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PALAVRAS INICIAIS 
 

 

O relatório aqui apresentado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, tem como objetivo fazer um 

breve balanço das atividades realizadas pela IES nos anos de 2018, 2019 e 2020, no sentido de a 

verificação do cumprimento dos protocolos de compromisso assumidos pela atual gestão, decorrentes da 

avaliação de recredenciamento ocorrida em 2016 e de seu efetivo saneamento. Da mesma forma, 

procuramos avaliar de que forma as metas do PDI 2018-2022 estão sendo cumpridas. Oferecemos nas 

próximas páginas uma reflexão, quantitativa e qualitativa, do alcance das mudanças realizadas e, da 

mesma forma, uma autoavaliação dos próprios trabalhos realizados por esta comissão. 

Diante do exposto acima, justificamos a manutenção da estrutura de relatórios anteriores, em 

parte deste, para que possamos realizar a comparação indicada, indicando as permanências e as 

mudanças, identificadas pela CPA ao longo dos três anos delimitados. 
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APRESENTAÇÃO  
 

O presente relatório visa atender às solicitações do Sinaes - Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - criado pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que tem como finalidades 

a incentivar a melhoria da qualidade do Ensino Superior, juntamente com a expansão das vagas 

no Brasil. A avaliação do Ensino Superior acontece através de três mecanismos: processos 

avaliativos das IES, avaliação dos cursos oferecidos e, também, através da verificação do 

desempenho dos estudantes, no Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENADE. 

Estas avaliações são realizadas através das ações da Diretoria de Avaliação da Educação 

Superior (DAES), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), seguindo orientações da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES), segundo a Portaria Nº 2.051, de 9 de julho de 2004, especialmente em seus artigos 

4º, 7º, 8º, 9º e 10º, nos quais encontramos delimitação das funções da CPA. 

Visando atender às diretrizes instituídas pela CONAES, este documento apresenta-se relatório 

de autoavaliação da Faculdade Paulista de Comunicação - Faculdade Mundial (FM), organizado 

pela sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), referente ao período 2018-2020. Os resultados 

aqui apresentados procuram fazer um balanço do funcionamento da FM, doravante mencionada 

como FPAC, em consonância com o PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional - referente 

ao período de 2018-2022, apontando os avanços, assim como os pontos frágeis que precisam 

de atenção, incluindo o cumprimento ou não das sugestões da CPA apresentadas nos relatórios 

referentes a 2017, 2018 e 2019. Desta forma, as análises apresentadas procuram nortear 

políticas institucionais nos âmbitos da gestão e do desenvolvimento pedagógico. 
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1. Da Mantenedora 
 

Mantenedora Fundação Mundial 

CNPJ: 03.910.078/0001-31 

End.: Santo Antonio nº: 253 

Bairro: Centro Cidade: 
São Caetano do 
Sul 

CEP: 09521160 UF: SP 

Fone: 3266-5944 Fax: 3266-5944 

e-mail: fundacaomundial@fundacaomundial.com.br 

 

1.1. Dirigente Principal da Mantenedora  

 

Nome: Paulo Masci Abreu 

CPF: 339119598-34 

End.: Rua Santo Antônio nº: 253 

Bairro: Centro Cidade: São Caetano do Sul CEP: 09521160 UF: SP 

Fone: 11–3266-5944 Fax: 11 – 3216-5980 

e-mail: fundacaomuncial@fundacaomundial.com.br 

 

1.2. Finalidades  

 De acordo com os objetivos da Fundação Mundial, a Faculdade Paulista de Comunicação tem 

por finalidade ministrar cursos nas áreas do ensino superior de graduação e pós-graduação. Na área da 

Comunicação Social, Educação e Negócio. Seu foco está claramente definido como sendo uma instituição que 

deseja estar estreitamente vinculada ao mercado e manter uma íntima relação com todas as empresas da Grande 

São Paulo do setor de comunicações, Educação e Empresarial. 

 

2. Da Mantida  

2.1. Perfil Institucional 
Mantida: Faculdade Paulista de Comunicação 

End.: Avenida Paulista - Edifício Central Park - 12º Andar nº: 2.200 

Bairro: Cerqueira César Cidade: São Paulo CEP: 01310-300 UF: SP 

Fone: (11) 32665944 (11) 30165998 Fax:  

E-mail: senger@cs.edu.br 

Site: www.fpac.com.br 

 

2.2. Dirigente Principal da Mantida  
Nome: Claudinei Senger 

Cargo Diretor Geral 

CPF: 286.434.958-24 

RG  32.063.984-8 

End.: Av Paulista – 12º Andar  nº: 2200 

Bairro: Cerqueira César Cidade: São Paulo CEP: 01310-300 UF: SP 

Fone: (11) 3649-7000 ramal 7028 Fax:  

e-mail: senger@cs.edu.br 
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2.3. Direção Acadêmica da Mantida  
 

Nome: Fábio Cristiano de Moraes 

Cargo Diretor Acadêmico  

CPF: 305.466.228-44 

RG  41.360.784-7 

End.: Avenida Paulista (Edifício Central Park - 12º Andar) nº: 2200 

Bairro: Cerqueira César Cidade: São Paulo CEP: 01310-300 UF: SP 

Fone: (11) 32665944 Fax:  

e-mail: fabio.moraes@cs.edu.br 

 

 

3. Histórico da Instituição 

 

De início é preciso fazer uma ressalva:  

A Faculdade Paulista de Comunicação (FPAC), mantida pela Fundação Mundial, é a nova 

denominação da Faculdade Mundial. No lastro de seu projeto de reestruturação institucional, o 

pedido da alteração da denominação da IES foi feito junto ao MEC em 25/04/2019 (Nº E-MEC 

201910391) e aprovada em 28/05/2019, por estar de acordo com o art. 91 da Portaria Normativa 

MEC nº 23/2017. Neste Relato Institucional (e em todos os documentos institucionais) haverá 

a uniformização da citação para o nome atual da IES, ainda que se tratando de fase histórica 

sob o outro nome. Isso não acarretará qualquer prejuízo no sentido, por se tratar da mesma 

instituição. 

Ressalvas feitas, contemos brevemente a história da IES 

O número 2.200 (de acordo com a numeração atual) da Av Paulista é o local onde hoje está 

sediada da Faculdade Paulista de Comunicação – FPAC, mas já foi um endereço bastante 

frequentado pelo aviador Santos Dumont.  

Com projeto do escritório de Ramos de Azevedo, em 1921, foi erguido o imponente casarão, 

residência de Gabriela Dumont Villares, irmã de Alberto Santos Dumont - a família era 

composta por oito filhos, cinco mulheres e três homens. Segundo registros históricos, nos anos 

1920, o aviador costumava se hospedar na casa de Gabriela, em suas vindas à São Paulo. 

Naquela época, dividia-se entre a capital paulista, Rio, Petrópolis e Paris. No mesmo lugar, 

atualmente, encontra-se o Edifício The Central Park, de 23 andares, que foi construído em 1970 

e no qual a Faculdade está instalada. 

Após a construção e em razão de sua localização (alto da Paulista), naturalmente o prédio 

passou a abrigar diversas rádios e empresas de comunicação. Ao longo do tempo, o Edifício 

ficou conhecido como a Casa das Rádios, pois na Av Paulista este é o prédio no qual convergem 

as principais emissoras de São Paulo. Juntas, são responsáveis, segundo dados do IBOPE 2018, 
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por 28,5% da audiência da cidade de São Paulo e região metropolitana. Além das Rádios, o 

espaço conta com duas TV (Top TV e TV da cidade) ligadas ao Grupo CSB de Comunicação, 

o Prédio conta com empresas: Fintech, produtora de conteúdo, e empresas ligadas direta ou 

indiretamente à comunicação.   

Em razão do ambiente profundamente imerso no universo da comunicação, em 2006 nasceu o 

desejo do mantenedor de constituir uma Instituição de Ensino de excelência que atuasse nas 

áreas da Comunicação, Educação e Negócio. À época, o Brasil vivia boas perspectivas 

econômicas: PIB crescia, a taxa de desemprego estava baixa e a busca pelo ensino superior, por 

conta de alguns incentivos governamentais, estava aquecida. Naquele cenário, cada vez mais, 

eram demandados profissionais com excelência da formação.  

Somado à longa experiência na área de negócio e comunicação, do Grupo CBS de 

Comunicação, vinculado à Fundação Mundial, nascia assim o Projeto da Faculdade Paulista de 

Comunicação (antiga Faculdade Mundial). No final de 2008, a IES recebeu a visita in loco. Em 

13 de janeiro de 2009, a IES é Credenciada pela Portaria SERES/MEC nº 64 de 13/01/2009 e 

publicação Diário Oficial da União de 14/01/2009. A IES iniciou suas atividades em janeiro de 

2009, oferecendo o curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 

(autorizado pela portaria nº 26 de 15 de janeiro de 2009 - DOU nº 11, de 16/01/2009, Seção I, 

pág. 326 -, para funcionar na modalidade de bacharelado com oferta de 100 vagas anuais) e 

Relações Públicas (autorizado pela portaria nº 25, de 15 de janeiro de 2009 - DOU nº 11, de 

16/01/2009, Seção I, pág. 326 - com 100 vagas autorizadas totais anuais). Ambos os cursos são 

bacharelados na área de Comunicação Social, organizados em quatro anos, subdivididos em 

oito períodos letivos; tem como objetivo capacitar o aluno a identificar e explicar as 

manifestações da Comunicação Social presentes na sociedade contemporânea e estabelecer 

relações entre a Comunicação Social e outras áreas de conhecimento, formando, assim, 

profissionais capazes de serem cidadãos e ao mesmo tempo atuarem positivamente na 

modificação da sociedade. 

Em 2011, seguindo a expansão prevista em seu projeto Inicial, a IES solicitou a autorização 

para abertura de dois Cursos Superiores de Tecnologia Sistemas Para Internet (E-MEC-

201117666) e Marketing (E-MEC-201117665). Ambos os pedidos foram cancelados por 

iniciativa na IES que, ao analisar o Mercado e a crise que se apontava nos horizontes, julgou 

não ser o momento mais adequado para oferta destes cursos. Já os cursos de Bacharelado Rádio, 

Tv E Internet (E-MEC  201112057) e Administração (E-MEC  201111123) foram autorizados. 

O curso de Rádio, Tv E Internet pela Portaria nº 516 de 14 de agosto de 2014, e o de 

Administração pela Portaria nº 567, de 07 de novembro de 2013. 

Iniciado o processo de curso em 2012, a IES recebeu no ano seguinte a visita in loco para o 
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reconhecimento do curso de Publicidade e Propaganda (E-MEC-201210530), que havia sido 

autorizado em 2009. À época, a IES contava com 37 estudantes regularmente matriculados no 

curso exclusivamente no período noturno. Ao fim da visita e o cumprimento do protocolo de 

compromisso, o curso recebeu CC 3 e ficou reconhecido pela Portaria Nº 294, de 7 de julho de 

2016. 

No ano seguinte, em 2013, a IES protocola seu pedido de Recredenciamento (E-MEC-

201307790). No ano seguinte, em 2014, a IES solicitou a autorização para o funcionamento do 

curso de Pedagogia (E-MEC-201408860). Em meados daquele ano, a Instituição recebeu a 

visita de autorização Código: 118190. É digno de nota que nas três dimensões avaliadas no ato 

da autorização, as notas foram: Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica – Conceito 

3.5; Dimensão 2 – Corpo Docente – Conceito 4.1 e Dimensão 3 – Instalação Física – Conceito 

3.0. Assim o curso ficou autorizado pela Portaria Nº 913 de 27 de novembro de 2015.  

Protocolado em 2014 (E-MEC-201414855), o curso de Relações Públicas recebeu a visita de 

reconhecimento (Código da Avaliação: 119175) em 28 de junho de 2015. Vale apontar que a 

coordenação do curso de Relações Públicas recebeu nota máxima, assim como a experiência 

do corpo docente do curso. O curso ficou reconhecido com a publicação da Portaria Nº 321, de 

21 de julho de 2016.  

Com processo iniciado em 2013, em 10 de abril de 2016, foi a vez de a FPAC receber a visita 

para seu Recredenciamento (Código da Avaliação: 111273).À época, a IES estava autorizada a 

oferecer 5 cursos de Bacharelados em Administração, Relações Públicas, Publicidade e 

Propaganda, Rádio, TV e Licenciatura em Pedagogia. Por conta da dificuldade na formação de 

turmas com um número mínimo e viável financeiramente de estudantes, estavam ativos, em 

2016, os cursos de Publicidade e Propaganda e Rádio, TV e Internet, que estava outrossim em 

processo de reconhecimento. Naquele ano, a IES contava com cerca de 60 estudantes, sendo 

aproximadamente 70% deste corpo discente ingressante por transferência da extinta Faculdade 

do Povo.   

Em 2017, como resultado do C.I 2, a Faculdade firmou junto a SERES 13 (treze protocolos de 

compromisso). Neste ano, começaram as alterações institucionais com vistas a reversão do 

quadro encontrado na visita in loco. No ano seguinte, após alguns reveses, foram entregues 

junto a SERES as comprovações de cumprimento dos protocolos.  

Com esta etapa vencida, no primeiro semestre de 2019, foi protocolado (E-MEC-201901503) a 

solicitação de Reconhecimento do Curso de Rádio, TV e Internet, o qual encontra-se em 

tramitação, aguardando visita para avaliação in loco. E, também, preenchido o Formulário 

Eletrônico para o recebimento da reavaliação Pós Protocolo de compromisso.  

