ao
futuro exercício profissional, de forma a que se realize um saber consistente;

d) o estímulo ao desenvolvimento de habilidades e competências requeridas será
feito mediante o exercício de atividades, através do qual o emprego dessas
competências e habilidades se tornará diretrizes para mudanças conceituais
significativas no futuro profissional do discente;

e) a abordagem dos conteúdos considerará os conhecimentos prévios e experiências
do aluno e incluirá: a discussão de questões problematizadoras, buscando uma
síntese que explique ou resolva a situação-problema; atividades integradoras de
conteúdos e atividades de cunho prático e/ou profissionalizante.

Neste sentido, as linhas mestras que deverão nortear a metodologia de
ensino/aprendizagem da FHR serão:

a) aluno como sujeito – tornar o aluno capaz de aprender a aprender, para
reconhecer a transitoriedade do conhecimento científico, identificar as lacunas do
seu conhecimento e saber buscar ativamente informações para resolver os
problemas colocados;

b) articulação teoria/prática – equilíbrio entre teoria e prática para construir
competências. A necessidade de dar respostas aos problemas colocados pela
prática instigará alunos e docentes à busca de conhecimentos. A apropriação da
realidade só se dará plenamente através das experiências práticas;
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c) diversificação dos cenários de aprendizagem – significa incluir como locus do
processo ensino-aprendizagem os vários espaços do exercício profissional. Isto
deve se dar através da incorporação de alunos e docentes no processo de
produção dos serviços, numa articulação efetiva que não se reduzirá ao uso
desses espaços como laboratórios para a aprendizagem;

d) pesquisa integrada ao ensino – incorporará à pesquisa atitude para desenvolver a
capacidade de estabelecer o questionamento reconstrutivo como competência
diária e da vida como tal;

e) metodologias ativas para o processo ensino-aprendizagem – será priorizada a
adoção de metodologias centradas nos alunos, vistos como sujeitos do processo
ensino-aprendizagem e como cidadãos. Metodologias que possibilitem o
aprendizado de aprender a aprender, que instaure relações democráticas dentro
da Faculdade e garantam o aprender fazendo. Essas metodologias estarão
fundamentadas nos princípios da pedagogia interativa, na concepção pedagógica
crítico e reflexiva, tendo como eixo central a participação ativa dos alunos em todo
o processo, incluindo todos os novos e diferentes cenários de práticas;

f) educação orientada aos problemas mais relevantes da sociedade – serão
consideradas a realidade concreta e os reais problemas como substrato essencial
para o processo ensino-aprendizagem, como forma de possibilitar a compreensão
dos múltiplos determinantes das condições de vida, de educação, saúde e
economia;

g) flexibilidade dos currículos – romper com a rigidez dos pré-requisitos e dos
conteúdos obrigatórios, na maioria das vezes distantes dos problemas e
necessidades colocadas pela realidade social, orientados em seqüência
obrigatória, como se existisse apenas uma única maneira de aprender. Este
princípio busca dar conta do ritmo acelerado em que as mudanças ocorrem e
como possibilidade de adaptação dos currículos às necessidades sociais.

Assim, a FHR incentivará atividades desafiadoras que acionem seus esquemas
cognitivos e possibilitem ao aluno observar, descrever, relatar, dialogar, ler, escrever,
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comparar, identificar, analisar, sintetizar, deduzir, julgar, avaliar, propor e comparar
hipóteses, buscando atender às necessidades específicas dos grupos
de forma democrática, participativa, de debate e diálogo.

Na relação professor/aluno, ressalta-se que o diálogo é fundamental, pois, a
partir de questões problematizadoras, o professor expõe os conhecimentos prévios,
procurando relacionar com outras de ordem prática e experiência do aluno, buscando
uma síntese que explique ou resolva a situação-problema que desencadeou a
discussão. Os alunos serão incentivados a avaliar o próprio trabalho, praticando,
assim, a auto avaliação, postura indispensável à construção do conhecimento.

4.3.4 Processo de avaliação

A concepção de avaliação da aprendizagem está ligada a uma concepção
pedagógica mais ampla, dependendo, portanto, da postura filosófica adotada. A FHR
entende que a avaliação é relevante como uma etapa no desenvolvimento de
programas para o alcance dos objetivos institucionais. É através da avaliação que se
verifica a presença ou ausência de pré-requisitos para novas aprendizagens,
identificando dificuldades específicas e suas causas, verificando se os objetivos
estabelecidos estão sendo alcançados e fornecendo dados para aperfeiçoar o
processo ensino-aprendizagem, classificando os resultados de aprendizagem de
acordo com os níveis de aproveitamento estabelecido. A avaliação é, portanto, uma
realimentação para o processo de controle de cada curso.

Assim, a proposta de avaliação da FHR, cujos docentes serão orientadores da
aprendizagem do acadêmico, tem uma forma de diagnóstico dos avanços e
dificuldades do aluno, ao mesmo tempo em que fornece, ao docente, indicadores de
como deve reorientar a sua prática pedagógica.

A avaliação do ensino visa abranger as diferentes dimensões e constituir-se-á
em processo de contínuo aperfeiçoamento do planejamento acadêmico, da gestão
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da instituição e de prestação de contas à sociedade. Portanto, será parte integrante
do processo de formação do aluno, uma vez que possibilitará diagnosticar lacunas a
serem superadas, aferir os resultados alcançados com base nas competências a
serem desenvolvidas e identificar a necessidade de implementar alterações nas
práticas exercidas.

Sendo assim, a avaliação da aprendizagem será caracterizada como um
processo de coleta e análise de dados relevantes tanto da aprendizagem dos alunos,
quanto do processo de ensino e da instituição, tendo em vista verificar se os objetivos
propostos foram atingidos, sendo norteada pelos seguintes princípios:

a) é um processo contínuo e sistemático;
b) é funcional, realiza-se em função dos objetivos previstos;
c) é orientadora, indica avanços e dificuldades do acadêmico;
d) é integral, considera o acadêmico como um ser total e integrado, analisando e
julgando todas as dimensões do comportamento;
e) é democrática, participativa e ética;
f) é transparente, pois os acadêmicos têm conhecimento dos critérios e
procedimentos adotados.

A Faculdade considera significativo que o processo avaliativo seja considerado
como uma ação vital e contínua, integrante do processo de formação, uma vez que
possibilita

diagnosticar

considerando

os

questões

objetivos

relevantes,

propostos

e

aferir

identificar

resultados
mudanças

alcançados
de

percurso

1

eventualmente necessárias .
Em consonância com este mesmo documento, a ação avaliativa da FHR
deverá contemplar tanto a aprendizagem dos alunos, favorecendo seu percurso e
certificando-se das competências construídas por eles, quanto à organização,
práticas e a dinâmica da formação oferecida, de modo a regular as ações dos
formadores e da instituição.

1

BRASIL. Ministério da Educação. Referenciais curriculares para formação de
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professores.
Brasília, 1999. p. 27.
Desta forma, como na proposta metodológica, a corresponsabilidade do
acadêmico é fator de grande relevância na proposta de avaliação, sendo que o
trabalho pedagógico, a organização, o desenvolvimento e a avaliação são de
responsabilidade do coletivo, de professores e acadêmicos.

A avaliação será vista como um aprendizado, como um parâmetro para o
desempenho das competências, habilidades e atitudes dos alunos. Por isso, será
constatada em todos os momentos da aprendizagem escolar, envolvendo a auto
avaliação, o descobrir-se, o refletir sobre si mesmo como integrante do meio social,
acadêmico e produtivo.

Os resultados das avaliações, por sua vez, constituir-se-ão em eixos
norteadores que devem ser utilizados para reorientar, reforçar e recuperar as
defasagens existentes no processo ensino-aprendizagem. Em nossa proposta
avaliativa, contempla-se a possibilidade da inclusão de conceitos ou menções para as
competências a serem atingidas, a partir da construção de matrizes de avaliação,
específicas para cada área/disciplina/atividade, que permitam especificar os conceitos
estabelecidos para o registro da produção/aprendizagem dos alunos.

A FHR acredita, então, que a avaliação precisa ser vista como um
aprendizado, como um parâmetro para o desempenho das competências,
habilidades, atitudes dos alunos e traz, para a sua efetivação, os seguintes princípios:

a) é individualizante respeitando etapas de desenvolvimento e estimula com sua
realização a busca de novos conhecimentos e desafios que provoquem no aluno a
necessidade de estruturar mais recursos de aprendizagem;

b) atende aos objetivos e/ou princípios contidos nos planos das disciplinas e/ou
áreas do conhecimento;
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c) é realizada de forma cooperativa pelos docentes e discentes, visando à
participação ativa de todos no processo de sua realização;
d) a avaliação emocional tem caráter indicativo e não deve interferir na atribuição
dos conceitos sobre o desempenho cognitivo dos alunos;
e) é sempre totalizada no sentido e postura dos alunos em face da sua realidade
sócio-política-profissional;
f) tem o caráter diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem especificamente e
do sistema escolar como um todo;

g) o acompanhamento socioemocional tem caráter anamnésico complementar
contribuindo para uma melhor compreensão das vivências do aluno e do sentido
de ajudá-lo na construção de sua escala de valores;

h) a escala de notas que expressa os resultados das avaliações tem caráter
indicativo, não expressa o resultado de uma operação matemática de caráter
somatório e está referendada por um parecer de caráter descritivo, que expressa
qualitativamente a totalidade dos fatos observados sobre o desenvolvimento dos
alunos;

i) a escala das notas, quando afere os resultados de um instrumento de avaliação
aplicado, tem validade referencial, necessitando ser interpretada no processo;

Assim, tem-se clareza de que a avaliação não é apenas um instrumento para
medir conhecimento do aluno e não serve também para legitimar a atribuição de
notas ao final de cada semestre. A avaliação por competências se configura no
cotidiano escolar, quando o professor avalia seu aluno diariamente, é um processo
sistemático.

Sua

ação

é

efetivada

na

interação

professor

e

aluno,

no

acompanhamento individual e coletivo, no conhecimento e reconhecimento dos
avanços alcançados e nos limites apontados na busca de um saber construído.
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Como na proposta metodológica, a corresponsabilidade do acadêmico será
fator de grande relevância na proposta de avaliação. O trabalho pedagógico,
organização, desenvolvimento e avaliação serão de responsabilidade do coletivo, de
professores e acadêmicos.

4.3.5 Atividade prática profissional, complementares e de estágios

4.3.5.1 Prática profissional

A prática profissional será contemplada nos cursos por meio de diferentes
atividades que terão como finalidade possibilitar aos alunos a construção de
conhecimentos e experiências essenciais à sua atuação profissional.

A estrutura curricular dos cursos da FHR apresentará o estágio curricular
supervisionado como uma proposta inovadora para a prática profissional, à medida
que o discente começa a desenvolver essas atividades peculiares à sua formação,
permitindo, assim, que os conhecimentos que vai adquirindo ao longo do curso
possam se agregar à experiência de estágio. Tal sistemática favorece o sentido
prático da profissão como fase de experimentação, bem como possibilitará a iniciação
científica do acadêmico.