O ano de 2019 foi dedicado os estudos para viabilidade do Credenciamento da IES para oferta 
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de cursos na modalidade EaD. Na janela de pedido de Credenciamento do segundo semestre de 

2019 foi protocolado a solicitação (E-MEC 201930757) para Credenciar a IES nesta 

modalidade. Como autorização EAD Vinculada a Credenciamento foi solicitado o Curso de 

Administração (E-MEC 201930876). 

A partir da solicitação do credenciamento EaD, a FPAC vislumbra a possiblidade de ofertar 

àqueles que querem cursar o Ensino Superior, mas na Rotina do dia-a-dia, não conseguem estar 

na faculdade todos os dias da aula.  

4. Dos cursos aprovados 
Em síntese, no momento de aditamento deste documento, março de 2020, a IES encontra no 

seguinte quadro: 

 

5. A vocação da IES e sua relação com o Grupo de Comunicação CBS 
 

Acreditamos que é de fundamental importância aproximar o aluno do mercado de trabalho, por 

meio da capacitação e da promoção de atividades curriculares pelas disciplinas de cunho 

técnico, com a colaboração das disciplinas de humanidades, devendo haver um processo 

metodológico para aplicação das mesmas no decorrer do curso, que possibilite o ingresso e a 

integração do aluno no mercado, além do desenvolvimento de trabalhos laboratoriais que 

 Administração Publicidade e 

propaganda 

Relações 

Públicas 

Rádio, TV e 

Internet 

Pedagogia 

Autorizado Portaria nº 567, de 

07/11/13. 

Portaria Nº 26 de 

15 de janeiro de 

2009. 

Portaria nº 25 de 

15 de janeiro de 

2009 

Portaria nº 516 

de 14 de agosto 

de 2014 

Portaria Nº 913 de 

27 de novembro de 

2015 

Reconhecimento Em fase Portaria Nº 294, 

de 7 de julho de 

2016. 

Portaria Nº 321, 

de 21 de julho de 

2016 

Pedido 

Protocolado 

Em fase 

Coordenador Milton Tadeu 

Piscinato 

Miguel Valione 

Junior 

Miguel Valione 

Junior 

Miguel Valione 

Junior 

Luci Ana Santos da 

Cunha 

Grau: Bacharelado em 

Administração 

Bacharelado em 

Comunicação 

Social - 

Publicidade e 

Propaganda 

Bacharelado em 

Comunicação 

Social - Relações 

Públicas 

Bacharelado 

em 

Comunicação 

Social - Rádio, 

TV e Internet 

Licenciatura em 

Pedagogia 

Modalidade: Educação Presencial Educação 

Presencial 

Educação 

Presencial 

Educação 

Presencial 

Educação Presencial 

Situação de 

Funcionamento: 

Em atividade Em atividade Em atividade Em atividade Em atividade 

Classificação 

OCDE: 

345A01 342P02 - 

Publicidade e 

propaganda. 

342R01 - 

Relações 

Públicas 

213A05 - 

Audiovisuais 

142P01 - Pedagogia 

(Área geral: 

Educação) 

Vaga Anual 

Autorizada: 

200 (noturnas) 100 (50 

matutinos e 50 

noturnos) 

100 (50 

matutinos e 50 

noturnos) 

100 (50 

matutinos e 50 

noturnos) 

150 (75 matutinos e 

75 noturnos) 

Carga Horária 3000 horas 3040 3200 horas 2700 horas 3200 horas 

Turno de 

Funcionamento 

Noturno Matutino e 

noturno 

Matutino e 

noturno 

Matutino e 

noturno 

Matutino e noturno 

Conceito de 

Curso 

3 3 3 3 3 

CPC/ENADE - 4 - -  
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privilegie aprendizado dentro das mesmas linhas técnicas de mercado e o desenvolvimento da 

sensibilidade artística.  

Pensando nisto, a Faculdade que é coligada à Rede Mundial de Comunicação, um Grupo de 

Comunicação composto por mais de vinte emissoras de rádio AM e FM e duas emissoras de 

TV, as quais em sua maioria, atuam no mesmo prédio, objetiva que seus alunos sejam inseridos 

neste ambiente de Comunicação desde o primeiro momento de sua formação.  

A demanda de formação transcende a qualificação técnica padronizada e a qualificação de nível 

superior se traduz por uma apropriação dos saberes técnicos e científicos e, também, definidor 

de um novo perfil profissional, sobretudo, dinâmico e com habilidade para interagir num mundo 

instável e mutável.  

Nessa nova organização do trabalho, o profissional da área de Comunicação, Administração e 

Educação são vistos como ponto estratégico para o mundo dos negócios de comunicação, cujos 

mercados tornam-se cada vez mais instáveis, competitivos e globais demandando profissionais 

que atuem na comunicação, como o jornalismo online, integrando equipes de desenvolvimento, 

criação e produção de sites; trabalhos com arquitetura da informação em meio eletrônico, 

gerência e execução de projetos multimídia; design para web e interfaces gráficas e sonoras..  

Foi em face desta realidade que a Faculdade Paulista de Comunicação se lançou no desafio de 

formação. Nesse aspecto, os profissionais de Comunicação, Administração e Educação devem 

ser capazes de reunir um conjunto de conhecimentos que o torne apto a entender o 

comportamento do consumidor de modo a consolidar determinado produto ou serviço no 

mercado, ser capaz de reconhecer oportunidades e ameaças, entender a complexidade das 

relações em um mundo global e que a elaboração de estratégias comunicacionais para atingir 

as metas e os objetivos das empresas fundamentais num ambiente competitivo. 

Este parágrafo é o horizonte a partir do qual o processo pedagógico formativo se dá no interior 

da FPAC. Os cursos da IES partem da premissa que estão formando os egressos para o Mundo 

VUCA1.  

 

6. A evolução em termos de qualidade e quantidade da IES 
 

Ao longo de sua história, a Faculdade Paulista de Comunicação manteve sua evolução em um 

ritmo constante. Contundo, em que pese todos os esforços, nunca havia conseguido passar de 

 
1 VUCA é um acrônimo para descrever quatro características marcantes do momento em que estamos vivendo: Volatilidade, 
Incerteza, Complexidade e Ambiguidade. Apesar de o termo ter sido incorporado mais recentemente ao vocabulário 
corporativo e às análises da conjuntura social, ele surgiu na década de 80 no ambiente militar. O U.S. Army War College utilizou 
esse conceito para explicar o mundo no contexto pós-Guerra Fria. No entanto, ele também se aplica perfeitamente o século 
XXI e o ambiente no qual os egressos da FPAC 
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uma centena de alunos. Desde sua abertura até 2013, o contingente discente girava em torno de 

duas dezenas de alunos. Em 2014, constava com 37 alunos, em 2016 este número subira para 

67. Por essa razão também o corpo docente e técnico administrativa era diminuto. Em 2016, a 

IES tinha 4 colaboradores em seu quadro de funcionários. Neste mesmo ano, atuantes nas aulas, 

eram 5 docentes.  

A partir de 2017, com fruto de uma parceria da Faculdade Paulista de Comunicação com as 

Faculdades Integradas Campos Salles (FICS), o cenário no qual a IES se encontrava começa a 

alterar-se profundamente.  

A FICS trouxe à FPAC seu know how na gestão acadêmica e pedagógica adquiridos em seus 

quase 100 anos de existência. Cooperando em 360º, os números de entrada de aluno começaram 

a se alterarem radicalmente, conforme o gráfico abaixo: 

 
Figura 1 - Gráfico da Evolução das Matrículas de Graduação 

 

Em projeções modestas e seguras, baseadas na série apresentada até o momento, temos razões 

suficientes para acreditar que chegaremos a 600 anos nos próximos 18 meses.  

Tão evidentes quanto a evolução do corpo discente é a do corpo docente. Com o aumento da 

sua base de alunos, foi possível igualmente a ampliação do quadro de professores. Saímos e 
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uma realidade de 5 docentes para quase três dezenas deles.  

 

Devemos, se a expansão continuar no atual ritmo, nos aproximas de 40 docentes atuando em 

algum dos nossos cursos, nos próximos semestres. 

Há uma premente preocupação com a qualidade do nosso quadro de professores. Junto e sobre 

a evolução quantitativa, buscamos a qualitativa. As contratações priorizaram os docentes com 

formação stricto sensu. Como se demonstra abaixo, docentes especialistas correspondiam há 

60% do curso em 2016, em 2020 esse percentual caiu para 16%. Já docentes com formação 

stricto sensu saltou de 40% para 84% dos professores. Nota-se, ainda que de zero em 2016, 

hoje temos 4 doutores atuantes nos cursos, praticamente 20% do total. 

 

Em números absolutos, temos cumprido a meta 13ª do Plano Nacional de Educação que prevê: 

“Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo 

docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e 

cinco por cento)”. Os nossos números nos permitem prevê que cumpriremos essa meta antes 

do prazo, uma vez que falta termos 35% de doutores. Hoje temos 20%. 

A preocupação com a qualidade do corpo doente é, na verdade, uma obsessão da IES. Por essa 

razão, viemos ao longo destes últimos anos acompanhando e estabelecendo metas para a 

evolução do Índice de Qualificação do Corpo Docente – IQCD. O quadro abaixo representa a 

Evolução deste índice:  

2016 2017 2018 2019 2020

Doutores 0 2 3 5 4

Mestres 2 8 15 16 17

Especialistas 3 5 5 5 4
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Tivemos um aumento da qualidade do corpo docente de 33%, o que nos dá base para inferir 

que os próximos ciclos de contratação romperemos a barreira dos 4 pontos. Isso significa dizer 

que teremos índices de instituições públicas. Ao lado da evolução numérica dos alunos, da 

evolução quantitativas e qualitativas dos docentes, houve uma evolução na qualidade do corpo 

docente expressiva.  

Também o corpo técnico teve incremento nestes últimos quatro anos. A tabela abaixo demonstra 

o crescimento:  

 

A instituição em 2016 contava com duas salas de aulas localizadas no 11º andar. Além deste 

espaço, a IES também usava o 12º andar para atendimento dos alunos e para sua estrutura 

administrativa. Também contava com uma sala no 20º, onde funcionava o laboratório de 

informática. Ainda que diminuta, uma parte da estrutura estava ociosa, por isso, no final de 

2016 o laboratório de informática passou para o 12º andar.  

Em 2017, com a ampliação do número de aluno, os espaços que antes não eram utilizados 

passaram a sê-los. Houve no primeiro semestre daquele ano a ampliação do número de sala de 

aula de 2 para 4. Ainda no segundo semestre de 2017, mais três salas no 8 andar foram agregadas 

à faculdade, chegando assim a uma total de 7 salas. Em 2018, o 8º andar foi entregue em 

detrimento ao 7º, que foi reformado e passou a integrar a estrutura da Faculdade. Neste ano, a 
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IES passou a contar com 10 salas de aula.  

Em ritmo de expansão, neste ano - 2020 -, mais um andar passou a fazer parte da IES. Ao lado 

do 12º, 11º e 7º, também o 2º andar foi agregado às estruturas.  

Esse andar passou a abrigar as salas experimentais (sala Geek, e as Agências Experimentais), 

os laboratórios didáticos, as salas administrativas: CPA, Coordenação, NOP, Colegiados, 

Tempo Integral, além de espaços para criatividade e convivências dos alunos.   

Em perspectiva, o crescimento da área utilizada foi:  

 

Numa leitura atenta dos dados, podemos dizer que o crescimento da IES tem sem mantido 

solido e consistente, o que permite criar planejamento a longo prazo. 
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7. Análise do Plano de metas até 2018-2022 (metas do PDI) 
 

A ação Faculdade Mundial (FM) – Faculdade Paulista de Comunicação (FPAC), enquanto 

instituição de ensino, pensada sistemática e globalmente, levou-a a eleger para 

quinquênio 2018-2022 sete áreas estratégicas nas quais concentrará seus esforços:  

I) Construir sua identidade mediante a articulação com a sociedade local e 

regional;  

II) Articular e desenvolver a integração entre ensino, pesquisa e extensão;  

III) Desenvolver uma política de ação eficiente, eficaz e efetiva de recursos 

humanos;  

IV) Procurar a correta funcionalidade de toda sua estrutura organizacional – 

gerencial e acadêmica;  

V) Adequar continuamente a sua infraestrutura física e os projetos pedagógicos 

de seus cursos/programas aos padrões de qualidade e excelência preconizados 

pelos órgãos dirigentes e normativos do Sistema Federal de Ensino Superior;  

VI) Manter processo continuado de avaliação institucional de forma a perseguir a 

qualidade de seus serviços e o perfil desejado de seus egressos, 

retroalimentando o seu projeto institucional. Fortalecer o processo de 

avaliação institucional.  

VII) Implantar cursos de pós-graduação lato-sensu. 

 

A instituição está ciente de que as metas estipuladas em cada uma destas áreas não 

atendem na sua totalidade o que é preciso fazer, optou-se por dá prioridade àquelas que 

foram mais demandadas pela comunidade Faculdade Mundial (FM) – Faculdade Paulista 

de Comunicação (FPAC), nas comissões de planejamento dos cinco anos indicados. Deste 

modo, cada uma daquelas áreas traz um conjunto de metas e ações a serem desenvolvidas 

entre 2018 e 2022. Para atingir seus objetivos, a Faculdade Mundial (FM) – Faculdade 

Paulista de Comunicação (FPAC) elege as seguintes metas: 

 

7.1. Metas, Estratégias e Avaliação da CPA  

 

As análises realizadas pela CPA estão organizadas conforme metas e estratégias definidas 

no PDI 2018-2020, e utilizamos a sistematização no item Cronograma de implantação do 

PDI, p. 197-202. 