Essa prática será desenvolvida por meio de atividades ao longo de todo o
curso. Preveem-se situações didáticas em que os discentes aplicarão os
conhecimentos que aprenderem, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros,
em diferentes tempos e espaços curriculares, assim como em estágios a serem feitos
nos campos específicos de trabalho.
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4.3.5.2 Atividades complementares

As atividades complementares caracterizam-se como um componente
curricular imprescindível que visam estimular a formação do aluno autônomo, que
busca novas oportunidades de aprendizagem além dos componentes da estrutura
curricular estabelecidos pelo seu curso.
É um mecanismo de aproveitamento de estudos e experiências realizadas pelo
acadêmico, complementares à integralização curricular, que deverá ser realizado ao
longo do curso, desde que obedecidas às normas e prazos da instituição para o
cumprimento de tal atividade.
Atendendo às resoluções do Conselho Nacional de Educação - CNE sobre o
cumprimento

das

atividades

acadêmico-científico-culturais

(atividades

complementares), o presente regimento tem por intuito normatizar o oferecimento, o
aproveitamento e a validação das ACs sendo o seu integral cumprimento
indispensável para a conclusão dos Cursos e obtenção de grau.

Adotando-se como referência a missão institucional FHR que visa promover a
formação de profissionais éticos e com espírito empreendedor, executando uma
prática educacional direcionada para a visão multidisciplinar e sistêmica, foram
traçados alguns princípios norteados para o desenvolvimento das atividades
complementares, assim apresentados:

1. Incentivar práticas de estudo autônomas, visando uma progressiva e contínua
autonomia intelectual e profissional dos discentes;
2. Ampliar a visão acadêmico-científico-cultural do discente, visando à formação
de um profissional atento às transformações da sociedade;
3. Proporcionar ao estudante espaços diferenciados para a aquisição do saber,
estabelecendo relações com a atuação profissional;
53

4. Comprometer o estudante no desenvolvimento de um processo de autogestão
em diferentes setores de atuação, a partir do saber acadêmico adquirido;
5. Levar o estudante à reflexão, considerando o saber acadêmico e as
implicações com os princípios éticos e de cidadania;
6. Formar profissionais qualificados para atuar com flexibilidade, adequação e
criatividade na prática profissional.
7. Aquisição de habilidades e competências, bem como conhecimentos
adquiridos em outros ambientes acadêmicos ou não, inclusive as que referirem
a experiência profissional docente;
8. Preparar e integrar o discente na prática profissional;
9. Promoção de oportunidades para o desenvolvimento da pesquisa e produção
científica;
10. Flexibilizar o currículo pleno do curso.

Vale ressaltar que as atividades complementares, de acordo com o Parecer
CNE/CP 28/2001, constituir-se-ão como atividades de caráter científico, cultural e
acadêmico. Atividades como seminários, apresentações, exposições, participações
em eventos científicos, estudo de caso, ações de caráter científico, técnico, cultural e
comunicativo, produções coletivas, monitorias, resolução de situação-problema e
projetos de ensino poderão enriquecer o curso ao ampliar o universo cultural dos
alunos e a diversificação dos espaços educacionais.

4.3.5.3 Estágios

Cumpre salientar que, em princípio, entende-se o estágio curricular como um
momento eminentemente prático, através do qual se busca a desmistificação do
equívoco educacional quantitativo. Nesse sentido, a abordagem “qualitativa” subsidia
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a ação dos estagiários na instituição, com o objetivo de articular a teoriaprática, viabilizando experiências concretas de atividades pertinentes a sua formação.
Assim sendo, entende-se o estágio como o momento síntese dos fundamentos
trabalhados durante o curso, convergindo para a formação de profissionais capazes e
comprometidos com a realidade social.

A regulamentação oportunizará ao professor de estágio e aos estagiários
identificar e demarcar o campo de estágio e definir ações a serem investigadas,
selecionar técnicas de coleta e interpretação de dados, resolução de problemas e
investigação em torno de hipóteses levantadas, elaborar instrumentos de registros e,
consequentemente, problematizar as situações de forma contextualizada e que
reflitam a compreensão do real como uma totalidade histórico-social.

Essa atividade permitirá ao estudante regularmente matriculado vivenciar
situações reais de trabalho, treinando e desenvolvendo habilidades e potencialidades,
promovendo, também, o processo de integração empresa-escola e intercambiando
conhecimentos e experiências. É bom ressaltar que o estágio será realizado em
organizações legalmente constituídas, tais como: órgãos públicos, empresas
privadas, organizações estatais ou sociedades civis que tenham condições de
celebrar acordo de cooperação ou convênio com a Faculdade. O estágio será
realizado, preferencialmente, na área e na habilidade específica do curso que o
estudante estará frequentando através de convênios com empresas que tem o
mesmo perfil de atuação.

Os cursos da FHR contarão com a disciplina Estágio nas suas matrizes
curriculares, a fim de propiciar aos alunos a possibilidade de colocarem em prática
todo o conjunto de ensinamentos teóricos ministrados pelos professores de cada
disciplina durante o curso.
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4.4 INOVAÇÕES CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS, ESPECIALMENTE QUANTO
À FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES
Por sua natureza e função social, a educação tem sido um dos principais alvos
da pressão do Estado, do mundo do trabalho e da sociedade que lhe são
externos, no sentido da atualização dos seus objetivos, conteúdos, métodos e formas
de organização. A despeito dessa urgência de modernização a educação formal tem
se constituído num espaço de resistência à mudança, incorporando rapidamente um
discurso inovador, mas conservando suas práticas tradicionais. Tornam-se, desse
modo, incompatíveis com as novas configurações da chamada Sociedade do
Conhecimento e, por consequência, Sociedade da Educação.

Segundo o Relatório da UNESCO (1999), a partir de pesquisas realizadas por
especialistas no estudo das conexões entre trabalho e educação superior, é possível
afirmar que as características esperadas dos diplomados são as seguintes:

a) flexibilidade;
b) ser capaz de contribuir para a inovação, demonstrando criatividade;
c) ser capaz de enfrentar a incerteza;
d) estar animado pelo desejo de aprender ao longo da vida;
e) ter sensibilidade social e aptidão para a comunicação;
f) ser capaz de trabalhar em equipe;
g) ter espírito empreendedor;
h) preparar-se para a internacionalização do mercado, familiarizando-se com
culturas diferentes;
i) possuir largo espectro de competências genéricas em variados campos do
conhecimento, especialmente das novas tecnologias, que formam a base das
diversas competências profissionais.

O referido documento ainda argumenta que:

a) os conhecimentos profissionais especializados tornam-se hoje rapidamente mais
obsoletos que no passado;
b) os campos de competência de um grande número de profissões ou funções nas
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empresas e órgãos públicos não são nitidamente delimitados, mas se definem em
relação aos conhecimentos emanados das diferentes disciplinas acadêmicas;
c) pessoas que aprenderam a ser flexíveis e adquiriram formação geral são
consideradas mais aptas a se adaptar mais facilmente a tarefas novas e
inesperadas e a enfrentar crises de emprego.

O currículo dos cursos oferecidos pela FHR estará orientado para um perfil
acadêmico e profissional do egresso, que incluirá, no seu desenvolvimento, aspectos
complementares de atitudes, habilidades e competências em atendimento às
demandas e expectativas da região, ao pluralismo e à diversidade cultural, sem
perder de vista que os conteúdos devem assegurar o conhecimento equilibrado das
diversas áreas, níveis de atuação que asseguram a formação profissional generalista,
humanista, crítica e reflexiva.

Essa organização curricular evidencia, dessa forma, o estabelecimento de
relação entre as várias áreas do conhecimento, conduzindo o aluno ao
aprofundamento do saber, permitindo uma vivência prática, contemplando disciplinas
de fundamentação científica e disciplinas que estimulam a reflexão, a análise e
orientam uma linha filosófica e científica de investigação e pesquisa, além da oferta
de estágios supervisionados individualmente nos diversos campos de atuação e de
práticas.

Pensando nisso, a FHR estruturará os currículos de seus cursos numa visão
renovada pela epistemologia contemporânea e pela consciência crítica e histórica de
sua responsabilidade social, orientando-se segundo a diretriz de uma visão clara do
perfil do egresso definido segundo a sua missão. Esta missão implica o compromisso
de formação do cidadão com as características seguintes:

a) formação na graduação de qualidade, pluralista, crítica e reflexiva, que articula
equilíbrio com a formação geral, humanística e ética;

b) capacitação e habilitação para acompanhar a evolução do conhecimento em sua
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área, necessária à atuação profissional;
c) compromisso com o desenvolvimento regional, interagindo nos vários níveis de
atuação, demonstrando engajamento com as questões ligadas à sustentabilidade
social e ambiental;

d) capacidade de promover programas e serviços que interajam com as demandas
da comunidade, equacionando problemas e buscando soluções compatíveis com
a realidade;

e) disponibilidade para o trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional.

Diante dos múltiplos fatores que exercem influência na organização curricular
da Instituição, a FHR se pautará nos seguintes princípios:

a) multi e interdisciplinaridade: o desenvolvimento de atividades e projetos de
cunho multi e interdisciplinar favorecerá a formação de profissionais pluralistas e,
ao mesmo tempo, com domínio adequado do saber técnico em sua área de
atuação. Este é um caminho viável para a superação da fragmentação,
contribuindo para a construção de um perfil de egresso que tenha domínio sobre
seu campo de conhecimento e seja capaz de dialogar com outros saberes num
processo permanente de auto formação. É fundamental que a execução dos
currículos

supere

o

fechamento

da

grade

disciplinar

e

parta

para

o

desenvolvimento de projetos interdisciplinares consistentes que integrem também
ensino, pesquisa e extensão. É também importante que os cursos de graduação e
pós-graduação explicitem, em seus projetos político-pedagógicos, os eixos de
integração temática, as linhas de pesquisa e a integração com a extensão, com
vistas a trabalhar a construção da multi e interdisciplinaridade, a iniciação
científica e a inserção crítica do estudante no contexto social;

b) articulação entre teoria e prática: a articulação teórica e prática será baseada
na tese segundo a qual o conhecimento deve emergir da prática e a ela retornar
mediado pela reflexão teórica. Eis aí uma aplicação do conceito de práxis na área
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das ciências da educação. Trata-se também de enfatizar o estudo e a reflexão
epistemológica sobre a construção do conhecimento no contexto social do
educando e dos desafios presentes. As metodologias ativas dão uma importante
contribuição a esta articulação. Assim, é fundamental que as unidades
acadêmicas estimulem a aplicação de metodologias ativas do processo ensinoaprendizagem como instrumento de desenvolvimento do discente, disseminando
também a cultura da pesquisa. Outrossim, no ensino seqüencial e de graduação, é
fundamental que haja a articulação entre teoria e prática profissionais, pela
otimização dos currículos e atividades complementares, pela qualificação e
dedicação docente às atividades acadêmicas e pela busca da integração entre os
diversos cursos;