 

  

 

 

7.2. Cronograma de implantação do PDI 
 

 

Eixo/ Ações 

 
Como  Por quê?  Responsável  Onde  Custos  

Prazo 

201

8 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

META 1: Fortalecer as ações previstas no PDI, alinhando, revisando e 

atualizando PPCs, regulamentos e normas da Instituição 
Revisão e atualização 
de PPCs, 

reformulações e 

atualizações 
curriculares nos 

cursos oferecidos pela 

instituição. 

Reuniões de NDEs, 
Colegiados e estudos em 

grupos 

Atualização e 
revisão 

adequadas às 

novas demandas 
das profissões.  

Coordenações 
de cursos 

Sala de 

NDE 
Zero X X    

Revisão dos 

regulamentos e 
normas da Instituição, 

anualmente. 

 

 Reuniões de NDEs, 

Colegiados e estudos em 
grupos 

Atualização e 

revisão 
adequadas às 

novas demandas 

surgidas. 

 

Coordenações 
de cursos 

/Direção 

Acadêmica 

Sala de 
colegia

do 

Zero X X    

 

Observações da CPA: Como os membros da comissão também o são do corpo docente, 

podemos acompanhar a realização de reuniões de colegiados e de NDE’s, nos quais tivemos 

acesso, além de participarmos das discussões e elaboração do material. Tais documentos 

são visíveis através dos novos planos de aprendizagem, inclusive em relação às concepções 

pedagógicas que se encontram por trás da nova nomenclatura. 

Ainda, conforme pesquisas e questionários realizados pela CPA, obtivemos os seguintes 

resultados: 

 

Figura 2: Avaliação do corpo docente em relação à participação na elaboração de 

projetos 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao período 2018 - 2020. 

 



 

  

 

Figura 3: Avaliação do corpo técnico-administrativo em relação à participação na 

elaboração de projetos 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao período 2018 - 2020. 

 

META 2: Melhorar o desempenho acadêmico dos cursos no Enade. 
Melhoria das práticas 

pedagógicas docentes Reuniões de NDEs, 

Colegiados e estudos em 
grupos de professores. 

Fortalecer a 

formação e 

melhorar o 
desempenho do 

Exame. 

Coordenações 

de cursos 

Sala de 

colegia
do 

  X X X  

Organização de ações 

de nivelamento aos 
alunos ingressantes. Abrir inscrições para alunos 

interessados e identificação 

de alunos com necessidade 
de reforço por parte dos 

professores dos 1ºs semestres 

Reforço nos 

conteúdos 
básicos, 

considerando as 

possíveis 
deficiências de 

formação 

trazidas pelos 
alunos. 

Coordenações 

de cursos 

Sala de 

aula 

Hora aula 
atribuído 

ao 

professor 

X X X X X 

 Acompanhamento do 
planejamento dos 

planos de ensino dos 

professores. 

 Reuniões de NDEs e 
Colegiados. 

 Evitar 
duplicidades de 

conteúdos e 

adequação aos 
PPCs. 

 Coordenaçõe
s de cursos 

 Sala de 

colegia

do 

 zero X X X X X 

 Aulas de reforço 

teórico no último 

período do curso 

 Aulas de reforço teórico em 

turnos livres, gratuitas 
visando à preparação ao 

Enade e concursos 

públicos/seleções 

 Considerando 

que o último 

período dos 

cursos é 

composto 

basicamente por 
estágios 

práticos ou 

TCC/monografi
a, o reforço 

teórico é 

necessário 
visando a 

retomada dos 

principais 
conteúdo. 

 Docentes do 

último 

semestre, 
coordenador 

pelas 

coordenações 
de curso. 

 Sala de 

aula 
 zero X X X X X 

 Acompanhamento das 
dificuldades de 

aprendizagem pelo 

NOP. 

 Atendimento do 
psicopedagogo aos alunos 

que necessitam de auxílio na 

organização ode seus 
estudos.  

 Nenhum a 
menos. Todos 

têm sua 

peculiaridade de 
aprendizagem. 

Por isso, é 

necessário 
auxiliar aquele 

 Psicopedago
ga  

 Sala do 
NOP 

 Zero  X X X X X 



 

  

 

que tem mais 

dificuldade. 

Observações da CPA: Neste item podemos nos basear nas informações apresentadas na 

META 1 e nas Figura 2 e Figura 3. 

Com relação ao apoio psicológico e psicopedagógico, as pesquisas e questionários 

realizados pela CPA, obtiveram os seguintes resultados: 

Figura 4: Gráfico com os resultados sobre a percepção do aluno quanto ao apoio ao 

discente 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao período 2018 - 2020. 

 

Os resultados aqui apresentados são a média dos resultados da coleta de dados que ocorreu 

por meio de questionários eletrônicos, aplicados no final de cada semestre do período 2018-

2020, nos quais foram solicitados aos alunos que respondessem ao acessarem o sistema de 

gestão da FPAC. 

As questões respondidas pelos alunos são analisadas a seguir, correspondem a uma taxa 

média de resposta de 15% dos alunos matriculados em cada semestre. 

Apresentamos os dados analíticos com as médias das notas atribuídas pelo corpo discente a 

vários aspectos da FPAC. Os valores apresentados em cada item correspondem às médias 

aritméticas das notas atribuídas pelos alunos respondentes, sendo que as perguntas 

apresentadas aos alunos foram consolidadas em blocos para análise. 

Destacamos que as notas atribuídas foram numa escala de 1 a 5. 

Bloco 1: Percepção dos alunos da FPAC em relação a várias modalidades de apoio ofertadas 

pela IES aos alunos. 

É importante, ainda destacar que, no que se refere à capacitação profissional, ao longo de 

2019 e 2020, o corpo docente teve a oportunidade de participar do curso de formação Pós-

Graduação Latu Senso Metodologias Ativas no Ensino Superior, com bolsas de estudos de 
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100%, oferecido pela parceria da IES com as Faculdades Integradas Campos Salles. Ainda 

em relação ao corpo docente, apresentamos dados coletados pela CPA, referentes ao período 

de 2018 - 2020. 

META 3: Manter o IGC 4. 
Monitorar conceitos 
obtidos pelos 

concluintes no Enade. 

Acompanhamento dos 

relatórios divulgados pelo 

INEP 

Necessário 
melhorar o 

desempenho a 

fim de melhorar 
o IGC. 

Direção 
Acadêmica 

Dados 
INEP 

 X X X X X 

Estudo da titulação 
acadêmica e regime de 

trabalho dos corpos 

docentes. 
Análise dos corpos docentes 

e conceito alcançado 

atualmente 

Dados 
alimentados no 

Censo da 

Educação 

Superior 

refletem nos 

CPCs, que 
geram o IGC. 

Direção 

Acadêmica 
Direção 

Possibilida

de de 
impacto na 

adequação 

da folha de 
pagamento 

docente 

X X X X X 

 

Observações da CPA: A IES tem investido na contratação e capacitação de corpo docente 

que tenha, ao mesmo tempo, titulação acadêmica e qualificação profissional e intensa 

participação no mercado de trabalho, na área em que lecionam, o que garante que os 

estudantes tenham formação de qualidade, absolutamente colada às demandas que o 

exercício profissional tem exigido no Mundo 4.0. 

 

Figura 5: Gráfico demonstrativo da evolução de titulação do Corpo Docente 

 

Fonte: PDI 2018-2020. 
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Figura 6: Gráfico demonstrativo da evolução de titulação do Corpo Docente 

 

Fonte: PDI 2018-2020. 

Figura 7: Gráfico demonstrativo do aumento do corpo técnico-administrativo 

 

Fonte: PDI 2018-2020. 

Aplicando os questionários junto aos estudantes, podemos aferir a percepção dos mesmos 

quanto à qualificação e adequação do corpo docente e acadêmico manifestada nos gráficos 

abaixo: 

 

Figura 8: Tabela com dados da avaliação dos alunos em relação ao Corpo Docente 

Bloco 9: Corpo docente 

Foram avaliados os dados a seguir: 

O professor 

domina o 

conteúdo e 

está 

atualizado. 

O professor tem 

bom 

relacionamento 

com os alunos e 

é aberto ao 

diálogo. 

O professor 

apresenta o 

plano de 

ensino da 

disciplina 

no início do 

semestre. 

 Os conteúdos 

trabalhados 

são 

significativos 

e atuais. 

Possui 

didática na 

explicação 

do 

conteúdo 

Relaciona teoria 

e prática, 

respeitadas as 

especificidades 

da disciplina. 

 Incentiva à 

participação 

dos alunos 

nas aulas. 

Diversifica a 

maneira de 

lecionar, 

contribuindo 

para a 

aprendizagem. 
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Há 

repetição 

de 

conteúdos 

já 

abordados 

em outras 

disciplinas. 

O 

professor 

analisa os 

resultados 

das 

avaliações 

com os 

alunos. 

Há 

diversificação 

na maneira de 

avaliar o 

conhecimento 

É assíduo 

às suas 

funções. 

É pontual 

no início e 

término 

das aulas 

Você está 

satisfeito com 

a 

aprendizagem 

decorrente da 

disciplina. 

A Matriz 

curricular 

do seu 

curso é 

adequada à 

realidade 

do 

mercado 

de 

trabalho. 

Mantém o 

Diário de 

Classe 

atualizado 

Disponibiliz

a materiais 

de apoio 

3,43 3,44 3,69 3,56 3,46 3,64 3,59 3,62 3,64 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente período de 2018 - 2020. 

 

 

Figura 9: Gráfico O professor apresenta aos alunos, no início do ano letivo, o Plano 

anual da disciplina? 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve uma queda na 

percepção da apresentação do Plano de Aprendizagem2 no início do período letivo. A 

CPA não conseguiu identificar quais os motivos de tal queda e levanta algumas hipóteses, 

a serem verificadas nas próximas avaliações: 

1) De fato, houve falta dos professores em apresentação do Plano de Aprendizagem? 

Esta CPA recomenda às coordenações que reiterem as solicitações aos docentes. 

2) A mudança do modo presencial para o remoto, com a utilização da plataforma 

 
2 Ver documento em Anexos 
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MOODLE, em função da pandemia causada pelo Coronavírus, atendendo ao 

Plano de Contingência Covid-193 e ao Protocolo de Biossegurança Para 

Retomada das Atividades Presenciais Pós-Covid-194, instituído pela IES, 

causou a diluição do Plano de Aprendizagem entre os demais documentos postados 

na plataforma? Esta CPA recomenda à direção acadêmica, juntamente com o setor 

de tecnologia, estratégias para que os planos fiquem mais evidentes, tais como 

travamento das disciplinas sem a consulta ao plano, ou outras que os técnicos, 

juntamente com a equipe pedagógica, possam criar. Recomenda, também, às 

coordenações dos cursos que insistam com os professores. Esta CPA recomenda, 

também, que os coordenadores instruam os representantes de turmas a cobrarem 

os Planos de Aprendizagem dos respectivos docentes. 

 

Figura 10: Imagem: Aspecto do AVA, na Plataforma MOODLE, disponibilizada aos 

estudantes desde o início de 2020 

 
 

Figura 11: Imagem: Aspecto de uma Unidade de Aprendizagem do AVA, na 

Plataforma MOODLE, disponibilizada aos estudantes desde o início de 2020 (parte 

1) 

 
3 Documento encontra-se em Anexos. 
4 Documento encontra-se em Anexos. 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Imagem: Aspecto de uma Unidade de Aprendizagem do AVA, na 

Plataforma MOODLE, disponibilizada aos estudantes desde o início de 2020 (parte 

2) 

 

 
 

Figura 13: Imagem: Aspecto de uma Unidade de Aprendizagem do AVA, na 

Plataforma MOODLE, disponibilizada aos estudantes desde o início de 2020 (parte 

2) 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Gráfico Os objetivos da disciplina estão claros para os alunos? 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve uma queda na 

percepção da clareza dos objetivos da disciplina para os estudantes. Possivelmente tal 

queda de percepção esteja ligada à questão anterior, sobre a ausência de apresentação do 

Plano de Aprendizagem no início do período letivo. A CPA recomenda às coordenações 
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dos cursos que reiterem as solicitações aos docentes, e à direção acadêmica melhorias na 

visibilidade dos planos de aprendizagem, assim como os demais documentos 

institucionais, a serem acessados facilmente pelos estudantes, através de vários caminhos 

de navegação diferentes. 

 

Figura 15: Gráfico O professor demonstra segurança quanto aos conteúdos 

desenvolvidos? 

 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento da 

percepção dos estudantes sobre a segurança que os docentes demonstraram ao desenvolver 

seus conteúdos. Em que pese a importância desta elevação, é importante que as próximas 

avaliações identifiquem o que motivo tal aumento, para que a IES continue no mesmo 

caminho. Por outro lado, comparando com dados referentes ao Plano de Aprendizagem e 

aos Objetivos da disciplina, analisados anteriormente, verificamos que mesmo com a 

diminuição da compreensão dos objetivos da disciplina e da apresentação dos planos, os 

estudantes reconhecem a competência do corpo docente. Esta CPA não tem dados para 

analisar os motivos do aumento da percepção, entretanto, levanta a hipótese de que, ao 

migrar da modalidade presencial para a remota, em função das imposições causadas pela 

pandemia da Covid-19, ao utilizarem a plataforma MOODLE e as tecnologias digitais, as 

aulas ficaram mais bem estruturadas. Soma-se a isso, provavelmente, os primeiros 

resultados do curso de pós-graduação Metodologias Ativas no Ensino Superior, ofertado 

ao corpo docente, com 100% de bolsa, entre 2019 e 2020. 
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Figura 16: Gráfico Os conteúdos escolhidos são pertinentes e significativos para a 

disciplina e área de estudos? 