c) intencionalidade dos processos: a intencionalidade a ser dada aos processos
pedagógicos e didáticos estará colocada claramente nos projetos pedagógicos
dos cursos, indicando, dentre outros, os seguintes elementos na execução do
currículo: visão clara de um perfil definido de formação geral;

pleno

desenvolvimento do estudante, sob o prisma da competência técnica, da formação
humanística e ética; seu preparo para a inserção social ativa e sua qualificação
para o trabalho; desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica; promoção e divulgação
de conhecimentos culturais, científicos e técnicos;

d) política de avaliação do estudante: uma nova visão do processo de formação e
de ensino-aprendizagem exige a reformulação dos antigos parâmetros avaliativos
e dos critérios de desempenho na graduação e na pós-graduação. Tal
reformulação constará nos projetos pedagógicos dos cursos e, sobretudo, será
objeto da educação permanente e da formação continuada dos docentes. Do
ponto de vista da articulação entre pesquisa, ensino e extensão, a execução do
currículo adquire novas formas, considerando uma atitude de abertura na
construção e assimilação dos conhecimentos, tendo o docente muito mais um
papel de liderança e facilitação do que de detentor exclusivo do saber. A
avaliação enfoca muito mais os processos e seus resultados do que propriamente
o domínio e a repetição de conteúdos. Trata-se de um movimento formativo
dinâmico, aberto a novas formas de aprendizagem e à troca de saberes entre
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campos e disciplinas. É desejável que o princípio pedagógico da iniciação
científica se aplique numa ação articuladora presente em todos os currículos dos
cursos.

Entre as inúmeras ações que visam inovar e promover a interdisciplinaridade
dos cursos e a integração com a comunidade, a FHR desenvolverá ações que
possam articular ensino, pesquisa e extensão, tornando os componentes curriculares
mais flexíveis, conforme relatado nos Projetos Pedagógicos de cada curso. A FHR
buscará estimular a participação dos discentes em eventos relacionados à área de
formação do curso, bem como proporcionará a inserção de grupos de alunos em
atividades oferecidas pela própria Faculdade.

4.5 OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CURSOS

Em conformidade com o Regimento Interno da FHR, os cursos de graduação
serão organizados de forma que todos os seus requisitos possam ser normalmente
cumpridos, dentro de um número de períodos letivos previamente estabelecidos,
correspondentes ao tempo médio previsto nos Projetos Pedagógicos de cada curso.

5 CORPO DOCENTE

A administração da Instituição entende e tem ciência da importância da
participação dos docentes, não só no âmbito das decisões de natureza didáticopedagógicas, como também na área de gestão administrativa. Por essa razão, o seu
corpo docente terá representação deliberativa importante na composição dos
Conselhos Superiores e demais Órgãos Colegiados e NDE, na perspectiva de tornar
coerentes as decisões referentes à gestão do patrimônio acadêmico, possibilitando
envolvimento participativo e atuante, bem como colaborará com as atividades de
articulação da Faculdade, no sentido de integrá-lo com a comunidade a que serve. A
instituição FHR valoriza a produção científica e intelectual dos professores e,
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por isso, incentiva a participação em congressos nacionais e internacionais, apoiando o
docente e acreditando que a teoria não pode estar desvinculada da prática,
principalmente quando se trata da pesquisa e produção científica dos docentes.
Além disso, a FHR oferece gratuitamente cursos de pós graduação para seu corpo
docente, visando a qualificação e aprimoramento das competências e habilidades.

5.1 REQUISITOS DE TITULAÇÃO

A FHR tem como meta prioritária um ensino de qualidade. Por isso, investe a
cada semestre letivo na contratação de professores com a titulação mínima de
especialista. O corpo docente da FHR atualmente conta com doutores, mestres e
especialistas com experiência acadêmica e técnica relacionada à (s) disciplina (s) que
irá (irão) ministrar.

5.2 EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
NÃO ACADÊMICA

A FHR investe sempre na composição de um corpo docente composto, em sua
maioria, por profissionais que atuam no mercado de trabalho, o qual alia vasta e notória
experiência prática com alto grau de comprometimento acadêmico. Dessa forma, será
possível oferecer disciplinas com conteúdos programáticos interdisciplinares atuais e
dinâmicos, cuja participação direta dos alunos será de fundamental importância na
concepção e organização de todas as atividades acadêmicas, estando esta prática
incorporada ao cotidiano acadêmico.
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5.3 OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

Na seleção dos professores para integrar o quadro docente da FHR serão
observadas as qualificações por área de conhecimento específico e suas respectivas
vinculações com os conteúdos programáticos das disciplinas que irão ministrar aliada
à sua experiência profissional.

A seleção do quadro docente da IES será criteriosa no que se refere à
qualificação acadêmica, respeitadas, em qualquer caso, as condições de formação e
titularidade do professor, o que enseja e reforça a intenção da IES em buscar a
contínua qualificação do seu corpo docente.

O regime de trabalho dos docentes segue o que preceitua a legislação
trabalhista, sempre em conformidade com o Plano de Carreira Docente da Instituição.
Vale ressaltar que os professores em regime parcial ou integral (mensalistas) cumprem
à sua carga horária contratual através das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

5.4 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE
TRABALHO

As exigências da sociedade e da economia contemporânea impõem um
entendimento de que a educação (e a educação superior em particular) é estratégia
para o desenvolvimento de qualquer nação, sendo importante tornar as instituições
capazes de enfrentar os enormes desafios impostos pelas profundas transformações
do papel do conhecimento no mundo de hoje.

Para isso, a necessidade de capacitar os professores das instituições de ensino
superior com cursos de pós-graduação (stricto sensu e lato sensu) e de prover
infraestrutura adequada é um imperativo para o aumento da qualidade da formação e
dos eixos para a sustentabilidade futura dessas instituições.
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Pensando no contínuo aperfeiçoamento do seu corpo docente, a FHR manterá
um programa de atividades direcionadas para eles, com o objetivo de favorecer
oportunidades de atualização, principalmente nas áreas didática e
metodológica, com práticas de ensino e estratégias que permitam tornar as aulas mais
dinâmicas e eficientes, oportunizando uma melhor aprendizagem.

Para atingir esses objetivos desenvolverá orientações técnicas através de
jornada pedagógica, cuja realização se dará no início de cada período letivo, da
expedição de materiais impressos de apoio e estudo, bibliografia específica, convites a
palestrantes ou conferencistas durante os períodos destinados para planejamento e
replanejamento, além de colaborar com auxílios para frequência a cursos, congressos e
outros, bem como colocando à disposição dos docentes os recursos didáticos
necessários.

Em geral, os benefícios decorrentes de um planejamento consistente voltado
para o aperfeiçoamento e a qualificação dos recursos humanos de uma organização
promovem a qualificação do quadro funcional e garantem a permanência do “pessoalchave” na instituição. A importância dessa permanência está ligada à manutenção da
imagem da organização junto à comunidade local, atraindo outros profissionais
competentes. Entretanto, o maior desafio será fornecer um conjunto dinâmico e
sistemático de procedimentos e mecanismos que levem a Instituição a conciliar
objetivos e metas individuais e organizacionais.

Portanto, a proposta de um Plano de Capacitação do Corpo Docente buscará
atingir os seguintes objetivos principais:

a) contribuir para a construção de uma docência teórico-prática sólida no âmbito do
ensino superior;

b) estimular um processo permanente de exercício crítico de revisão da prática
docente a ser desenvolvida pelos professores do ensino superior;

c) refletir sobre o que se constitui como uma prática pedagógica docente, seus
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pressupostos, relações, dimensões, formas de sistematização e organização;
d) desenvolver experiências práticas com apoio de técnicas e recursos diversos,
articulando o conhecimento historicamente acumulado e as experiências dos
docentes exercitando um processo de avaliação coletiva.

Com o aperfeiçoamento didático-pedagógico através do investimento em uma
maior titulação, o corpo docente propiciará à Instituição, em especial ao corpo
discente, uma maior dedicação na realização das atividades pleiteadas nos
Projetos Pedagógicos
Carreira

dos

Cursos.

Abaixo,

o

Plano de

do

Corpo

Técnico Administrativo.

5.5 PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DOS PROFESSORES
DO QUADRO

A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade poderá
dispor de professores visitantes, colaboradores e substitutos. Estes destinados a suprir
falta temporária de docentes integrantes da carreira, aos quais ficarão
resguardados os direitos previstos na Legislação Trabalhista.

5.6 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE, CONSIDERANDO
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI

5.6.1 Tabela – Cronograma de expansão do corpo docente, considerando o
período de vigência do PDI

Titulação
Especialista
Mestre
Doutor
TOTAL:

Ano I
09
06
03
18

Ano II
11
10
05
26

Ano III
11
14
07
32

Ano IV
9
15
09
33

Ano V
15
17
11
43

6 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
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O corpo Técnico-Administrativo é um dos elementos do corpo social que
contribui tanto para a continuidade, quanto para o sucesso da missão institucional a
partir de uma visão compartilhada de educação superior. A FHR estar sempre atenta
para identificar junto aos funcionários as oportunidades para o seu desenvolvimento
e colocá-los em funções capazes de contribuírem da melhor forma com a instituição,
bem como atuar em um setor em que realmente tem aderência, sentindo-se satisfeito
com o trabalho desempenhado. Isso mostra a preocupação da instituição em integrar
as pessoas que compõem o seu quadro administrativo, reconhecendo que os
funcionários têm condições para tomar decisões relativas ao trabalho, delegando
assim, autoridade para soluções de problemas.

Promover reuniões regulares de debates, cursos de capacitação, sugestões,
avaliação e solução de problemas, bem como, encorajando-os e apoiando-os em
ideias de melhoria da qualidade, com o intuito de fortalecer a autoestima dos seus
colaboradores.

A instituição FHR busca, a cada dia, zelar pela manutenção de padrões de
recrutamento e condições de trabalho condizentes com sua natureza de instituição
educacional, bem como por oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnicoprofissional e seus funcionários.
A composição do corpo técnico administrativo da FHR é composta por
funcionários que atuam principalmente nos serviços de atendimento aos alunos e
professores em todos os setores da faculdade, bem como os técnicos de laboratórios
nas diversas áreas: saúde, tecnologia, etc.

6.1 OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

O corpo técnico-administrativo da FHR será constituído de recursos humanos
comprometidos para prestarem serviços de apoio técnico, administrativo, operacional e
de assessoramento. A admissão desses profissionais estará condicionada à existência
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de vagas após seleção e análise de curriculum vitae, entrevista e testes de
conhecimentos específicos adequados à categoria.

6.2 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE
TRABALHO DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

O Plano de Cargos, Carreira e Salários do Corpo Técnico-Administrativo da FHR
estabelecerá as diretrizes para a administração de seu pessoal técnico-administrativo,
tendo como base a Constituição Federal, a Consolidação das Leis do Trabalho e as
normas complementares internas. Este plano definirá, normatizará e disciplinará as
condições de admissão, demissão, promoção e desenvolvimento profissional do
pessoal técnico-administrativo.

A política de qualificação deverá obedecer a um projeto constituído por um
conjunto de programas a serem desenvolvidos em parceria com outras instituições,
voltado para a melhoria da estrutura da organização e do gerenciamento do apoio
administrativo às atividades-fim da Faculdade; o acompanhamento e a avaliação de
desempenho, tendo em perspectiva a educação continuada do funcionário através da
oferta de bolsa funcionário.
Em função do crescimento das atividades técnico-pedagógicas com a
implantação de cursos novos na Instituição e a reforma da estrutura organizacional,
tornar-se-á necessária a expansão do corpo técnico-administrativo para atender à
demanda de serviços. A admissão de pessoal técnico-administrativo da Faculdade
Hélio Rocha - FHR é realizada com base na Legislação Trabalhista em vigor e no
Plano de Carreira Técnico-Administrativo. Anteriormente é feita uma pré- seleção dos
currículos, onde são observadas a escolaridade, qualificação e experiência profissional,
de acordo com as aptidões que o cargo requer. A Faculdade Hélio Rocha - FHR tem
incentivado a qualificação de seus profissionais e oferece desconto como bolsa auxílio
para aqueles que pretendem realizar cursos de graduação e 100% para pósgraduação. Os demais critérios de qualificação estão
definidos no Plano de

Qualificação Docente e Técnico- Administrativo. O

p l a n o d e c a r r e i r a d o Corpo Técnico Administrativo, como também do Corpo
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Docente encontra-se protocolado na DRT e disponível na Coordenação de Recursos
Humanos da faculdade. O mesmo é de conhecimento de todos os docentes e
colaboradores da faculdade.

7 CORPO DISCENTE

7.1 FORMAS DE ACESSO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

As formas de acesso aos cursos da FHR se dá através de processo seletivo,
transferência interna e externa e matrícula especial para portadores de diploma de nível
superior, em conformidade com o Regimento Interno da IES.

Vale ressaltar que o Processo Seletivo é realizado em dias e períodos
previamente programados ou com agendamento de grupos ou individual. Após a
correção, os resultados são encaminhadas para o Atendimento da Faculdade e,
finalmente, encaminhadas para a Secretaria Geral Acadêmica, que se juntará aos
demais documentos necessários para a efetivação da matrícula acadêmica.

Com a introdução do ENEM e, do PROUNI, o processo seletivo de novos alunos
através do concurso vestibular deixa de ser o único e exclusivo mecanismo de acesso.
Convém frisar que segundo o Parecer nº CP 98, de
06 de julho de 1999, as Instituições de Ensino Superior podem desenvolver e
aperfeiçoar novos métodos de seleção e admissão alternativos que, a seu juízo, melhor
atendam aos interessados e às suas especificidades.

Aderindo ao Programa Universidade para Todos – PROUNI, o aluno também pode
ingressar no curso, através da concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de
estudo parciais. A Faculdade Hélio Rocha aderiu ao Programa Universidade para
Todos (Prouni), para concessão de bolsa de estudos (integral ou parcial), conforme
orientações do Decreto nº. 5.493, de 19 de julho de 2005, que regulamenta a Lei nº.
11.096, de 13 de janeiro de 2005, que instituiu o Prouni. Para concorrer a uma bolsa de
estudos, o estudante precisa obedecer a um dos critérios a seguir:
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- Ter cursado o ensino médio completo em escola pública;
- Ter cursado o ensino médio completo em instituição privada com bolsa
integral;

- Ser portador de necessidades especiais nos termos do Decreto nº. 3.298 de
20 de dezembro de 1999;

No que diz respeito à Transferência Externa e Matrícula Especial e buscando
atender o que diz o Art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (LDBEN)
nº. 9.394/96, o ingresso de alunos nos cursos de graduação oferecidos pela Faculdade
Hélio Rocha - FHR, também pode ocorrer através da transferência de alunos regulares
para cursos afins, caso haja vagas, ou mediante processo seletivo definido pela
instituição. Fica estabelecido como requisito para a transferência a regularidade do
vínculo com a instituição de origem, ou seja, o aluno deve estar matriculado ou
trancado. A FHR publica no site da IES todas as orientações necessárias para o
ingresso desses alunos, bem como o número de vagas e turnos em que os cursos são
oferecidos. Os requerimentos de transferência devem obedecer ao calendário previsto
nas normas internas institucionais. As transferências podem ser:

Voluntária: regida pela Portaria 975, de 25 de junho de 1992, solicitada no início do
período letivo (semestral ou anual observada a época prevista nas normas internas da
instituição); e
Ex Officio: regulamentada pelo Art. 99 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
pela Lei no 9.536, de 11 de dezembro de 1997, solicitada em qualquer época do ano.

Os requerimentos de transferência obedecem ao calendário previsto nas normas
internas da Faculdade Hélio Rocha - FHR. A matrícula especial é disponibilizada para
portadores de diploma de graduação, a partir de normas
institucionais e de regulamento próprio.
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7.2 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO

A FHR oferecerá apoio pedagógico aos discentes desde o seu ingresso na
Instituição, favorecendo o processo ensino-aprendizagem, conforme discriminado
abaixo.

7.2.1 Núcleo de Estágios

O Núcleo de Estágios terá como objetivo firmar parcerias, através de convênios,
com empresas locais para inserir os alunos da FHR no mercado de trabalho com a
finalidade de formar profissionais com experiência prática aliada ao conhecimento
teórico aprendido em sala de aula.

7.2.2 Apoio à participação em eventos

A FHR adota uma política de incentivo e valorização da pesquisa e publicação
do seu corpo discente, tanto em participação em eventos nacionais e/ou internacionais.
Os alunos que obtiverem aprovação de trabalho em eventos da sua área receberão
incentivos financeiros da instituição, oportunizando o aprimoramento dos seus alunos
que irá refletir no mercado de trabalho e na sua vida pessoal e social.
É através da Coordenação de Curso que a FHR incentiva os discentes a
participarem de eventos culturais, científicos ou de outra natureza que tenham como
finalidade o aperfeiçoamento dos futuros egressos.

7.2.3 Acompanhamento psicopedagógico

Estabelecer uma relação individualizada que atenda as necessidades singulares
de cada aluno será uma premissa da Instituição. Além do próprio trabalho de apoio
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desenvolvido pelas Coordenações de Curso, a Instituição oferece uma assistência
psicopedagógica especializada por meio de especialista na área, onde possa interagir,
constituindo um espaço construtor e fomentador de processos e tecnologias que
apoiem, assistam e orientarem a comunidade acadêmica.

A FHR entende que as instituições educacionais são espaços onde profusões
acontecem, anunciando/denunciando demandas diversas - psicológicas, sociais,
organizacionais e de aprendizagem - que precisam ser compreendidas com acuidade.
Neste sentido, discentes, docentes e funcionários técnico-administrativos serão
também alcançados.

Dessa forma, a instituição, por meio desse trabalho, demonstrará a preocupação
e o respeito com os aspectos humanos do estudante e ressaltará a consciência do
dever em formar indivíduos críticos, amadurecidos, o que, certamente, os tornarão
profissionais mais qualificados e competitivos.

7.2.4 Meios de divulgação de trabalhos e produção acadêmica

A Instituição considera de grande importância o desenvolvimento de ações de
estímulo à produção acadêmica dos alunos e dos professores, cujos mecanismos
direcionados a divulgar a produção acadêmica possibilitarão a publicização do
conhecimento construído na Academia, tais como: revista, site institucional, painéis,
mesa-redonda, editoriais, dentre outros. A FHR incentivará os seus docentes e
discentes para publicarem trabalhos em eventos nacionais e internacionais, desde que
atendam as Linhas de Pesquisa dos cursos. E é dessa forma que a instituição contribui
para a valorização, incentivo e divulgação de material qualitativo, elaborado por alunos
e professores.
A Revista ART.GO surgiu a partir do desejo em criar um instrumento de
divulgação das produções científicas da instituição do corpo discente da graduação.
Tem a finalidade de veicular no âmbito acadêmico a produção científica das diferentes
áreas do saber que seja de interesse das áreas da saúde, ciências humanas e
tecnológicas, ou seja, de caráter interdisciplinar, bem como esimular a participação dos
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alunos em pesquisas acadêmicas. Esses estudos devem ser originais, inéditos e de
relevância para suas respectivas áreas.
O programa de incentivo à produção científica mostra o comprometimento da
instituição em contribuir com o conhecimento produzido pelos alunos e professores.
Sendo assim, a FHR também dará:

- apoio para publicações e apresentação de artigos em conferências científicas após
aprovação da coordenação e da diretoria quanto a relevância do paper para o projeto
da Faculdade;

- incentivo para professores fazendo pós graduação strictu sensu em área de
relevância e fortalecimento do corpo docente da FHR, dentro de seu projeto
pedagógico;

- incentivos para aquisição de ferramentas tecnológicas de interesse pessoal do
professor sempre que venha refletir em melhor aprendizado para o aluno;

- apoio a ações de integração professor/professor e professor/aluno;
- apoio para publicação e apresentação de trabalho científico escrito por professor e
aluno, relevante para o projeto pedagógico, após aprovado pela coordenação e
diretoria.

7.2.5 Bolsas de estudo

A concessão de bolsas terá como objetivo incentivar a necessidade de contínua
qualificação da comunidade acadêmica, a fim de formar profissionais capazes de
enfrentar os desafios das mudanças no mundo do trabalho.

7.2.6 Monitoria
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A monitoria será uma atividade auxiliar à docência, exercida por alunos
regularmente inscritos nos Cursos. Os principais objetivos, serão:

a) contribuir para despertar vocações acadêmicas e aprimorar a formação universitária
por meio da participação sistemática e orientada de estudantes em atividades de
ensino e pesquisa dos cursos;
b) dinamizar as ações didático-pedagógicas e educativas na formação acadêmica, no
dia-a-dia dos cursos, por meio do envolvimento de estudantes na operacionalização
dessas ações.

7.2.7 Extensão acadêmica

A extensão acadêmica será um conjunto de atividades com propósito de estreitar
laços entre a FHR e as comunidades ao seu redor, de modo a propiciar o intercâmbio
de conhecimentos e experiências, que permitam a complementação da formação dos
discentes e o benefício à sociedade que acolhe a Instituição.

O programa de extensão acadêmica consistirá em projetos direcionados a
comunidades ou ao auxílio de demandas específicas junto à sociedade
soteropolitana, realizada por alunos e supervisionada por professores orientadores, a
partir de propostas previamente aprovadas em conformidade com o Regimento Interno.