 

 
 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento da 

percepção dos estudantes sobre a pertinência e significância dos conteúdos para as áreas 

profissionais. Esta CPA não tem dados para analisar os motivos do aumento da percepção, 

entretanto, levanta a hipótese de que, ao migrar da modalidade presencial para a remota, 

em função das imposições causadas pela pandemia da Covid-19, ao utilizarem a 

plataforma MOODLE e as tecnologias digitais, as aulas ficaram mais bem estruturadas, 

com conteúdos mais voltados para o exercício profissional. Soma-se a isso, 

provavelmente, os primeiros resultados do curso de pós-graduação Metodologias Ativas 

no Ensino Superior, ofertado ao corpo docente, com 100% de bolsa, entre 2019 e 2020. 

 

Figura 17: Gráfico Na escolha dos conteúdos o professor considera os pré-requisitos 

para a aprendizagem? 
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A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento da 

percepção dos estudantes sobre a pertinência e significância dos conteúdos para as áreas 

profissionais. Esta CPA não tem dados para analisar os motivos do aumento da percepção, 

entretanto, levanta a hipótese de que, ao migrar da modalidade presencial para a remota, 

em função das imposições causadas pela pandemia da Covid-19, ao utilizarem a 

plataforma MOODLE e as tecnologias digitais, as aulas ficaram mais bem estruturadas, 

com conteúdos mais voltados para o exercício profissional. Soma-se a isso, 

provavelmente, os primeiros resultados do curso de pós-graduação Metodologias Ativas 

no Ensino Superior, ofertado ao corpo docente, com 100% de bolsa, entre 2019 e 2020. 

 

Figura 18: Gráfico No desenvolvimento dos conteúdos são consideradas as 

limitações de tempo e recursos disponíveis? 

 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento 

significativo da percepção dos estudantes sobre a consideração das limitações do tempo e 

dos recursos disponíveis para o desenvolvimento d Esta CPA não tem dados para analisar 

os motivos do aumento da percepção, entretanto, levanta a hipótese de que, ao migrar da 

modalidade presencial para a remota, em função das imposições causadas pela pandemia 

da Covid-19, ao utilizarem a plataforma MOODLE e as tecnologias digitais, as aulas 

ficaram mais bem estruturadas, com conteúdos mais voltados para o exercício profissional. 

Soma-se a isso, provavelmente, os primeiros resultados do curso de pós-graduação 

Metodologias Ativas no Ensino Superior, ofertado ao corpo docente, com 100% de bolsa, 

entre 2019 e 2020. 
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Figura 19: Gráfico O nível e o ritmo de desenvolvimento dos alunos? 

 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento 

significativo do nível e do ritmo de desenvolvimento apresentado pelos estudantes. Esta 

CPA levanta a hipótese de que, ao migrar da modalidade presencial para a remota, em 

função das imposições causadas pela pandemia da Covid-19, ao utilizarem a plataforma 

MOODLE e as tecnologias digitais, as aulas ficaram mais bem estruturadas, com 

conteúdos mais voltados para o exercício profissional. Soma-se a isso, provavelmente, os 

primeiros resultados do curso de pós-graduação Metodologias Ativas no Ensino Superior, 

ofertado ao corpo docente, com 100% de bolsa, entre 2019 e 2020. 

 

Figura 20: Gráfico A iniciativa e a participação dos alunos? 

 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento do nível 

de iniciativa e participação dos alunos em relação a 2019, porém queda em relação ao ano 

de 2018. Esta CPA levanta a hipótese de que, ao migrar da modalidade presencial para a 

remota, em função das imposições causadas pela pandemia da Covid-19, ao utilizarem a 

plataforma MOODLE e as tecnologias digitais, apesar de as aulas ficarem mais bem 

estruturadas, com conteúdos mais voltados para o exercício profissional, muitos 
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estudantes se sentiram limitados, na passagem de 2019 para 2020, pelo próprio acesso aos 

recursos tecnológicos, limitação oriunda de suas próprias condições socioeconômicas. 

Durante o ano de 2020, gradativamente, ocorreu uma acomodação dos estudantes em 

relação às tecnologias digitais, da mesma forma que o corpo docente desenvolveu expert 

no uso de várias ferramentas digitais.  

 

Figura 21: Gráfico O tempo disponível para utilização do AVA 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento do tempo 

de utilização das ferramentas digitais pelos alunos em relação a 2019, porém queda em 

relação ao ano de 2018. Esta CPA levanta a hipótese de que, ao migrar da modalidade 

presencial para a remota, em função das imposições causadas pela pandemia da Covid-19, 

ao utilizarem a plataforma MOODLE e as tecnologias digitais, apesar de as aulas ficarem 

mais bem estruturadas, com conteúdos mais voltados para o exercício profissional, muitos 

estudantes se sentiram limitados, na passagem de 2019 para 2020, pelo próprio acesso aos 

recursos tecnológicos, limitação oriunda de suas próprias condições socioeconômicas e da 

familiaridade que os estudantes tinham em relação às mesmas. Durante o ano de 2020, 

gradativamente, ocorreu uma acomodação dos estudantes em relação às tecnologias 

digitais, da mesma forma que o corpo docente desenvolveu expert no uso de várias 

ferramentas digitais. No decorrer de 2020, a IES foi adotando a padronização com a 

utilização da ferramenta Teams, da Microsoft.  
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Figura 22: Gráfico Equilíbrio e bom senso na solicitação de trabalhos? 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento do nível 

da percepção dos alunos em relação a 2019 em relação ao bom senso e equilíbrio na 

solicitação dos trabalhos, por parte dos professores, porém queda em relação ao ano de 

2018. Esta CPA levanta a hipótese de que, ao migrar da modalidade presencial para a 

remota, em função das imposições causadas pela pandemia da Covid-19, ao utilizarem a 

plataforma MOODLE e as tecnologias digitais, apesar de as aulas ficarem mais bem 

estruturadas, com conteúdos mais voltados para o exercício profissional, muitos 

estudantes se sentiram limitados, na passagem de 2019 para 2020, pelo próprio acesso aos 

recursos tecnológicos, limitação oriunda de suas próprias condições socioeconômicas, da 

mesma forma que apresentaram várias dificuldades decorrentes da falta de conhecimento 

das tecnologias propriamente ditas. Durante o ano de 2020, gradativamente, ocorreu uma 

acomodação dos estudantes em relação às tecnologias digitais, da mesma forma que o 

corpo docente desenvolveu expert no uso de várias ferramentas digitais.  

 

Figura 23: Gráfico A segurança e adequação no uso de estratégias? 



 

  

 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento do nível 

de percepção dos estudantes quanto à segurança e à adequação do uso de estratégias, por 

parte dos docentes, para que ocorresse melhor seu melhor desenvolvimento. Esta CPA 

levanta a hipótese de que, ao migrar da modalidade presencial para a remota, em função 

das imposições causadas pela pandemia da Covid-19, ao utilizarem a plataforma 

MOODLE e as tecnologias digitais, apesar de as aulas ficarem mais bem estruturadas, com 

conteúdos mais voltados para o exercício profissional, muitos estudantes se sentiram 

limitados, na passagem de 2019 para 2020, pelo próprio acesso aos recursos tecnológicos, 

limitação oriunda de suas próprias condições socioeconômicas, além de suas dificuldades 

no manuseio das ferramentas digitais. Durante o ano de 2020, gradativamente, ocorreu 

uma acomodação dos estudantes em relação às tecnologias digitais, da mesma forma que 

o corpo docente desenvolveu expert no uso de várias ferramentas digitais.  

 

Figura 24: Gráfico Ao elaborar as provas e trabalhos (instrumentos de avaliação) o 

professor leva em conta o conteúdo do ensino ministrado? 
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A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve uma queda na 

percepção dos estudantes em relação aos instrumentos de avaliação. De 2018 para 2019, 

houve uma queda acentuada na compreensão de que os instrumentos avaliativos estavam 

adequados ao conteúdo ministrado pelos professores. Apesar do aumento da mesma 

compreensão, de 2019 para 2020, ainda encontramos um número menor em relação ao de 

2018. Esta CPA recomenda às coordenações dos cursos que levem esta questão aos seus 

respectivos NDE’s e Colegiados, realizando a avaliação e criando estratégias para que o 

corpo docente reveja suas estratégias avaliativas. 

 

Figura 25: Gráfico As questões ou itens da avaliação são formulados com clareza? 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve uma queda na 

percepção dos estudantes em relação aos instrumentos de avaliação. De 2018 para 2019, 

houve uma queda acentuada na compreensão de que os instrumentos avaliativos estavam 

com enunciados e orientações claras, o mesmo se repetindo entre 2019 para 2020. Esta 

CPA recomenda às coordenações dos cursos que levem esta questão aos seus respectivos 

NDE’s e Colegiados, realizando a avaliação e criando estratégias para que o corpo docente 

reveja suas estratégias avaliativas, garantindo que se tornem cada vez mais claras. 
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Figura 26: Gráfico O aluno tem conhecimento prévio do critério de atribuição de 

notas? 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve uma queda na 

percepção dos estudantes em relação aos critérios utilizados pelos professores para 

realização das avaliações. De 2018 para 2019, houve uma queda acentuada na 

compreensão de que os instrumentos avaliativos estavam com enunciados e orientações 

claras, o mesmo se repetindo entre 2019 para 2020. Esta CPA recomenda às coordenações 

dos cursos que levem esta questão aos seus respectivos NDE’s e Colegiados, realizando a 

avaliação e criando estratégias para que o corpo docente reveja suas estratégias avaliativas, 

deixando-as mais claras. 

 

Figura 27: Gráfico Os alunos são informados do resultado geral da avaliação? 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve uma queda na 

percepção dos estudantes em relação aos critérios utilizados pelos professores para 

realização das avaliações. De 2018 para 2019, houve uma queda acentuada na 

compreensão de que os instrumentos avaliativos estavam com enunciados e orientações 
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claras, o mesmo se repetindo entre 2019 para 2020. Esta CPA recomenda às coordenações 

dos cursos que levem esta questão aos seus respectivos NDE’s e Colegiados, realizando a 

avaliação e criando estratégias para que o corpo docente reveja suas estratégias avaliativas, 

deixando-as mais claras. 

 

Figura 28: Gráfico Ser um incentivador dos alunos? 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento do nível 

de percepção dos estudantes quanto ao incentivo que os professores têm apresentado a 

eles. Esta CPA levanta a hipótese de que, ao migrar da modalidade presencial para a 

remota, em função das imposições causadas pela pandemia da Covid-19, ao utilizarem a 

plataforma MOODLE e as tecnologias digitais, os professores foram muito solidários e 

próximos para com a maior parte dos estudantes, sempre procurando formas diferentes 

para atender o maior número possível de estudantes, realizando um atendimento 

humanizado e, muitas vezes, individualizado, através das várias ferramentas digitais 

disponíveis.  

 

Figura 29: Gráfico Ser disponível ao diálogo? 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento do nível 
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de percepção dos estudantes quanto abertura ao diálogo, apresentada pelo corpo docente. 

Esta CPA levanta a hipótese de que, ao migrar da modalidade presencial para a remota, 

em função das imposições causadas pela pandemia da Covid-19, ao utilizarem a 

plataforma MOODLE e as tecnologias digitais, os professores foram muito solidários e 

próximos para com a maior parte dos estudantes, sempre procurando formas diferentes 

para atender o maior número possível de estudantes, realizando um atendimento 

humanizado e, muitas vezes, individualizado, através das várias ferramentas digitais 

disponíveis.  

 

Figura 30: Gráfico Ser um profissional interessado no aprendizado dos alunos? 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento do nível 

de percepção dos estudantes quanto ao interesse dos professores em relação ao 

aprendizado dos estudantes. Esta CPA levanta a hipótese de que, ao migrar da modalidade 

presencial para a remota, em função das imposições causadas pela pandemia da Covid-19, 

ao utilizarem a plataforma MOODLE e as tecnologias digitais, os professores foram muito 

solidários e próximos para com a maior parte dos estudantes, sempre procurando formas 

diferentes para atender o maior número possível de estudantes, realizando um atendimento 

humanizado e, muitas vezes, individualizado, através das várias ferramentas digitais 

disponíveis.  
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Figura 31: Gráfico Favorecer e estimular o desenvolvimento de valores humanos na 

profissão? 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve um aumento do nível 

de percepção dos estudantes quanto às atitudes humanas dos professores revelando seus 

valores humanos no exercício da profissão. Esta CPA levanta a hipótese de que, ao migrar 

da modalidade presencial para a remota, em função das imposições causadas pela 

pandemia da Covid-19, ao utilizarem a plataforma MOODLE e as tecnologias digitais, os 

professores foram muito solidários e próximos para com a maior parte dos estudantes, 

sempre procurando formas diferentes para atender o maior número possível de estudantes, 

realizando um atendimento humanizado e, muitas vezes, individualizado, através das 

várias ferramentas digitais disponíveis.  

 

Figura 32: Gráfico O professor é um profissional assíduo e pontual em seu trabalho? 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao período de 2018 a 2020. 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que houve uma queda no nível 

de percepção dos estudantes quanto à assiduidade e à pontualidade dos docentes. Esta CPA 

recomenda às coordenações dos cursos que discutam com seus respectivos NDE’s e 

Colegiados, para tentar compreender os motivos de tais percepções. Recomenda também 
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que as mesmas coordenações alertem aos professores sobre tal percepção dos estudantes, 

para que revejam seus processos, fazendo as devidas correções. 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que a diversidade de métodos de 

ensino aprendizagem aparece como ponto forte do corpo docente. A participação dos 

alunos em sala de aula foi apontada como potencialidade no processo de ensino 

aprendizagem, representando resultado dos investimentos da IES com o oferecimento de 

curso de Pós-Graduação Lato Sensu Metodologias Ativas no Ensino Superior, que fora 

solicitado por esta CPA à Direção Acadêmica. Este curso foi operacionalizado pelas 

Faculdades Integradas Campos Sales, disponibilizado sem custo para os docentes. 