A extensão será um processo que visará:

a) articular o ensino e a pesquisa viabilizando a interação transformadora entre a
Faculdade e a sociedade;
b) enriquecer o processo pedagógico favorecendo a socialização do saber
acadêmico;
c) estabelecer uma dinâmica que contribua para participação da comunidade na vida
acadêmica da Faculdade.
Sua implantação será realizada com a participação da comunidade acadêmica.
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7.2.8 Iniciação científica

A atuação da área de pesquisa e extensão pertencerá a um contexto mais amplo
da atividade acadêmica e permitirá que a IES dê sua contribuição e fomento ao
fortalecimento da pesquisa acadêmica e científica, buscando a descoberta de novas
tecnologias e o desenvolvimento e aprimoramento de outras.

A Iniciação Científica é uma atividade de investigação, realizada por estudantes
de graduação, no âmbito de projetos de pesquisa, orientado por pesquisador
qualificado, e que visa 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.

7.3 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA (PROGRAMA DE NIVELAMENTO,
ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO)
7.3.1 Mecanismos de nivelamento
Para promover o nivelamento dos estudantes que ingressarão na FHR e facilitar
os procedimentos do processo de ensino-aprendizagem, a Faculdade, preocupada com
a qualidade do ensino e com a formação do seu alunado, oferece cursos das
disciplinas básicas, com o objetivo de dar oportunidade aos estudantes de revisarem
conteúdos básicos para os estudos em nível superior, conferindo-lhes embasamento
teórico para um melhor desempenho acadêmico.

A Faculdade Hélio Rocha - FHR incentiva os seus professores a dedicarem parte
de sua carga horária para as atividades de orientação didático- pedagógica ao aluno, o
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que tem contribuído para as políticas de nivelamento. A FHR conta com um professor
contratado em regime de dedicação parcial para coordenar as atividades de
nivelamento. Dentre as oficinas oferecidas no programa, destacam-se: oficinas de
Língua Portuguesa, Matemática, Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol), Informática
e Metodologia do Trabalho Científico.
Mediante identificação da necessidade de melhorar habilidades dos alunos,
demais cursos de nivelamento poderão ser propostos pelos docentes e ministrados.

7.3.2 Atendimento psicopedagógico

Atualmente, os desafios apresentados pela vida social impõe a constante busca
de resolução de situações-problema, no convívio em coletivo e na adequação a uma
sociedade globalizada. Todas essas demandas apresentam exigências que causam
situações de stress e conflitos que comprometem as relações sociais e a administração
das diferenças. Apesar desta realidade, temos um mercado profissional que exige,
além de competências e habilidades técnicas, competências interpessoais que
garantem um desempenho satisfatório nas relações de trabalho, produções em grupo e
situações de liderança. Nesse sentido, faz-se necessário que às Instituições de Ensino
Superior criem estratégias que minimizem essas situações de conflito, implementando
ações que viabilizem a construção de um perfil com equilíbrio sócio-afetivo-emocional,
oportunizando aos discentes condições para um convívio harmônico, maduro e
produtivo durante a sua estadia na IES e na sua vida profissional, após a conclusão de
sua graduação.
A Faculdade Hélio Rocha - FHR oferecerá suporte psicológico e pedagógico aos
discentes e docentes, tendo em vista o desenvolvimento das potencialidades
individuais e minimização de conflitos existenciais e/ou interpessoais, implementou o
Núcleo de Acompanhamento ao Estudante.

O Núcleo de Acompanhamento ao Estudante tem o objetivo de orientar e auxiliar
o corpo discente na resolução de problemas acadêmicos e de relacionamento
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interpessoal que interferem no desenvolvimento da aprendizagem, contribuindo para o
restabelecimento do equilíbrio mental, promovendo estratégia para o cumprimento do
seu projeto de vida profissional.

7.3.1 Ouvidoria

A ouvidoria terá como função primordial estabelecer canais de comunicação de
forma aberta, imparcial e objetiva, com a finalidade de oferecer subsídios à
administração superior e às comunidades acadêmica e externa para o aprimoramento
da gestão de suas atividades, fundamentada pelos princípios democráticos
estabelecidos pela Constituição Federal.
Ao Ouvidor competirá receber opiniões, reclamações, sugestões, críticas ou
denúncias apresentadas pela comunidade acadêmica (alunos, professores e técnicos
administrativos) e pela comunidade em geral, examinando e identificando as causas e
procedência das manifestações recebidas. O encaminhamento da demanda aos
setores responsáveis e acompanhamento das providências a serem tomadas deverá
cumprir prazo previamente estabelecido, conforme Regulamento da Ouvidoria. Suas
atribuições irão se referir ao pós-atendimento e à mediação de conflitos entre os
membros da comunidade acadêmica e a instituição, procurando personalizar o
atendimento ao usuário. Tratará, principalmente, de assuntos que possuam a
característica de causar transtorno ou dano, inconveniência ou impasse ao órgão ou
aos seus dirigentes, assim como aos estudantes, aos servidores e às normas.

À Ouvidoria será conferida a tarefa de estar atenta a eventuais áreas de atrito
para poder prevenir eventuais conflitos a tempo. Os problemas surgidos na Instituição,
quando não detectados pelo próprio Ouvidor, serão a ele encaminhados por qualquer
via de comunicação, sendo que a todas as solicitações ele deverá apresentar soluções
e retorno ao reclamante. Por defender os direitos humanos,
promover a cidadania, a solidariedade, zelar pela justiça e pela ética em qualquer
instância dentro da Instituição, os casos apurados ou apresentados ao Ouvidor serão
acessíveis aos interessados, excetuados os casos em que estejam em jogo a honra, o
nome e os costumes dos envolvidos. Agindo de forma autônoma, imparcial e sigilosa,
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será a voz da comunidade, contribuindo para o aperfeiçoamento do processo
institucional.

7.4 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL (ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO E
CONVIVÊNCIA ESTUDANTIL)

A Faculdade propicia aos discentes organizarem em centros acadêmicos
específicos de cada curso. Para isso, contam com infraestrutura física e de apoio, como
sala, mesa, cadeiras e computador, bem como uma agradável área de convivência e de
realização de eventos, muito frequentada por todos os alunos da instituição nas suas
horas de lazer.

7.5 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS

O Programa de Acompanhamento aos Egressos da FHR visa como objetivo
geral acompanhar o ex-aluno para o mercado de trabalho, visando ampliar e manter
suas competências e habilidades para o seu projeto de carreira. Os principais objetivos
específicos desse programa são: a) mensurar o nível de satisfação e as contribuições
que a FHR proporcionou ao aluno egresso da instituição, tanto na vida pessoal quanto
na vida profissional; b) promover o cadastro da atual situação do egresso e aceitação
dos currículos dos ex- alunos em nosso banco de talentos; c) identificar o índice de
satisfação dos profissionais
formados pela instituição, o grau

de compatibilidade entre

a sua formação,

as

demandas da sociedade e do

mundo do trabalho e

as suas expectativas

quanto à formação profissional; d) promover intercâmbio entre ex- alunos;

Realização de palestras com temas atuais, recrutamento e seleção interna,
treinamento e desenvolvimento do profissional e assessoramento de atendimento
presencial esclarecimento de dúvidas sobre a elaboração de currículos, tendências de
mercado, encaminhamento às empresas, aconselhamento
profissional com orientação de pós graduação e outros cursos de extensão são ações
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desenvolvidas e praticadas pela FHR neste programa.

Através da política atuante adotada pela instituição, os egressos retornam para
fazer parte da Instituição. Alguns fazem parte do quadro docente da FHR por atingirem
um desempenho acadêmico bastante relevante durante os anos de estudo na
instituição. Outros são funcionários, outros prestam serviços, pois trabalham em
diversas áreas.

Através do sistema, pode-se ter acesso aos dados de endereço e telefone do
egresso, facilitando o contato da instituição com este público. Assim, a convivência com
os ex-alunos é uma realidade na Faculdade Hélio Rocha.

8 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A organização administrativa da FHR estará explicitada no seu Regimento
Interno, com o objetivo elevar a eficiência, eficácia e a efetividade do atendimento à
comunidade acadêmica (Diretoria, Coordenações, Corpo Discente, Corpo Docente,
Corpo técnico-administrativo, Mantenedores), através de seus diversos setores.

A política de administração será feita de forma democrática e participativa e
contará com a representatividade da comunidade acadêmica e da sociedade civil
organizada nos órgãos normativos, consultivos, deliberativos, executivos e de apoio,
conforme o seu Regimento.

8.1 AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA

A Sociedade Integral de Ensino será responsável, perante as autoridades
públicas e o público em geral, pela Faculdade, incumbindo-lhe de tomar as medidas
necessárias ao seu bom funcionamento, respeitadas os limites da lei e do Regimento, a
liberdade acadêmica do corpo docente e discente e a autoridade própria de seus
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órgãos deliberativos e executivos.

Compete, precipuamente, à Mantenedora promover adequadas condições de
funcionamento das atividades da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens
imóveis e móveis necessários, e assegurando-lhes os suficientes recursos
financeiros de custeio.

A FHR, na condição de Mantida, será um estabelecimento isolado particular de
ensino superior, com fins lucrativos, que possuirá autonomia em relação à Mantenedora
nas formas estabelecidas pelo seu Regimento e pela legislação de ensino superior na
promoção da educação, da ciência e da cultura geral, tendo por finalidade:

a) formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, suscitando o desejo
permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional;

b) estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;

c) incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da cultura;

d) promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos, tecnológicos e
técnicos;

e) prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação
de reciprocidade;

f) promover a extensão, aberta à participação popular, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na Instituição.
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8.2 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E
EMPRESAS

A Faculdade firmará parcerias através de contratos e convênios, tornando
permanente a sua participação em empreendimentos desenvolvidos no município de
Salvador e região, sejam eles de iniciativa dos governos federal, estadual e municipal,
de setores empresariais ou de outras entidades da sociedade civil.
A integração da IES em empreendimentos nas fases de concepção, implantação
e operação propiciará o cumprimento de sua missão, no que se refere à cooperação no
esforço em prol do desenvolvimento socioeconômico regional.

A FHR vem realizando parcerias com e m p r e s a s e ó r g ã o s d a g e s t ã o p ú b
l i c a m u n i c i p a l , t a n t o d a c a p i t a l q u a n t o d e c i d a d e s d o i n t e r i o r , com a

finalidade de firmar Convênio de Cooperação Técnica, visando promover o
desenvolvimento regional, integrado e sustentável através da formação universitária.

9 AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Para a FHR, a avaliação institucional será um processo de contínuo
aprimoramento do desempenho acadêmico e de prestação de contas à sociedade,
constituindo-se em uma ferramenta indispensável para o planejamento da gestão e do
desenvolvimento da educação superior. Na perspectiva da FHR, a avaliação
institucional apresentará com um caráter pedagógico imprescindível no processo de
desenvolvimento da instituição.