Para os tópicos identificados com a didática dos professores e a correlação entre teoria e 

prática a CPA solicita à coordenação que promova nas reuniões de colegiados, debates 

sobre a confluência da teoria e da prática nos conteúdos e projetos desenvolvidos pelo 

corpo docente e que esta relação seja explicada ao corpo discente. 

É importante destacar que os investimentos realizados na capacitação do corpo docente 

são amplamente perceptíveis pelos alunos. A qualificação do corpo docente, reconhecida 

pelos estudantes, é um dos pontos mais fortes da instituição, que garante a permanência 

dos outros alunos que foram trazidos. 

Na avaliação da CPA, este dado permite o cruzamento de várias dimensões das metas 

institucionais, demonstrando que o trabalho realizado no campo da capacitação, 

contratação e plano de carreiras, do corpo docente, demonstra seu potencial de 

crescimento, merecendo ampliar os investimentos neste quesito.  

META 4: Reconhecer dos Cursos Administração e Rádio, TV e Internet 
Reconhecimento do 

curso Rádio, TV e 

Internet. 
Solicitado via sistema E-Mec 
no calendário regulatório. 

A solicitação já 

está aberta no 

sistema, mas 

parada para 

adequação a 
portaria 1.184 

de 2018  

P.I e 

Coordenação 

de curso 

IES 

Taxa do 

pedido de 
reconheci

mento 

 X    

Reconhecimento do 

curso Administração Solicitar via sistema E-Mec 

no calendário regulatório 

Necessário ao 
completar 50% 

do curso 

P.I e 
Coordenação 

de curso 

Sistema 

EMec 

Taxa do 

pedido de 

reconheci
mento 

 X    

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. É necessário que os 

cursos entrem na fase de formatura de seus estudantes. 

 

META 5: Ativar o curso de Pedagogia 
Criar ações para ativar o 
curso de comunicação Estabelecer relações com 

convênio. 

O prazo para 

matricular aluno 
já está vencendo 

Departamento 

comercial 
Mídias 

Valor 
padrão 

para trazer 

aluno 

  X X  

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. O Curso de Pedagogia 



 

  

 

encontra-se sem alunos matriculados nos anos de 2019 e 2020. 

 

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 

META 6: Difundir da ciência e da cultura 
Promover a integração 

entre os diversos 

campos do saber, o 
encontro com a ciência, 

respeitando o direito de 

liberdade e consciência. 

Realização anual de 

Seminários Institucionais de 

Integração dos campos do 
saber. 

Não é possível 

pensar mais nas 

disciplinas em 
suas áreas de 

especialidades. 

Cada vez mais 
devemos 

integrar e fazer 

interagir as 
disciplinas. 

Coordenações

/Direção 
IES Zero    

X X X 

Suscitar o desejo 

permanente de 

aperfeiçoamento 

cultural e profissional, 
possibilitando sua 

concretização, 

integrando os 
conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual 

sistematizadora do 

conhecimento de cada 
geração. 

Realização de exposições 

culturais (feiras, eventos 

etc.). Realizar 05 (cinco) 
eventos com finalidades 

voltadas para o objetivo. 

A formação do 
Ensino Superior 

deve ir além das 

disciplinas 
técnicas, uma 

vez o egresso da 

IES deve ter 
uma visão mais 

ampla e geral da 
sociedade. 

Coordenações

/Direção 
IES Zero   

X X X X 

Observações da CPA: Estas atividades têm se configurado organização dos corpos 

docentes de cada um dos cursos, que procura mesclar sólida formação acadêmica, como 

aumento gradativo da titulação dos docentes. Da mesma forma, há a presença de 

profissionais com ampla experiência no mercado de trabalho atuando na docência, o que 

pode ser observado através da planilha de formação e experiência do corpo docente. 

Estas atividades têm se configurado nas Semanas Acadêmicas que ocorrem geralmente no 

mês de setembro, mas pensadas desde o início do ano e, a partir de 2020, através dos 

Projetos Integradores, que passaram a fazer parte da matriz curricular dos cursos. Além 

disso, em cada início de semestre, a Direção Acadêmica tem solicitado e dado suporte à 

elaboração de outras atividades que promovam encontros interdisciplinares, tais como as 

atividades de acolhimento em início de semestres, além do desenvolvimento dos projetos 

dos alunos, que são orientados e avaliados por equipes multidisciplinares. As evidências 

destas atividades podem ser acompanhadas através do material referente à produção do 

curso. 



 

  

 

Figura 33: Atividades realizadas pela FPAC 

 

 

 

Figura 34: Percepção do corpo docente em relação a organização de eventos 

acadêmicos 

  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente período 2018-2020. 

 



 

  

 

META 7: Manter os programas de prestação de diversos serviços e incentivá-los 
Prestar serviços 

especializados à 

comunidade, 
estabelecendo com ela 

uma relação de 

reciprocidade. 

Consolidação da Agência de 

Publicidade e Propaganda, 

Relações Públicas e Empresa 
Jr.  

Um dos 

objetivos mais 

nobres de uma 
IES é devolver à 

comunidade o 

bem-produzido 
em seu interior.  

Coordenações

/Direção 
IES Zero   X 

X X X 

Promover a extensão, 
aberta à comunidade, 

visando à difusão das 

conquistas e benefícios 
resultantes da criação 

cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica 

geradas na Instituição 

Consolidação da Agência de 

Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas e Empresa 

Jr. 

A razão de 

existir da FPAC 
é levar o 

desenvolviment
o Econômico 

Social ao seu 

entorno.  

Coordenações
/Direção 

IES Zero   

X X X X 

Observações da CPA: Desde o ano de 2019 há uma agência de publicidade desenvolvida 

especialmente para promover a comunicação com a comunidade externa. 

5.7.6. Agência experimental 

“O espaço da agência experimental destinado aos cursos de comunicação e administração 

localiza-se no 2º andar, anexada ao espaço dos estúdios e conta com uma área aproximada 

de 16 (dezesseis) m2. No ambiente temos grandes janelas que proporcionam uma ótima 

ventilação e iluminação naturais. Cada membro da agência experimental de comunicação 

e administração conta com uma base de trabalho individual com computadores e acesso à 

internet, impressora multifuncional.” (PDI 2018-2020, p. 181) 

Fazem parte da Agência Integrada de Comunicação os seguintes laboratórios específicos: 

1) PP LAB – iniciou no segundo semestre de 2020. 

2) RP LAP – iniciou no primeiro semestre de 2020. 

3) RTVI LAB – com início marcado para começo de 2021. 

4) TV FPAC – iniciou em 2020. 

 

Figura 35: TV FPAC 

 



 

  

 

 

META 8: Consolidar modalidade EaD de disciplinas nos cursos presenciais. 
Identificar principais 
potencialidades, 

diferenciais e 

fragilidades das 
disciplinas EaD. 

Aplicação de questionário 
específico entre os alunos. 

Percebe-se 
descontentamen

to por parte dos 

alunos quanto à 
modalidade. 

CPA e 

coordenação 

EaD 

IES Zero   X 

X X X 

 

Observações da CPA: Ao longo do ano de 2020, em função das mudanças impostas pela 

pandemia da Covid-19, quando os cursos passaram da modalidade presencial para a remota, 

houve um intenso movimento por parte da IES para implementar as ferramentas da 

modalidade EAD. Todas as disciplinas de todos os cursos passaram a ser oferecidas através 

do AVA pela plataforma MOODLE. Através da plataforma os estudantes acessaram os 

materiais das aulas, realizavam atividades avaliativas, participaram de fóruns e várias 

formas de comunicação com os professores. As Figuras 10, 11, 12 e 13 apresentam a 

estrutura do AVA. Para utilização do AVA, o corpo docente recebeu treinamento no início 

de cada semestre. 

 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas 

META 9: Integrar o ensino, a iniciação científica e a extensão 
Expandir a oferta de 
pós-graduação de 

acordo com a 

potencialidade regional 
e vinculada aos cursos 

de graduação. 

A partir de estudo de 
demanda. 

Necessidade de 
formação 

continuada dos 

egressos e 
qualificação em 

demandas 

específicas da 
região. 

Coordenadori

as e direção 

acadêmica. 

IES 

Horas 

docentes 
aos do 

projeto 

x x x x x 

Abrir edital de chamada 
de seleção de projetos 

de extensão. 
Abrir edital de chamada de 
seleção de projetos de 

extensão. 

Necessidade de 
integrar ensino 

e extensão, e 

natureza 
comunitária da 

IES. 

Direção 

Acadêmica 
Site 

Horas 

docentes 

aos do 
projeto 

x x x x x 

Consolidar a Iniciação 

Científica, existente 

com a criação de novos 
projetos  

Elaboração de edital e 

seleção de projetos de 

iniciação científica 
vinculados a programas 

institucionais. 

Necessidade de 
integrar ensino 

e iniciação 

científica 

Direção 

Acadêmica  
site 

Horas 
docentes 

aos do 

projeto 

x x x x x 

Criar revistas científicas 

indexadas e com Qualis 
Levar a discussão dos 

colegiados da possibilidade 

de criação de revista.  

Necessidade 
socialização das 

produções dos 

acadêmicos e 
docentes. 

Colegiados  Site 

Horas 

docentes 
atribuídas 

aos 

coordenad
ores das 

Revistas 

  x x x 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 10: Desenvolver projetos de Iniciação Científica em parcerias com entidades 

de fomento à pesquisa 
Firmar 5 parcerias com 
órgãos de fomento. 

Acompanhar publicação de 

editais e realizar a inscrição 

Busca de 

fomento 
externo. 

Coordenação 
coorden

adoria 

Horas 
docentes 

para 

elaboração 
e execução 

dos 

projetos. 

  

 

x x 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta.  

 



 

  

 

META 11: Ampliar a participação de docentes e discentes em eventos de pesquisa e 

iniciação científica 
Incentivar a 

participação de 

acadêmicos e docentes 
em eventos de pesquisa 

e iniciação científica em 

âmbito nacional dos 
atuais 

Estimular a participação por 

meio de divulgação dos 

eventos. No caso dos 
docentes, abono do dia de 

aula caso apresente trabalho 

no evento; no caso dos 
alunos, uso da atividade para 

Horas Complementares e 

aproveitamento no 
rendimento escolar.  

Fortalecimento 
do nome da 

Faculdade 

Paulista de 
Comunicação 

em âmbito de 

pesquisa e 
iniciação 

científica. 

Direção 

Acadêmica 

Direção 
Acadê

mica 

Horas 
docentes 

para 

Apresenta
ção de 

trabalho. 

x x x x x 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

Eixo 4 - Políticas de gestão 

META 12: Ampliar número de doutores nos corpos docentes 
Implantar projetos de 

pesquisa, visando tornar 
a atuação docente mais 

atrativa aos doutores 

Abrir edital para seleção de 
projetos 

Tornar a 

docência mais 
atrativa aos 

doutores 

Direção/RH 
Direção
/RH 

Horas 

docentes 

atribuídas 

X X X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 13: Ampliar número de docentes TP e TI 
Rever atribuição de 

cargas horárias, visando 

ampliar número de 
docentes em TI e TP, 

conforme cronograma 

de expansão previsto no 

PDI. 

Realizar levantamento de 

atribuição de horas. 

Necessidade de 

ampliação 

visando atender 
conceitos no 

Instrumento de 

Avaliação e 

composição do 

CPC. 

Direção/RH 
Direção

/RH 

Horas 

docentes 
atribuídas 

  X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 14: Realização de formações pedagógicas semestrais. 
Definir temáticas 
modernas para realizar 

das formações 

pedagógicas semestrais 

Identificar fragilidades nos 

relatórios da CPA, ouvidoria 

e discussões atuais da 
Educação. 

Temáticas que 
tornem as 

formações mais 

atrativas e 
promovam 

resultados. 

Coordenações 

de 

cursos/Direçã
o 

Coorde

nações 
de 

cursos/

Direção 

Horas 
docentes 

atribuídas 

X X X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 15: Definição de funções e fluxos de trabalho. 
Estudo do organograma 

e descrição de funções e 

fluxos. 

Identificar responsáveis de 

setores, descrever funções e 

descrever fluxos de serviços 
e procedimentos. 

Necessidade de 
reorganização 

administrativa. 

Direção/RH  Direção

/RH  
Zero  

 X X X X 

Observações da CPA: Há informações sobre o fluxo de trabalho no PDI 2018-2020, p. 62 



 

  

 

Figura 36: ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO 

Em relação à percepção dos alunos dos fluxos de trabalho, é possível identificar como 

avaliam as atuações da Direção Acadêmica e das Coordenações Pedagógicas, conforme 

gráficos abaixo, resultantes das pesquisas realizadas pela CPA. 

 

Figura 37: Gráfico demonstrativo da percepção dos estudantes em relação a atuação 

da Direção Acadêmica 

Bloco 7: Direção acadêmica 

Foram avaliados os dados a seguir: 

 

É de fácil acesso. 

O atendimento é 

respeitoso e prestativo. 

Encaminha soluções 
para os problemas de 

sua competência. 

2,89 2,92 3,60 
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Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao período de 2018-2020. 

 

Após a avaliação dos dados coletados pode se verificar que a atuação da direção 

acadêmica em no encaminhamento dos problemas atingiu a maior nota, cabe a CPA 

recomendar que a direção acadêmica crie mecanismos que facilitem o acesso do aluno ao 

diretor. 