9.1 METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO
PROCESSO DE AUTO AVALIAÇÃO
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A avaliação interna envolverá todas as instâncias e segmentos da sua
comunidade acadêmica, considerando as dimensões: ensino, pesquisa, extensão e
responsabilidade social. Com base no Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) organizará as suas diretrizes, tornando um processo dinâmico de
identificação de méritos e de valores para o desenvolvimento de ações institucionais.

Serão estabelecidas três dimensões com objetivos específicos da Avaliação
Institucional da Faculdade Hélio Rocha, visando ao aprimoramento dos indicadores
avaliados a partir das dimensões do SINAES:

a) relações Institucionais: aperfeiçoar o desempenho acadêmico e prestar contas à
sociedade, planejando sua gestão e desenvolvendo suas práticas pedagógicas;
acompanhar os diferentes órgãos institucionais e instâncias administrativas; manter um
acompanhamento sistemático das relações estabelecidas entre os diferentes setores,
dando ênfase aos de caráter acadêmico;

b) relações com a sociedade: promover o desenvolvimento econômico, tecnológico,
artístico e cultural da região, do estado e do Brasil; tornar cada vez mais acessível à
sociedade o que ela produz; elevar as habilidades e as competências do seu alunado;
promover e estimular a convivência na diversidade de idéias, solidariedade, tolerância
política, religiosa, cultural, justiça social e preservação ambiental; fornecer à sociedade
profissionais capazes de atender às suas necessidades educacionais de uma maneira
em geral. Assim, as ações da FHR estão sempre relacionadas com o contexto social,
econômico e cultural no qual está inserida, atendendo às necessidades local, regional e
nacional;

d) produção do conhecimento: buscar novos prismas para a construção de novos
conhecimentos científico-tecnológicos, através de atitudes críticas e reflexivas,
qualificando, constantemente, seu corpo docente e técnico-administrativo atendendo,
assim, às diferentes demandas sociais; disponibilizar recursos para a constante
formação, qualificação e reconhecimento acadêmico do seu corpo docente; fazer,
através

de

medidas

eficazes,

avançar

no

conhecimento,

expressividade,

reconhecimento e impacto da sua produção acadêmica no âmbito da comunidade
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científica e de toda a sociedade; levar ao conhecimento da sociedade as novas
modalidades técnico-científica da área dos cursos oferecidos; habilitar nossos egressos
para o exercício ético e pleno da sua profissão. Com isso, a FHR acredita em avançar a
construção do conhecimento, o que resultará na necessária transformação da
sociedade.

Com o intuito de possibilitar o alinhamento das ações desenvolvidas, visando à
auto avaliação, a CPA desenvolverá uma metodologia de trabalho, valorizando o
diagnóstico da instituição, tomando como referência as 10 (dez) dimensões do SINAES,
que passarão a configurar os instrumentos de coleta de dados, aplicados entre os
diversos segmentos acadêmicos.
A CPA terá representação igualitária dos membros da sociedade civil, docente,
discente e técnico administrativo, e a eleição dos integrantes é definida em regimento
específico.
São atribuições da Comissão Própria de Avaliação – CPA – da Faculdade Hélio
Rocha:
I. Avaliar os aspectos definidos no SINAES dentro da Instituição;
II – Desenvolver estudos e análises, visando o fornecimento de subsídios para a
fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação Institucional da
Faculdade Hélio Rocha, e divulgar os resultados dos estudos á comunidade
acadêmica.
III – Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo
avaliativo Institucional.
IV – Prestar informações solicitadas pelo INEP e elaborar relatórios.

9.2 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICA E
ADMINISTRATIVA, INCLUINDO A ATUAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE
AVALIAÇÃO (CPA), EM CONFORMIDADE COM O SISTEMA NACIONAL DE
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SINAES)
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Procurando sempre respeitar sua identidade institucional - seu perfil, sua
missão, condições, necessidades e aspirações, a FHR legitimará o processo de
avaliação institucional envolvendo a participação de vários segmentos da instituição e
da sociedade.

O Sistema de Avaliação e Auto Avaliação Institucional da FHR estará sob a
coordenação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída por todos os
segmentos acadêmicos e representantes da sociedade civil organizada.

A FHR entende que o processo de avaliação institucional responde
efetivamente a um imperativo ético de transparência pública, constituindo-se em um
instrumento extremamente valioso para a melhoria da instituição e fortalecimento de
suas práticas administrativas, didático-pedagógica e institucional.

9.3 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

Os resultados das avaliações e de suas análises serão discutidos com toda a
comunidade acadêmica, através do qual serão feitas reflexões sobre a situação em que
se encontra a IES e elaboradas novas metas e propostas para o seu desenvolvimento.
Esse processo, que se chama de reavaliação, consolidará os resultados da avaliação
interna (autoavaliação), da externa e da referida discussão com a comunidade
acadêmica.

10 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS

Todas as dependências da IES estão adequadas ao atendimento e
desenvolvimento das atividades e programas curriculares da instituição. Os ambientes
atendem as exigências específicas do ensino superior, atendem satisfatoriamente aos
quesitos de acústica, limpeza, conservação, ventilação, ilunimação. A FHR prima pelo
asseio e limpeza em todas as áreas. As lixeiras são colocadas em lugares estratégicos,
como próximos às salas de aula, na biblioteca, nos laboratórios, etc. As instalações
sanitárias gozam de adequadas condições de limpeza com pisos, parede e aparelhos
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lavados e desinfetados. Para isso, a instituição mantém pessoal adequado e material
de limpeza disponível.

Dispõe também de instalações apropriadas para o processo de ensinoaprendizagem com recursos audiovisuais e equipamentos específicos, para uso dos
cursos que oferece. Os locais de trabalho para os docentes são adequados às
necessidades atuais, tanto em termos de espaço, quanto em recursos técnicos,
mobiliários e equipamentos. As instalações possuem nível de informatização adequado,
com as suas dependências administrativas e acadêmicas servidas com modernos
equipamentos. O corpo docente tem livre acesso às informações de secretaria,
biblioteca e internet.

Ainda, as salas de aula, laboratórios, biblioteca e outras dependências são de
uso privativo dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, permitido o acesso
de pessoas estranhas quando da realização de eventos, encontros culturais,
seminários ou em casos de expressa autorização da Direção da Faculdade. A
infraestrutura física está à disposição dos alunos para atividades extraclasses, desde
que pertinentes aos cursos ofertados e dentro dos horários devidamente reservados.

As salas atendem satisfatoriamente o padrão de iluminação, ventilação,
acústica, conservação e higienização.

Ainda pensando na expansão, a FHR tem a pretensão de construir um novo
campus no bairro de Itapoan.

Todas as salas de aulas são amplas, com iluminação fluorescente adequada,
climatizadas, com quadro em fórmica, tela fixa retrátil para projeção, Data Show fixo,
bancada para professor em granito. As salas possuem sistema de sonorização com
amplificador e caixas de som devidamente projetados para uma melhor acústica.
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1

1ºandar

10

70,12

60

1

2

1

1ºandar

11
12

63,44
63,44

50
50

1
1

2
1

1
1

1ºandar
2ºandar

13

52,92

40

1

1

1

2ºandar

14

52,81

40

1

2

1

2ºandar

16

40,8

35

1

2

1

2ºandar

17

40,8

35

1

2

1

2ºandar

18

40,8

35

1

2

1

2ºandar

19

42,19

50

1

2

1

2ºandar

20

51,48

50

1

2

1

2ºandar

21

40,8

30

1

2

1

2ºandar

22

40,8

30

1

2

1

2ºandar

23

40,8

30

1

2

1

1ºandar

23

1257,62

1055

22

42

1
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Todas as salas de aula dispõem de assistência do Núcleo Técnico
Pedagógico (NTP), para apoio aos alunos e professores, com informações e
equipamentos necessários.

Instalações administrativas
As instalações administrativas da Faculdade Hélio Rocha estão distribuídas
conforme a planilha abaixo,
ESPAÇO FÍSICO
ESTACIONAMENTO P1
HALL DE ACESSO
HALL PRINCIPAL (P1)
NÚCLEO DE ATENDIMENTO
SALAS DE ATENDIMENTO (2) / SGA
SALA DE ESPERA DO ATENDIMENTO
SANITÁRIO FEMININO
SANITÁRIO MASCULINO
CIRCULAÇÃO CORREDOR SALAS TÉRREO
SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4
SALA 5
SALA 6
NDE, CPA E COLEGIADO
QUIOSQUE
CIRCULAÇÃO QUIOSQUE
BIBLIOTECA
CANTINA 1
OUVIDORIA
SALA 7
SALA 8
SALA 9
SALA 10
SALA 11
SALA 12
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
NÚCLEO TÉCNICO PEDAGÓGICO
SALAS COORDENAÇÃO
SALA DOS PROFESSORES
SANITÁRIO FEMININO
SANITÁRIO MASCULINO
CIRCULAÇÃO CORREDOR SALAS 1º PAV

M²

PAVIMENTO

417
78,67
107,95
59,87
11,1
23,6
15,38
15,38
73,92
69,78
70,12
69,78
70,12
63,44
63,4
10
193,8
71,06
101,25
29,43
10,5
69,78
70,12
69,78
70,12
63,44
63,4
67,6
50,45
31,4
32,18
14,73
14,73

TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
1 ANDAR
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
1º PAV.
1º PAV.
1º PAV.
1º PAV.
1º PAV.
1º PAV.
TERREO.
1º PAV.
1º PAV.
1º PAV.
1º PAV.
1º PAV.

35,5

1º PAV.
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SALA 13
SALA 14
SALA 15
SALA 16
SALA 17
SALA 18
SALA 19
SALA 20
SALA 21
SALA 22
SALA 23
CIRCULAÇÃO CORREDOR SALAS 2º PAV
TOTAL
ESPAÇO FÍSICO
QUADRA POLIESPORTIVA
TOTAL

52,92
52,81
52,81
40,8
40,8
40,8
42,19
51,48
40,8
40,8
40,8
28,98
3406,98

2º PAV.
2º PAV.
2º PAV.
2º PAV.
2º PAV.
2º PAV.
2º PAV.
2º PAV.
2º PAV.
2º PAV.
2º PAV.
2º PAV.

M²
369,95
369,95

PAVIMENTO
TÉRREO

Em termos gerais as instalações são amplas, bem iluminadas, ventiladas, boa
acústica, adequadas às funções realizadas, climatizadas, e com os equipamentos
necessários às atividades. A copiadora possui máquinas xerográficas. Mesas,
arquivos, armários e mobiliários em geral são em número satisfatório e suas
especificações variam de acordo com o layout do ambiente onde se encontram.

Instalações para docentes

A sala de professores é ampla com janelas em esquadria de alumínio, ar
condicionado, iluminação adequada (além da externa), ventilada e limpa.

O núcleo técnico-pedagógico também faz parte dos ambientes dedicados aos
docentes, posto que é o local onde os professores são orientados pedagogicamente
de forma a potencializar seus recursos didáticos e metodológicos. Neste espaço
físico encontram-se mesas, cadeiras armários, computadores, ramais telefônicos,
impressoras,

material

para

agendamento

de

laboratórios,

salas

especiais,

equipamentos audiovisuais, materiais de escritório, entre outros.

Para reunião com os professores usa-se a própria sala dos professores
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Instalação para a coordenação
A sala da coordenação é climatizada, ventilada, acústica ótima, limpa. Dispõe
de equipamento de informática.

Instalação para a NDE
A sala da coordenação é climatizada, ventilada, acústica ótima, limpa. Dispõe
de equipamento de informática.

Instalação para a CPA
A sala é climatizada, ventilada, acústica ótima, limpa. Dispõe de equipamento
de informática.

Instalação para o Colegiado de Curso
A sala é climatizada, ventilada, acústica ótima, limpa. Dispõe de equipamento
de informática.

Instalações sanitárias
As instalações sanitárias da Faculdade Hélio Rocha estão relacionadas na
tabela abaixo:
Identificação
Sanitários Masculino 1
Sanitários Feminino 1
Sanitários Masculino 1
Sanitários Feminino 1
Sanitários Masculino 1
Sanitários Feminino 1
Sanitários Deficiente 2

Prédio
1
1
1
1
1
1
1

Andar
Térreo
Térreo
1º pavimento
1º pavimento
2º pavimento
2º pavimento
Térreo/1 pavimento

Instalações sanitárias para portadores de Necessidades Especiais
A Faculdade possui instalações sanitárias compartilhada para portadores
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de necessidades especiais . Estes são equipados com vaso sanitário e barras de
apoio/sustentação de acordo com as normas técnicas.

Condições de acesso para Portadores de Necessidades Especiais
A Instituição oferece condições adequadas de acessibilidade.
Para o estacionamento, independentemente da quantidade, será reservada vaga para
o portador de necessidades especiais, bastando apenas a solicitação do mesmo no
núcleo de atendimento.
Recursos audiovisuais e multimídia
A Faculdade Hélio Rocha dispõe de equipamentos audiovisuais Veja na tabela
abaixo a relação de equipamentos:

LOCAL

SALAS DE AULA

AUDITÓRIO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
DATASHOW MULTIMÍDIA
TELA FIXA DE PROJEÇÃO
AMPLIFICADORES
MICROFONES COM FIO
REVERB PEAVY
PROJETOR MULTIMÍDIA BENQ
AMPLIFICADOR
LED LASER
MICROFONE
TELA
CAIXAS DE SOM PIONEER DE 240W
PEDESTAL PARA MICROFONE

Rede de comunicação
Os computadores da Faculdade Hélio Rocha estão interligados em rede com
velocidade de 100 Mbits, com acesso à Internet 24 horas por dia, através de um link
dedicado de 10 Mbps, largura de banda predefinida e totalmente balanceada, que
viabiliza a difusão e o compartilhamento da informação.
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Serviços de Manutenção e Conservação de Equipamentos

Na manutenção e conservação de equipamentos desenvolvem-se 2 processos básicos:
a prevenção e o conserto de equipamentos eletroeletrônicos, de refrigeração, dos
laboratórios, de informática, etc.
Manutenção Preventiva:
Esses serviços são realizados de acordo com o cronograma previamente
levantado, tendo-se em conta os tempos de manutenção x equipe e a
disponibilidade do equipamento em relação à atividade. Os seguintes passos
são realizados na manutenção preventiva:
-

Atualização anual do Programa de Manutenção Preventiva (anual, semestral,
mensal);

-

Avaliações e testes gerais em equipamentos;

-

Solicitação de compra de peças;

-

Reparo efetivo (caso seja encontrado irregularidade) no local ou no setor de
manutenção;

-

Teste no setor requisitante.

Manutenção Corretiva:
O processo para gerar a OS (ordem de serviço) é simples:
-

Solicitação de atendimento técnico no Núcleo de Atendimento;

-

Testes preliminares, checklist do equipamento e do local onde se encontra
instalado;

-

Solicitação de peças ao almoxarifado / setor de compras (se for o caso);

-

Reparo efetivo (caso seja encontrado irregularidade) no local ou no setor de
manutenção;

-

Teste no setor requisitante;
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-

Arquivamento da OS.

Laboratórios de informática
A Faculdade Hélio Rocha possui atualmente laboratório de informática que são
utilizados por professores e alunos nas atividades acadêmicas em geral.

O

laboratório

é

climatizado,

possui

bancadas

apropriadas

para

os

equipamentos, cadeiras para os usuários.

Os

equipamentos

utilizados

no

laboratório

possuem

configurações

mencionadas na tabela abaixo, todos com acesso à internet e espaço para
armazenamento de dados nos servidores. Além disso a rede elétrica é aterrada e tem
dispositivo de proteção de circuito.
O laboratório de informática da Faculdade Hélio Rocha presta os seguintes
serviços aos seus usuários:

Serviço

Descrição
Serviço de agendamento dos laboratórios
através de formulário específico

Agendamento
disponibilizado no Núcleo de
Acompanhamento ao Estudante.
Fornecimento de login e senha
individual

Geração de identificação e senha individual
para acesso à rede

Espaço no servidor para arquivo de
dados

Os usuários podem arquivar suas
informações nos nossos servidores.

Agência Experimental do curso de Publicidade e Propaganda
A FHR dispõe no interior de suas instalações uma agência experimental a disposição
dos alunos do curso de publicidade e propaganda. Além de possibilitar a prática das
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disciplinas, a agência possibilita a vivencia de estágio.
Laboratório de Fotografia
Atendendo a toda a comunidade da FHR, em especial, as necessidades docentes e
discentes do curso de publicidade e propaganda. O funcionamento se dá conforme o
disposto no contrato de parceria.
Laboratórios dos cursos de Engenharias
Atendem especificamente aos cursos de engenharias. São facilitadores na prática
das disciplinas e desenvolvimento do corpo discente. Os laboratórios detalhados são
elencados no PPC do curso.

10.1 BIBLIOTECA

A biblioteca da Faculdade tem como objetivo subsidiar, com total qualidade o
ensino, pesquisa e extensão da sua comunidade acadêmica. A estrutura da biblioteca
foi projetada considerando os princípios de conforto e de ergonomia, de modo que o
uso da biblioteca seja agradável e a utilização de seus serviços se torne eficaz. Sua
área total de 104,5 m2 está distribuída da seguinte forma: recepção; salão para leitura;
cabines para estudo individual; sala para estudo em grupos e multimeios, reservada
sob agendamento no Núcleo de Atendimento.
Visando a preservação do acervo é realizada permanentemente campanha de
conscientização, através da exposição de cartazes com frases de efeito, não permitindo
o acesso com alimentos de qualquer natureza, a veiculação de mensagens impressas
no recibo de empréstimo, além de contar com equipamentos que monitoram
permanentemente a temperatura e umidade do ambiente.

O desenvolvimento da coleção é produto de uma permanente interação entre o
corpo docente, discente e bibliotecários, fortalecido e norteado pela Política de
Desenvolvimento de Coleções, que atende aos padrões de qualidade elaborados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Secretaria de Educação
Superior.
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A biblioteca dispõe em seu acervo 13320 itens, incluindo periódicos, pertinentes
aos cursos oferecidos pela Faculdade. Conta também com o serviço da comutação
bibliográfica e empréstimo entre bibliotecas. O sistema de informatização é a
ferramenta que auxilia o processo de acervo e possibilita o controle efetivo de consulta
e empréstimo.

O horário de funcionamento da biblioteca é de segunda à sexta-feira das 08h às
22h e aos sábado das 08h às 16h. A biblioteca conta com um profissional de
biblioteconomia.

Programa de Atendimento a Portadores de Necessidades Educacionais
Especiais.

Cumprindo ao que determina o Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, a
Biblioteca atende aos seus usuários com necessidades educacionais especiais de
forma adequada, pois está localizada no andar térreo e não apresenta dificuldade de
acesso aos portadores de necessidades especiais.

Portadores de Necessidades Educativas Especiais Auditivas

O pessoal da biblioteca deve receber os usuários com deficiência auditiva,
procurando falar articuladamente e olhando diretamente para os mesmos, permitindo a
eles utilizarem-se da leitura labial. Os bibliotecários deverão receber orientação básica
sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para que atendam a estes usuários e
repassem estas orientações às suas equipes.

Acesso a Rede Wireless

A rede sem fio Wireless da FHR permite que seus usuários acessem a internet
através de seus notebooks ou celulares, sem precisarem utilizar cabos para conexão. O
serviço é gratuito e está disponível em todos os setores da Biblioteca e da faculdade.
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Fichas catalográficas

A Biblioteca da FHR também oferece à comunidade acadêmica o serviço de
elaboração de fichas catalográficas para seus trabalhos de conclusão de cursos de
graduação e de pós-graduação.

Pessoal Técnico-Administrativo

A Biblioteca está sob a responsabilidade de pessoal treinado para o atendimento
de usuários, contando atualmente com profissional legalmente habilitado em
Biblioteconomia e auxiliares para prestar atendimento à comunidade acadêmica,
responsáveis pela organização do acervo, digitação e atendimento aos discentes.

11 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA

A FHR terá, em sua infraestrutura física, acessibilidade para atender aos
docentes, discentes e/ou funcionários portadores de necessidades especiais com
rampas de acesso a todas as dependências e elevador. Enquanto não se concretiza a
expansão para o prédio de Itapoan, a Coordenação Acadêmica em conjunto com os
Coordenadores de cursos analisa a cada semestre a realidade dos alunos matriculados
na instituição e, caso haja algum aluno portador de necessidades especiais ou com
mobilidade reduzida, priorizamos que as salas de aula localizadas no andar térreo
sejam reservadas para a turma desse aluno.

Com a ampliação de sua infraestrutura, devido ao aumento no número de
discentes e docentes e da pretensão de facilitar o acesso da sociedade civil nas suas
dependências em consequência da expansão na oferta de novos cursos e programas
no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, inclusive da implementação de
projetos de abrangência social no que diz respeito à importância de investimentos na
inclusão social, a Faculdade irá empreender em planos de promoção de acessibilidade
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e atendimento prioritário, imediato e diferenciado para a utilização dos espaços, dos
mobiliários e dos equipamentos disponibilizados à comunidade acadêmica.

Com o compromisso de estar sempre acompanhando os movimentos de
mudanças e transformações socioculturais e econômicas pelas quais a sociedade vem
passando ao longo dos últimos anos, a FHR, ciente de que essas transformações
implicam novos modos de ser e de viver as relações sociais, econômicas, políticas e
profissionais, ofertará à sociedade novos cursos para a formação de profissionais de
saúde eticamente capacitados para atuarem com qualidade na assistência a que as
populações têm direito.