A CPA solicita à direção acadêmica que realize um treinamento em todos os setores da 

FPAC para melhorar os índices de atendimento aos alunos. 

 

Figura 38: Gráfico demonstrativo da percepção dos estudantes em relação a atuação 

das Coordenações Acadêmicas 

 

Bloco 8: Coordenação de curso 

Foram avaliados os dados a seguir: 

 

Está empenhado no 

desenvolvimento e 

na qualidade do 
curso. 

Encaminha 

soluções para os 

problemas 
surgidos no curso. 

É acessível aos 
acadêmicos. 

Relaciona-se bem 
com os estudantes. 

É ético nas 

questões que 

envolvem os 

docentes e 
discentes 

Dá retorno aos 

encaminhamentos e 
solicitações 

3,40 3,49 3,49 3,67 3,56 3,60 

 

2,89; 31%

2,92; 31%

3,6; 38%

Direção acadêmica

É de fácil acesso.

O atendimento é respeitoso
e prestativo.

Encaminha soluções para
os problemas de sua
competência.



 

  

 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao período 2018-2019. 

 

O trabalho de coordenação foi bem avaliado pelos alunos, cabendo a CPA solicitar à 

coordenação de cursos que divulgue melhor as atividades de melhorias desenvolvidas pela 

coordenação objetivando o bom desenvolvimento dos cursos da FPAC. 

 

META 16: Programa de retenção e fidelização de acadêmicos. 
Mapear principais 

razões da perda de 
alunos, para definir 

estratégias de retenção e 

fidelização. 

Identificar causas da evasão 

e perda de alunos. 

Necessidade de 

manutenção do 

número de 
alunos 

Direção/Com

unicação e 
Marketing 

Direção

/Comun
icação e 

Marketi

ng 

Zero  

 X X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 17: Criação do Programa Experimente. 
Oferecer aos 

interessados em 

ingressar uma aula 
demonstrativa e visita 

guiada aos espaços de 

aula e práticas dos 
cursos. 

Realizar divulgação e prévio 

agendamento. 

Necessidade de 

ampliação do 

número de 
alunos. 

Direção/Coor

denações de 

cursos/Comun
icação e 

Marketing 

Direção

/Coorde

nações 
de 

cursos/

Comuni
cação e 

Zero  

  X X X 

3,4

3,49 3,49

3,67

3,56

3,6

Coordenação de curso



 

  

 

Marketi

ng 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 18: Criação do Programa de Reingresso acadêmico. 
Buscar relatórios de 
cancelamentos, 

trancamentos e evadidos 

e realizar contato 
buscando o retorno do 

acadêmico 

Realizar contato telefônico 

ou por e-mail. 

Necessidade de 

ampliação do 

número de 
alunos. 

Direção/Com
unicação e 

Marketing  

Direção
/Comun

icação e 

Marketi
ng  

Zero  

 X X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 19: Incrementar a receita financeira com cursos livres de extensão e 

qualificação 
Abrir edital para 
chamada de docentes 

com propostas de cursos 

livres e de qualificação. 

Abrir edital, definir projetos, 
realizar campanhas 

específicas de divulgação e 

abrir inscrições. Realizar 
levantamento de demandas 

com entidades da região. 

Necessidade de 
ampliação da 

receita. 

Direção/Com
unicação e 

Marketing  

Direção
/Comun

icação e 

Marketi
ng  

Zero  

 X X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

Eixo 5 Infraestrutura 

META 20: Adequação da biblioteca às normas de acessibilidade 

Tirar as divisórias da 

entrada da Biblioteca 

A equipe de manutenção 

retira as divisórias da entrada 

Ocupam 

espaços 
impedindo o 

acesso de 

cadeirante com 
liberdade 

Equipe de 

manutenção 

Bibliote

ca 
Zero 

 X X 

  

Tirar o sofá da entrada 
A equipe de manutenção 
retira o sofá da entrada 

Ocupam 
espaços 

impedindo o 
acesso de 

cadeirante com 

liberdade 

Equipe de 
manutenção 

Bibliote
ca 

Zero 

 X X 

  

Afastar a mesa de 

atendimento às 
paredes 

A equipe de manutenção 

afasta a mesa da atendente 
liberando espaço 

Ocupam 

espaços 
impedindo o 

acesso de 

cadeirante com 
liberdade 

Equipe de 

manutenção 

Bibliote

ca 
Zero 

 X X 

  

Observações da CPA: O questionário aplicado para que os alunos realizassem avaliação 

indicou uma percepção acerca do espaço de convivência, conforme indicado nos dados 

abaixo: 

Bloco 5: Espaço de convivência (térreo e segundo andar) 

Foram avaliados os dados a seguir: 

O espaço é adequado a interação entre os alunos: 2,98 

O espaço é acessível e cumpri sua função: 3,11 

Tem boa iluminação e ventilação: 3,18 

Os preços são acessíveis: 3,01 

 



 

  

 

Figura 39: Gráfico demonstrativo da percepção dos estudantes em relação ao espaço 

de convivência 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente período 2018-2019. 

 

O espaço de convivência foi uma grande conquista da comunidade acadêmica da FPAC 

impulsionada pelos relatos e dados de relatórios anteriores da CPA. O espaço de convivência 

é de extrema importância para qualquer IES, mas, em especial para a FPAC que atua com 

um público de alunos de baixa renda em uma instituição incrustada no coração financeiro 

da América do Sul. Este contraste entre público e localização gerava um estresse que pode 

ser remediado pela criação do espaço, além de diversas melhorias conquistadas pela IES 

que ocupam o térreo e o segundo andar da instituição. 

 

META 21: Adequação da comunicação visual e tátil às normas de acessibilidade 

Trocar a identificação 

visual da IES 

Troca dos adesivos de 
comunicação visual e 

informacional da Faculdade 

A comunicação 
efetiva dos 

espaços da IES 

é fundamental 
para orientação 

dos alunos e 

para o 
transcorrer das 

atividades 

Mantenedora  
Em toda 
faculda

de 

35 mil 

 X X 

  

Colocar as placas de 

identificação nas salas 

em braile 

Fixação das placas em Braile 

seguindo o padrão de 

acessibilidade 

A comunicação 

dos espaços da 

IES, seja de 

forma visível ou 

sensível é um 

Mantenedora 
Em toda 

faculda

de 

10 mil 

 X X 

  

O espaço é 
adequado a 

interação entre os 
alunos; 2,98; 24%

O espaço é acessível 
e cumpri sua função; 

3,11; 25%

Tem boa iluminação 
e ventilação; 3,18; 

26%

Os preços são 
acessíveis; 3,01; 25%

Espaço de Convivência

O espaço é adequado a interação
entre os alunos

O espaço é acessível e cumpri sua
função

Tem boa iluminação e ventilação

Os preços são acessíveis



 

  

 

compromisso da 

IES  

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 22: Ampliação dos laboratórios didáticos 

Montar dos 

laboratórios de 
imagem, áudio, vídeo 

e as ilhas de edição 

dentro da Instituição 

Criação dos laboratórios 

A IES conta 
com laboratório 

conveniado 

instalados no 
próprio prédio. 

Contudo, para 

oferecer aos 
seus alunos 

mais 

possibilidade de 
espaços para 

ensino 

aprendizagem 
deve ter seus 

laboratórios. 

Mantenedora Na IES 100 mil 

 X X 

  

Observações da CPA: Os laboratórios foram implementados, sendo o último, o RTVI Lab, 

no começo de 2021. 

 

Figura 15: Tabela demonstrativa do investimento em laboratórios específicos 

Equipamento 
Situação Atual Plano de Expansão 

Especificação Quantidade Especificação Quantidade 2018 2019 2020 2021 2022 

Laboratório de TV 

Um laboratório 

próprio e um 

conveniado 

2 Um laboratório 

próprio e um 

conveniado 

2 

1 

2 2 2 2 

Laboratório de Imagem Laboratório próprio 1 Laboratório próprio 1 0 1 1 1 1 

Laboratório de áudio Laboratório próprio 1 Laboratório próprio 1 0 1 1 1 1 

Laboratório de Criação Laboratório próprio 1 Laboratório próprio 1 0 1 1 1 1 

Laboratório de Radio 

Um laboratório 

próprio e um 

conveniado 

2 Um laboratório 

próprio e um 

conveniado 

2 

1 

2 2 2 2 

Agência experimental Laboratório próprio 1 Laboratório próprio 1 0 1 1 1 1 

Fonte PDI 2018-2020. 

META 23: Incrementar os recursos audiovisuais em todas as salas 

Instalar data show nas 

salas 

Compra e instalação do 

suporte e equipamento. 

Na medida em 

que o tema da 
aula é visual, a 

possibilidade do 

uso deste 
recurso aumenta 

a aprendizagem 

do aluno.  

Mantenedora Na IES 15 mil 

 X X 

  

Instalar sistema de 

som nas salas 

Compra e instalação do 

suporte e equipamento. 

Na medida em 

que o tema da 
aula é auditivo, 

a possibilidade 

do uso deste 
recurso aumenta 

a aprendizagem 
do aluno. 

Mantenedora Na IES 5 mil 

 X X 

  

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. Não seria possível para os 

alunos verificarem estas mudanças, devido à migração da modalidade presencial para a 

remota, em função da pandemia da Covid-19. 

 



 

  

 

META 24: Disponibilizar internet de alta taxa de transferência de dados em todo o 

campus 

Instalar roteadores nos 

corredores 

Aquisição e instalação de 

roteadores de Internet 

A internet não é 

um acessório na 

no incremento 
da aula. Ela faz 

parte das 

metodologias de 
aula 

Mantenedora Na IES 25 mil 

 X X 

  

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. Não seria possível para 

os alunos verificarem estas mudanças, devido à migração da modalidade presencial para a 

remota, em função da pandemia da Covid-19. 
 

 

Mais informações obtidas pela CPA 
 

Figura 40: Visão do corpo docente sobre a responsabilidade social da IES 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao período de 2018 a 2020. 



 

  

 

 

Figura 41: Visão do corpo técnico-administrativo sobre a responsabilidade social 

da IES 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente período de 2018-2020. 

 

Figura 41: Gráfico demonstrativos do conhecimento dos resultados avaliativos 

(internos e externos) por parte do corpo docente 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente período 2018-2020. 

 



 

  

 

Figura 42: Gráfico demonstrativos do conhecimento dos resultados avaliativos 

(internos e externos) por parte do corpo técnico-administrativo 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente período de 2018-2020. 

 

8. Membros da CPA (Comissão Permanente de Avaliação) 
 

Nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes), está constituída Comissão Permanente de 

Avaliação (CPA). Suas atribuições vão no sentido de conduzir os processos de avaliação 

internos da instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A CPA da 

Faculdade Paulista de Comunicação obedece às seguintes diretrizes: 

 

I – é constituída pelo ato do dirigente máximo da instituição da FPAC, e lhe é assegurada 

a participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil 

organizada, e observada a composição para que não privilegie a maioria absoluta de um 

dos segmentos; 

II – ela tem atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição de educação superior. 

Composição da Comissão Própria de Avaliação 2017-2018 

Membros Representação 

Silene Ferreira Claro Docente – Presidente CPA 

Thiago de Paula Cruz Corpo Docente 



 

  

 

Lucas de Souza Santos Corpo Discente 

Samuel Victor Santos Ferreira Técnico-Administrativo 

Gastão Benigno Sociedade Civil 

Já a Nova comissão, 2019-2020, é composta por: 

Composição da Comissão Própria de Avaliação 2019-2020 

Membros Representação 

Egberto Gomes Franco Docente – Presidente CPA 

Guy Pinto de Almeida Júnior Corpo Docente 

Regina Brito da Silva Corpo Discente 

Maria Luiza Louzada Técnico-Administrativo 

Gastão Benigno Sociedade Civil 

Em razão da própria dinamicidade, algumas atualizações pontuais foram feitas 

na composição da CPA. Com a saída da Instituição do Prof. Guy Pinto de Almeida 

Júnior, e da CPA da aluna Regina Brito da Silva, a comissão 2019-2020 passar a ser 

composta pela seguinte equipe.  

Composição da Comissão Própria de Avaliação 2019-2020 

Membros Representação 

Egberto Gomes Franco Docente – Presidente CPA 

Silene Ferreira Claro Corpo Docente 

Rubia Russi De Oliveira Corpo Discente 

Maria Luiza Louzada Técnico-Administrativo 

Adilson Rogério Almeida Sociedade Civil 

 

8.1. Metodologia Empregada 
 

A autoavaliação referente período de 2018 a 2020, sobre a qual apresentamos os 

resultados em médias aritméticas. O relatório que aqui se apresenta, foi pautado na análise 

do PDI, sua relação com os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC), com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e com o Relato Institucional, procurando identificar os 

pontos de consonância e as contradições, retomando em especial os pontos apresentados 

nos relatórios de 2018 e 2019, verificando as providências tomadas a partir do mesmo. 



 

  

 

Contou questionário eletrônicos aplicados junto aos corpos Discente, Docente e Técnico-

Administrativo. Os resultados destes dados levantados pela CPA, foram tabulados e 

transformados nos gráficos e tabelas que se apresentam neste relatório. 

 

8.2. Objetivos 
 

A CPA realiza uma avaliação continuada da IES, buscando identificar os pontos frágeis e 

indicar ações de melhorias, da mesma forma que perceber as potencialidades da 

instituição para reforçá-las. Os setores observados pela CPA, avaliam: 

1) A abertura e implementação de inovações tecnológicas nos processos administrativos 

e pedagógicos que foram iniciadas, sofreram grande aceleração durante o ano de 2020, 

para atender às demandas suscitadas durante a pandemia do Covi-19. Em que pese todo 

o trauma que tal conjuntura tem causado sobre a sociedade, provocou grandes, profundas 

e irreversíveis transformações nos vários processos institucionais, em função das 

necessidades de atender todos os públicos de forma remota, sem perder a humanização 

nas relações. 

2) A existência, o funcionamento e a coerência entre os estatutos e regimentos internos 

foram atendidos e, especialmente durante o ano de 2020, a IES andou a passos largos no 

sentido de promover a comunicação com sua comunidade, sempre se aprimorando nas 

tecnologias digitais. 

3) Subsidiar Direção e coordenações para implementação de melhorias e correção de 

processos, quando houver a necessidade. Neste ponto, é possível observar que há um 

maior entrosamento entre os setores, especialmente em função da transparência com que 

a direção lida com a produção e divulgação de documentos institucionais, além da cultura 

da produção coletiva. 

4) Apurar e orientar as ações de responsabilidade social da FPAC, que apesar de ter 

demonstrado seu crescimento, ainda se demonstra frágil ou pouco conhecido. 

5) Conhecer e compreender a realidade na qual a IES está inserida e avaliar os impactos 

da mesma sobre a sociedade. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os dados levantados através deste relatório apontam vários pontos positivos que 

sinalizam o crescimento e a consolidação da IES, especialmente no que se refere à 



 

  

 

formação, expansão e capacitação do corpo docente e das atividades ligadas 

especificamente à administração acadêmica. Os pontos positivos devem ser mantidos e 

aprimorados. E, de forma geral, a potencialidade da instituição continua, conforme 

indicamos nos relatórios de 2018 e 2019, baseada nos recursos humanos, ou seja, na 

capacitação da direção, da coordenação e do corpo docente e suas ações educativas. 

Da mesma forma, este relatório reconhece o avanço no âmbito das melhorias na 

infraestrutura física, assim como equipamentos, laboratórios e bibliotecas, para que o 

corpo discente apresente maior satisfação em relação à Faculdade Mundial, tem sido 

atendida, especialmente no que se refere à construção dos laboratórios especializados, 

conforme apresentado na avaliação da realização das metas. 

Esta comissão consegue perceber que foram realizadas muitas melhorias em comparação 

aos anos de 2018 e 2019. Isso demonstra que os processos comunicativos da IES e da 

própria CPA precisam ser mais bem trabalhados para que a percepção possa corresponder 

melhor à realidade, ofertando, assim, à direção mais dados para suas tomadas de decisão. 

 

Figura 43: Evolução das Matrículas entre 2016 e 2020 

 

Fonte: PDI 2018-2020 

 

Figura 44: Matrículas em 2020 
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São Paulo, março de 2021 

A Comissão 

  



 

  

 

ANEXOS 
 

Anexo 1 – Template do Plano de Aprendizagem adotado a partir de 2020. 
 

Prezado Professor, 

É com grande satisfação que lhe damos boas-vindas a mais um semestre letivo das 

Faculdades Integradas “Campos Salles”. 

Reafirmamos nosso compromisso de formar profissionais capacitados para um mercado 

de trabalho altamente competitivo, tanto do ponto de vista técnico quanto ético e 

humanístico, acreditando que a relação ensino-aprendizagem deva constituir uma 

experiência estimulante, produtiva e prazerosa. 

Para que possamos alcançar esses objetivos, apresentamos, a seguir, o template para o 

preenchimento do Plano de Aprendizagem da sua disciplina, um dos documentos mais 

importantes do curso, pois contempla o planejamento completo da proposta de trabalho 

a ser desenvolvida pelo professor, de acordo com o Projeto Pedagógico do curso (PPC).  

Ele deve ser apresentado e discutido com os seus alunos, no início do semestre letivo e, 

recapitulado no início de cada aula, a fim de justificar possíveis divergências. 

NOTA: brevemente, você receberá do seu coordenador, o link para preencher o Plano de 

Aprendizagem no Google Forms a partir deste template. 

Um grande abraço e um ótimo trabalho. 

Carlos Oliviero 

Diretor Acadêmico 

 

• Antes de iniciar a elaboração do seu Plano de Aprendizagem, leia 

atentamente o documento disponível no seguinte link: 

https://sites.google.com/view/planodeensino2019/p%C3%A1gina-inicial 
 

Valores para os campos Área e Curso: NEGÓCIOS (CURSOS: Administração, Ciências Contábeis, 

Gestão Comercial, Marketing, Gestão Financeira, Logística e Gestão de Recursos Humanos (RH)), 

HUMANAS (CURSOS: Pedagogia e Direito), EXATAS (CURSOS: Sistemas de Informação e Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas). 
 

DISCIPLINA 

 

ÁREA  

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PA EM 2020-2 

 

CURSO 

 

CASO ESTA MESMA DISCIPLINA SEJA MINISTRADA EM OUTROS CURSOS, UTILIZE OS CAMPOS ABAIXO PARA 

INDICAR O(S) CURSO(S) 

   

   

   

  

JUSTIFICATIVA 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

EMENTA 

https://sites.google.com/view/planodeensino2019/p%C3%A1gina-inicial


 

  

 

 

 

ATENÇÃO: Nos campos a seguir, descreva somente UM livro por campo. NÃO USE MARCADORES 

OU NÚMEROS PARA INICIAR A DESCRIÇÃO DO LIVRO, eles serão inseridos automaticamente 

durante a diagramação. Ao terminar uma descrição NÃO APERTE ENTER. Este procedimento atrapalha a 

diagramação. 

Padrão para o preenchimento das bibliografias básicas e complementares: 

[AUTOR(es). Título. edição. Local: editora, ano] 

Exemplo: CASTRO, Claudio M. A prática da pesquisa. 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
 

 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Unidade de Aprendizagem [1] 
 

1.1 TÍTULO (PREENCHER) 

 
 

1.2 Objetivos (Metas de Aprendizagem) 

As metas de aprendizagem podem ser consideradas como os resultados esperados, indicando aquilo que o 

aluno deverá ser capaz de realizar como consequência das atividades propostas dentro daquela Unidade de 

aprendizagem.  

Este item possui relação direta com os procedimentos de avaliação, que devem demonstrar se as metas 

foram cumpridas de maneira suficiente. Por essa razão, as metas pressupõem ações, por isso devem ser 

expostos por verbos no infinitivo.  

Como se vê, pedagogicamente, as metas de aprendizagem são um dos tópicos mais importantes (talvez o 

mais), pois dizem onde queremos chegar. É olhando-as que saberemos se estamos alinhados ao perfil do 

egresso, se estamos remando para a mesma direção, se sabemos com clareza o que estamos fazendo, se 

damos nossas aulas perseguindo uma finalidade. Como se vê, sem metas de aprendizagem claras rumamos 

para qualquer lado. 

Há três grandes grupos de metas de aprendizagem: aquelas que indicam o saber; as que indicam o saber 

fazer; e aquelas que se relacionam com o ser. 

Para cada uma destas metas, você deverá utilizar os seguintes verbos: 

1. Metas de aprendizagem que indicam aprender a aprender: conhecer; compreender; entender; 

identificar; reconhecer; generalizar. 

2. Metas de aprendizagem que indicam aprender a fazer: desenvolver; estabelecer; organizar; 

capacitar; demonstrar. 



 

  

 

3. Metas de aprendizagem que indicam aprender a ser: Apreciar; Assumir atitudes para...; Colaborar 

para...; Cumprir regras...; Demonstrar responsabilidade...; Escolher; Habituar-se; Interiorizar; 

Mostrar autonomia para...; Mostrar interesse em..; Socializar-se com...; Valorizar. 

 

1.2 OBJETIVOS (PREENCHER) 

Para cada unidade de aprendizagem, você deverá indicar 4 objetivos. Escreva UM OBJETIVO POR 

PARÁGRAFO. NÃO USE MARCADORES OU NÚMEROS PARA INICIAR OS OBJETIVOS, eles 

serão inseridos automaticamente durante a diagramação.  

 

 

1.3 PRÉ-REQUISITOS (PREENCHER) 

 
 

1.4 Situação Problema Exemplo 

Em 2020-1, a situação problema não foi interpretada corretamente por uma parcela de professores que 

acabaram criando questões cujas respostas estavam explícitas no material disponibilizado para o aluno no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

Qual o sentido da situação problema no processo de aprendizagem. Cada vez mais, o Grupo Campos Salles 

tem caminhado para um Instituição de ensino que exercia a autonomia, a proatividade, a criatividade, o 

pensamento analítico de seus alunos. Essas competências não são trabalhadas numa disciplina específica, 

mas estão diluídas ao longo de todo processo formativo. Assim, a situação problema no início de cada 

unidade de aprendizagem cria as condições mínimas para colocar o aluno em movimento.  

Dessa maneira, no início da aprendizagem encontra-se uma atividade problematizada que propõe uma 

reflexão do aluno sobre um problema que ele enfrentará no dia a dia da profissão ou da sua vida particular. 

A resposta para a situação problema não necessariamente será encontrada nas páginas do conteúdo ou nos 

demais objetos de aprendizagem. O aluno precisará acessar todos os conteúdos para ter um embasamento 

teórico sobre o assunto e, a partir disso, tomar uma decisão sobre o problema apresentado. 

É fundamental que o aluno seja informado de que a resposta da situação problema pode exigir um estudo 

aprofundado do conteúdo e, ainda, uma proposição de solução a um problema. Algumas vezes, o aluno 

deverá extrapolar as fronteiras da unidade para localizar os subsídios necessários para a sua tomada de 

decisão. 

 

Exemplo de uma Situação Problema 1: 

Socorro! meu chefe está "espumando", tirei o site da empresa do ar. E agora? 

Imagine que você seja o responsável pelo site das "Casas Bahia", uma empresa do grupo Via Varejo S.A 

que também opera as marcas Pontofrio, Extra.com.br e Bartira, onde milhares de compras on-line são 

feitas diariamente. Como de costume, você fez uma atualização na homepage do site e, ao publicar a 

página percebeu que ela parou de funcionar. 

Nesse instante, os seus clientes podem estar recebendo mensagens como: “Não é possível acessar esse site, 

Erro 404 etc”, um total desastre e, para piorar as coisas, você não possui nenhum backup que permita 

recuperar a página anterior. Seu telefone não para de tocar, seu chefe não sai do seu pé, seu emprego está 

na ponta da faca e você está quase pirando, um caos. 

Agora você precisará ter nervos de aço e saber trabalhar sobre pressão máxima, pois terá que solucionar o 

problema no menor tempo possível para minimizar a insatisfação dos seus clientes e os prejuízos causados 

para a sua empresa. 

Sabendo que o seu site poderá ficar fora do ar por alguns minutos ou algumas horas e, que a sua "cabeça 

está a prêmio", qual seria a primeira medida que você tomaria para diminuir o impacto negativo do cliente 

que estiver visitando o seu site? 

 

Exemplo de uma Situação Problema 2: 

A pandemia surgida no início do ano de 2020 trouxe uma mudança brusca no cenário produtivo e de 

negócios em todo o mundo, mostrando que empresas, governos e sociedade não estavam preparados para 

uma situação deste nível de risco. Conforme o vírus se espalha pelo mundo, é perceptível a interrupção da 

cadeia de suprimentos de muitos produtos, acirrando a disputa entre empresas e países pela obtenção do 

que necessitam. Isto gerou a consequente paralisação de diversas atividades empresariais e industriais, 

onde acarretou uma crise de desabastecimento de materiais de saúde e 

hospitalares, afetando empresas, hospitais, distribuidores, fabricantes, e assim comprometendo toda a 

cadeia de suprimentos que permite circular estes produtos e gestão de estoques, onde a procura por 

materiais como EPI’s hospitalares, álcool gel, máscaras e respiradores mais do que triplicou, onde em 



 

  

 

alguns casos não havia qualquer risco de quebra de atendimento da cadeia em uma situação considerada 

normal. O maior impacto em toda esta cadeia de materiais e suas consequências sentidas em todos os 

mercados mundiais em sua grande maioria, foi gerado na China. Este país é o maior produtor de insumos 

utilizados neste segmento de saúde no mundo, e a paralisação de suas fábricas, bem como o alto consumo 

de toda a sua produção antes destinada ao mercado externo para sua população, fez com que muitas 

empresas buscassem outros fornecedores ou mesmo iniciassem produção própria, com baixo grau de 

planejamento, e os hospitais ficassem sem o abastecimento correto de materiais hospitalares em seus 

estoques, não atendendo em sua plenitude os pacientes, médicos e enfermeiros envolvidos nos cuidados da 

COVID-19. 

Com base neste cenário descrito, como criar estratégias de negócios que permitam monitorar em cada 

parte da cadeia de suprimentos esta vulnerabilidade do cenário pandêmico, olhando os processos, pessoas 

e produtos e identificando os riscos existentes e gargalos em todo o fluxo da operação, visando assim 

abastecer e atender dentro das necessidades, o setor da saúde e as empresas, evitando a falta de materiais, 

o colapso de entregas e falta de atendimento do cliente final, que é a comunidade?. 

 

Observe que, nos exemplos apresentados, o aluno não encontrará explicitamente a resposta no material 

disponibilizado no AVA, mas sim, em conteúdos que possibilitem uma proposta para a solução do 

problema. 