Assim, considerando o compromisso social com a sociedade, a FHR apresentará
cursos na área de humanas que promoverão um maior embasamento na formação de
profissionais comprometidos não só com os anseios individuais do cidadão, como
também de toda coletividade através dos conceitos de saúde coletiva, com uma visão
crítica e reflexiva, permitindo que o profissional reconheça suas responsabilidades e
seus deveres para com o outro.

Em relação ao seu plano de promoção de acessibilidade e atendimento
prioritário, com respeito a alunos portadores de deficiência física, as instalações físicas
atendem aos seguintes requisitos:

a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante,
permitindo acesso aos espaços de uso coletivo;

b) reserva de vagas no estacionamento específicas para os portadores de
necessidades especiais;
c) adaptação nos banheiros para permitir o acesso de cadeira de rodas;

d) instalação de lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de
cadeira de rodas;
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No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, assume o
compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso
de:

a) manter sala de apoio como máquina de braile, impressora braile acoplada ao
computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie
textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos
para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura,
scanner acoplado a computador;

b) adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de
fitas sonoras para uso didático.
Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, assume o compromisso
formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, de:

a) propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua
portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas,
complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não
tenha expressado o real conhecimento do aluno;

b) adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo
semântico;

c) estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade
escrita, par ao uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o
estudante estiver matriculado;
A respeito do tratamento diferenciado, a instituição está comprometida em
disponibilizar, sempre que for necessário, o seguinte:

a) assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;
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b) pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência
visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas;

c) disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

d) divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

A FHR está sempre atenta para oferecer aos portadores de necessidades
especiais, de um modo em geral, condições de acessibilidade que possam contribuir
para o seu processo de aprendizagem. Para isso, algumas ações estão sendo
implementadas, a saber:

a) Seminários sobre acessibilidade;

b) Cursos de Libras para os seus colaboradores;

c) Palestra para estudantes e servidores sobre a inserção do PNE no mundo do
trabalho;

d) Estimular o espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo
que o estudante formado não apenas acumule conhecimentos técnicos, mas
valores sociais consistentes, para que atue na sociedade de forma
consciente e comprometida.
Em atendimento a Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012, a FHR compre as
exigências da legislação tendo em vista a proteção dos direitos da pessoa com
transtornos do espectro autista.
A Instituição apresenta condições adequadas de acessibilidade para pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida e utiliza de ajustes dentro das condições
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internas e de infra para alocar, quando existente, aluno com deficiência ou mobilidade
reduzida.

12 DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Os recursos financeiros da Faculdade Hélio Rocha – FHR são adquiridos
essencialmente pelo recebimento das mensalidades dos cursos de graduação, pósgraduação, extensão e taxas financeiras de serviços. Esses recursos são direcionados
ao aperfeiçoamento do ensino, extensão e pós- graduação para que se possam suprir
suas necessidades em decorrência da realização das atividades planejadas.

São efetivadas as despesas de pessoal como pagamentos dos salários dos
docentes, do pessoal técnico-administrativo e de apoio, acrescidas dos encargos
sociais. As demais despesas de custeio (material de expediente, material didático,
material de laboratório, material de limpeza, etc.) são estimadas de acordo com os
custos

relativos

aos

cursos:

as

atividades

operacionais,

investimentos

em

infraestrutura, aquisição de materiais e equipamentos para a área administrativa e
laboratórios, assim como o efetivo pagamento de suas obrigações legais.

A mantenedora tem como política de sustentabilidade estabelecer e tornar viável
o planejamento financeiro para que os recursos econômicos sejam suficientes para a
realização dos objetivos, metas e ações propostos para o desenvolvimento da
Faculdade Hélio Rocha. Por essa via de pensamento, pretende:
definir claramente os custos para a implementação e manutenção da FHR;
analisar a viabilidade financeira e a adequação às políticas e diretrizes
institucionais de planos, programas e projetos educacionais de cada curso;
controlar a aquisição de bens patrimoniais otimizando e racionalizando a
utilização dos bens existentes, evitando duplicações;
definir as fontes dos recursos necessários;
prever a alocação, distribuição e utilização dos recursos financeiros;
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aperfeiçoar o processo de orçamento participativo, compatível com as
finalidades da IES;
desenvolver parcerias entre a FHR e a comunidade empresarial com vista a
angariar meios financeiros adicionais;
criar mecanismos para garantir a participação regular dos docentes, discentes e
pessoal administrativo em eventos científicos e técnico-profissionais
relevantes, criando um fundo de apoio;

tornar extensível a atribuição de bolsas de estudo a discentes, docentes e
funcionários em formação;
realizar análise de custo-benefício e de custo-efetividade.

Por meio de previsões orçamentárias, os recursos são alocados na instituição,
com o objetivo de definir os investimentos necessários para a manutenção e ampliação
das instalações da IES. Os investimentos são estimados com base nos cronogramas
de edificações, instalações físicas, aquisição de equipamentos, acervo bibliográfico,
máquinas, aparelho e outros de natureza permanente a preços de mercado, conforme
levantamento realizado.

O orçamento da FHR é elaborado anualmente pelo setor administrativo
financeiro e após o levantamento das receitas, despesas e investimentos previstos, são
adotadas medidas e ações para o bom funcionamento da instituição. O desempenho
econômico-financeiro, o comportamento e evolução da receita e da despesa são
monitorados pela mantenedora com a supervisão do setor administrativo financeiro
que, atrelado a essa realidade e visando atender a previsão orçamentária dos Projetos
Pedagógicos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, a FHR investirá nas
estruturas de laboratórios de acordo com a necessidade apresentada no projeto
pedagógico do curso e número de alunos matriculados. Contudo, a IES adota, quando
necessário, a contratação de consultorias especializadas nas diversas áreas:
acadêmica, jurídica e administrativa e financeira, com o objetivo de melhor atender aos
desafios permanentes de sustentabilidade, prospecção e crescimento na oferta de
produtos e serviços educacionais.
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No período de 2014 a 2018, a FHR continuará montando uma estrutura de
apoio qualitativo
docente formado

e quantitativo para viabilizar a c o n t r a t a ç ã o d e um corpo
em sua maioria

por

mestres e doutores, além de

investimentos em pesquisa, extensão, na sua

infraestrutura física, especialmente

nas ações voltadas para o meio ambiente, para o desenvolvimento sustentável da
região, sem esquecer as ações ligadas aos Direitos Humanos e as Relações Étnico
Raciais.

Esse empenho promoverá ainda mais o desenvolvimento educacional,
econômico e social da cidade de Salvador, como também do estado da Bahia. Por isso,
torna-se necessário um aumento significativo na sua estrutura acadêmica, a fim de
acompanhar o crescimento da demanda de alunos que semestralmente procuram os
cursos dessa instituição, ampliando, aperfeiçoando e procurando capacitar a população
baiana por meio da oferta de cursos superiores de licenciaturas, bacharelados e
tecnológicos.

Vale ressaltar que compete/competirá a Mantenedora promover adequadas
condições de funcionamento das atividades da/na FHR, prioritariamente aquelas que
dizem respeito ao ensino, pesquisa e extensão, priorizando também o pleno
desenvolvimento das Atividades Complementares que fazem parte da carga horária
total de todos os cursos de graduação, considerando sempre as Diretrizes Curriculares
Nacionais e demais resoluções pertinentes que orientam o pleno exercício dessas
Atividades.

O planejamento econômico financeiro foi elaborado a partir dos seguintes dados:
a) desempenho econômico financeiro da IES nos três últimos anos;
b) análise dos preços dos serviços educacionais nas outras IES da região;
c) levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao
cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação do ensino
(cursos de graduação e pós-graduação), da iniciação científica/pesquisa e
da extensão, com ênfase para os seguintes aspectos:
contratação e capacitação dos recursos humanos ( professores e
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pessoal não-docente);
ampliação e melhoria constante (semestral) do acervo da Biblioteca;

ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos
para os laboratórios e serviços técnicos, incluindo recursos de
computação e informática;
ampliação, reforma e readaptação da infraestrutura física e de apoio;

manutenção, ajustes e melhorias aos requisitos de acessibilidade a
pessoas portadoras de necessidades especiais e atendimento às
normas de segurança.

O orçamento da Hélio Rocha é elaborado pelo setor administrativo financeiro e
após levantamento das receitas, despesas e investimentos previstos, são elaborados
planos de ações para realização das medidas autorizadas. O desempenho econômicofinanceiro, o comportamento e evolução da receita e da despesa são monitorados pela
mantenedora, visando a auto sustentabilidade financeira da faculdade.
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EXPANSÃO 2014 A 2018
ORÇAMENTO
2014

2015

2016

2017

2018

RECEITAS
Mensalidades (+)
Bolsas / Descontos (-)
Financiamentos (+)
Inadimplência (-)

R$ 1.350.779,80

R$ 2.580.847,85

R$ 2.745.200,58

-R$ 19.354,97

-R$ 45.229,31

-R$ 32.958,00

R$ 8.411,85

R$ 3.720,00

-R$ 98.624,06

-R$ 230.467,83

R$ 3.470.000,58

R$ 4.223.600,58

R$ 173.500,03

R$ 211.180,03

-R$ 185.764,88

R$ 416.400,07

R$ 633.540,09

-R$ 420.000,00

-R$ 453.600,00

-R$ 476.280,00

-R$ 489.164,76

-R$ 528.297,94

-R$ 554.712,84

Taxas (+)
DESPESAS
Aluguel (-)
Despesas Administrativas (-)
Manutenção (-)
Investimentos (-)

-R$ 145.880,34

-R$ 281.081,51

-R$ 65.601,50

-R$ 79.730,10

-R$ 27.081,51

R$ 14.483,60

R$ 38.496,00

R$ 50.044,80

-R$ 29.248,03

-R$ 30.710,43

R$ 165.058,24

R$ 214.575,71

Pagamento de Funcionáios (-)

-R$ 155.346,88

-R$ 261.926,82

-R$ 168.506,76

-R$ 397.188,16

-R$ 556.063,43

Pagamento de Professores (-)

-R$ 457.058,07

-R$ 369.298,31

-R$ 263.863,31

-R$ 530.943,86

-R$ 743.321,40

Encargos (-)

-R$ 300.293,85

-R$ 373.419,42

-R$ 352.341,83

-R$ 422.810,20

-R$ 473.547,42

Pesquisa e Extensão (-)
R$ 25.022,40

R$ 32.529,12

R$ 45.540,77
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TOTAL
RECEITAS
DESPESAS
TOTAL GERAL

R$ 1.241.212,62

R$ 2.308.870,71

R$ 2.526.477,70

R$ 4.059.900,68

R$ 5.068.320,70

-R$ 1.109.697,04 -R$ 1.326.960,16 -R$ 1.645.890,97 -R$ 2.164.500,83 -R$ 2.574.519,04
R$ 131.515,58

R$ 981.910,55

R$ 880.586,73

R$ 1.895.399,85

R$ 2.493.801,65
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