 

1.4 SITUAÇÃO PROBLEMA EM 2020-2 (PREENCHER) 

 

 

1.5 CONTEÚDO (PREENCHER) 

 

 
1.6 VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 

 
1.7 FEEDBACK 

 

 

Unidade de Aprendizagem [2] 
 

2.1 TÍTULO (PREENCHER) 

 

 

2.2 OBJETIVOS (PREENCHER) 

Para cada unidade de aprendizagem, você deverá indicar 4 objetivos. Escreva UM OBJETIVO POR 

PARÁGRAFO. NÃO USE MARCADORES OU NÚMEROS PARA INICIAR OS OBJETIVOS, eles 

serão inseridos automaticamente durante a diagramação.  

 

 

2.3 PRÉ-REQUISITOS (PREENCHER) 

 

 

2.4 SITUAÇÃO PROBLEMA (PREENCHER) 

 

 

2.5 CONTEÚDO (PREENCHER) 

 

 



 

  

 

2.6 VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 
2.7 FEEDBACK 

 

 

Unidade de Aprendizagem [3] 
 

3.1 TÍTULO (PREENCHER) 

 

 
3.2 OBJETIVOS (PREENCHER) 

Para cada unidade de aprendizagem, você deverá indicar 4 objetivos. Escreva UM OBJETIVO POR 

PARÁGRAFO. NÃO USE MARCADORES OU NÚMEROS PARA INICIAR OS OBJETIVOS, eles 

serão inseridos automaticamente durante a diagramação.  

 

 

3.3 PRÉ-REQUISITOS (PREENCHER) 

 

 

3.4 SITUAÇÃO PROBLEMA (PREENCHER) 

 

 

3.5 CONTEÚDO (PREENCHER) 

 

 
3.6 VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 
3.7 FEEDBACK 

 

 

Unidade de Aprendizagem [4] 
 

4.1 TÍTULO (PREENCHER) 

 

 

4.2 OBJETIVOS (PREENCHER) 

Para cada unidade de aprendizagem, você deverá indicar 4 objetivos. Escreva UM OBJETIVO POR 

PARÁGRAFO. NÃO USE MARCADORES OU NÚMEROS PARA INICIAR OS OBJETIVOS, eles 

serão inseridos automaticamente durante a diagramação.  

 

 

4.3 PRÉ-REQUISITOS (PREENCHER) 

 

 

4.4 SITUAÇÃO PROBLEMA (PREENCHER) 



 

  

 

 

 

4.5 CONTEÚDO (PREENCHER) 

 

 

4.6 VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 

4.7 FEEDBACK 

 

 

Unidade de Aprendizagem [5] 
 

5.1 TÍTULO (PREENCHER) 

 

 

5.2 OBJETIVOS (PREENCHER) 

Para cada unidade de aprendizagem, você deverá indicar 4 objetivos. Escreva UM OBJETIVO POR 

PARÁGRAFO. NÃO USE MARCADORES OU NÚMEROS PARA INICIAR OS OBJETIVOS, eles 

serão inseridos automaticamente durante a diagramação.  

 

 

5.3 PRÉ-REQUISITOS (PREENCHER) 

 

 

5.4 SITUAÇÃO PROBLEMA (PREENCHER) 

 

 

5.5 CONTEÚDO (PREENCHER) 

 

 

5.6 VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 

5.7 FEEDBACK 

 

 

Unidade de Aprendizagem [6] 
 

6.1 TÍTULO (PREENCHER) 

 

 

6.2 OBJETIVOS (PREENCHER) 

Para cada unidade de aprendizagem, você deverá indicar 4 objetivos. Escreva UM OBJETIVO POR 

PARÁGRAFO. NÃO USE MARCADORES OU NÚMEROS PARA INICIAR OS OBJETIVOS, eles 

serão inseridos automaticamente durante a diagramação.  

 

 



 

  

 

6.3 PRÉ-REQUISITOS (PREENCHER) 

 

 

6.4 SITUAÇÃO PROBLEMA (PREENCHER) 

 

 

6.5 CONTEÚDO (PREENCHER) 

 

 

6.6 VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 

6.7 FEEDBACK 

 

 

 

Unidade de Aprendizagem [7] 
 

7.1 TÍTULO (PREENCHER) 

 

 

7.2 OBJETIVOS (PREENCHER) 

Para cada unidade de aprendizagem, você deverá indicar 4 objetivos. Escreva UM OBJETIVO POR 

PARÁGRAFO. NÃO USE MARCADORES OU NÚMEROS PARA INICIAR OS OBJETIVOS, eles 

serão inseridos automaticamente durante a diagramação.  

 

 

7.3 PRÉ-REQUISITOS (PREENCHER) 

 

 

7.4 SITUAÇÃO PROBLEMA (PREENCHER) 

 

 

7.5 CONTEÚDO (PREENCHER) 

 

 

7.6 VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 

7.7 FEEDBACK 

 

 

 

Unidade de Aprendizagem [8] 
 

8.1 TÍTULO (PREENCHER) 

 

 



 

  

 

8.2 OBJETIVOS (PREENCHER) 

Para cada unidade de aprendizagem, você deverá indicar 4 objetivos. Escreva UM OBJETIVO POR 

PARÁGRAFO. NÃO USE MARCADORES OU NÚMEROS PARA INICIAR OS OBJETIVOS, eles 

serão inseridos automaticamente durante a diagramação.  

 

 

8.3 PRÉ-REQUISITOS (PREENCHER) 

 

 

8.4 SITUAÇÃO PROBLEMA (PREENCHER) 

 

 

8.5 CONTEÚDO (PREENCHER) 

 

 

8.6 VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 

8.7 FEEDBACK 

 
 

 

* Os campos seguintes serão inseridos automaticamente nos Planos de Aprendizagem: 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aprendizagem baseada em problemas, emprego de metodologias ativas, aulas expositivas, debates em 

grupos, dinâmicas de grupo-desafio (onde os alunos deverão procurar gerir recursos para elaboração do 

solicitado), apresentações por meio de PowerPoint 

AVALIAÇÃO - CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS 

P1: avaliação com questões de múltipla escolha contextualizadas e questões dissertativas disponíveis nas 

Unidades de Aprendizagem de 1 a 4 (valor: 7,0 pontos). Resolução das atividades propostas no período, por 

intermédio das Unidades de Aprendizagem de 1 a 4 (valor 3,0 pontos). P2: avaliação com questões de 

múltipla escolha contextualizadas e questões dissertativas disponíveis nas Unidades de Aprendizagem de 1 a 

8 (valor: 7,0 pontos). Resolução das atividades propostas no período, por intermédio das Unidades de 

Aprendizagem de 5 a 8 (valor 3,0 pontos). Prova substitutiva: avaliação com questões de múltipla escolha 

contextualizadas e questões dissertativas disponíveis nas Unidades de Aprendizagem de 1 a 8  (valor 10 

pontos). 

TRABALHOS DOMICILIARES/PLANO DE ADAPTAÇÃO E OU DP 

Atividades mensais ou quinzenais para trabalhos domiciliares: (Decreto Lei nº 1.044 /1969 e Lei nº 6.202 

/1975) 

Para alunos afastados por licença médica a partir de 15 dias. Indicar tema/texto/livro etc., com orientações 

para a elaboração dos mesmos. Lembrar que essas Atividades se referem à Compensação das Ausências, do 

período de afastamento do aluno, conforme atestado médico e pedido de acompanhamento domiciliar. 

No caso das Adaptações, os alunos farão todas as 8 atividades, além de participarem da avaliação presencial 

UA Atividade/Conteúdo 

1 Estude o seguinte conteúdo: (conforme conteúdo descrito no campo 1.5) 

2 Estude o seguinte conteúdo: (conforme conteúdo descrito no campo 2.5)  

3 Estude o seguinte conteúdo: (conforme conteúdo descrito no campo 3.5) 

4 Estude o seguinte conteúdo: (conforme conteúdo descrito no campo 4.5) 

5 Estude o seguinte conteúdo: (conforme conteúdo descrito no campo 5.5) 

6 Estude o seguinte conteúdo: (conforme conteúdo descrito no campo 6.5) 

7 Estude o seguinte conteúdo: (conforme conteúdo descrito no campo 7.5) 

8 Estude o seguinte conteúdo: (conforme conteúdo descrito no campo 8.5) 

 

São Paulo, agosto de 2020 

 



 

  

 

Anexo 2 – Plano de Contingência Covid-19 
 

 

  

Apresentação 

 

 

Mas afinal, o que é um plano de contingência?  

Os planos de contingência são instrumentos de referência para as medidas, em especial 

preventivas, a serem adotadas, de acordo com áreas de intervenção, o nível de risco e as 

especificidades das organizações onde serão ativados. 

A Faculdade Paulista de Comunicação – FPAC perante o cenário epidemiológico atual a 

sua responsabilidade junto à comunidade acadêmica, elaborou este plano de contingência 

que está de acordo com as orientações nacionais e internacionais. A sua aplicação é 

dinâmica e pode ser atualizada conforme o surgimento de novas informações e 

orientações.   

São Paulo 
2020 



 

  

 

Resolução da Congregação Nº 25 - COVID-19 – FPAC 

 

Introdução 

 



 

  

 

Os Coronavírus compõem uma grande família de vírus, conhecidos desde meados da 

década de 1960. Podem causar desde um resfriado comum até síndromes respiratórias 

graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS - Severe Acute Respiratory 

Syndrome) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS - Middle East 

Respiratory Syndrome).  

 

Os casos agora identificados estão relacionados a uma nova variante do Coronavírus, 

denominada SARS-CoV-2. A doença, causada pelo SARS-CoV-2, recebe o nome de 

COVID-19 (do inglês, Coronavirus Disease-2019). 

 

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, identificada pela primeira vez na 

cidade chinesa de Wuhan, cujos casos iniciais foram diagnosticados em dezembro de 

2019. Ainda com fonte de infecção desconhecida, a investigação epidemiológica dos 

primeiros casos apontava como elos a visita a um mercado de frutos do mar e animais 

selvagens em Wuhan, sugerindo que o novo coronavírus poderia ter sido transmitido a 

partir de uma fonte animal, porém o reservatório original ainda não foi identificado. A 

transmissão inter-humana (pessoa a pessoa) foi rapidamente comprovada e continua 

sendo responsável pela continuidade da propagação da doença. Desde então, o surto 

adquiriu uma dimensão pandêmica, com casos confirmados em mais de 100 países, 

incluindo o Brasil. 

 

O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou Emergência 

de Saúde Pública de Âmbito Internacional, com base no Regulamento Sanitário 

Internacional. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção de Controle das Doenças 

(ECDC) o impacto potencial da COVID-19 é considerado elevado, sendo provável a 

propagação continuada e global do vírus. 

A transmissão da COVID-19 costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoa-pessoa, 

como: gotículas de saliva, espirros, tosse, catarro, contato pessoal próximo, toque, ou 

aperto de mão, contato com objetos, ou superfícies contaminadas, seguido de contato com 

a boca, nariz ou olhos. Após o contato com o vírus, a maioria das pessoas (80 a 85%) 

pode desenvolver uma forma branda da doença com acometimento do trato respiratório 

superior (coriza, dor de garganta) ou até mesmo assintomática.  

 

Casos sintomáticos devem permanecer em isolamento respiratório domiciliar. Nos casos 



 

  

 

com acometimento do trato respiratório inferior, as manifestações comumente são febre 

alta de início súbito, tosse seca e, em até 30% dos casos, falta de ar. Podem ainda estar 

presentes dor no corpo, mal-estar e confusão mental. Quinze por cento dos casos podem 

necessitar de internação hospitalar fora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e menos 

de 5% precisam de suporte intensivo. Os pacientes idosos e/ ou portadores de doenças 

crônicas (imunossupressão, diabetes mellitus, doenças pulmonares e/ou cardiovasculares) 

são mais vulneráveis às formas graves. No idoso com mais de 80 anos e comorbidades, a 

letalidade é em torno de 15%. Nas crianças, a COVID-19 tem se apresentado de forma 

leve, e a letalidade é próximo a zero. 

 

As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas causadas por 

outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente, 

circulam ao mesmo tempo, tais como:  influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial 

respiratório, adenovírus, outros Coronavírus, entre outros. 

 

Não há tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. No caso 

do novo coronavírus, indicam-se repouso e ingestão de líquidos, além de medidas para 

aliviar os sintomas, conforme cada caso, como, por exemplo, uso de antitérmicos e 

analgésicos. Nos casos de maior gravidade com pneumonia e insuficiência respiratória, 

suplemento de oxigênio e ventilação mecânica podem ser necessários. 

Neste âmbito, a preparação das instituições, organizações, serviços e sociedade é 

essencial para uma resposta efetiva e oportuna na contingência da doença.  

 

Portanto a comunidade acadêmica da Faculdade Paulista de Comunicação - FPAC 

também é responsável pela governança efetiva, cujo objetivo é orientar discentes, 

servidores técnico-administrativos e docentes, com atividades compatíveis proporcionais 

ao nível de risco definido pelas instituições de referência. A estratégia a seguir deve ter 

em conta o alinhamento com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e com o Ministério 

da Saúde (MS) 

 

População-Alvo 

 

Comunidade da FPAC: docentes, discentes, colaboradores técnico-administrativos e 

colaboradores contratados terceirizados. 



 

  

 

 

Definição dos meios de distribuição de informação  

 

1. Consagrar o sistema de e-mail dinâmico como meio privilegiado de comunicação 

interna, complementado pelas páginas oficiais (Ministério da Saúde e Organização 

Mundial de Saúde); 

 

2. Usar dos avisos gerais na Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como meio de 

divulgação de avisos institucionais;  

 

4. Se valer do envio de SMS aos celulares dos alunos para informar de modo rápido e 

particular alguma alteração urgente;  

 

5. Auxiliar aqueles esses meios com a utilização das redes sociais da FPAC que servirão 

também, pela sua natureza, como meios de comunicação externa e orientações de 

atividades extra durante a quarentena. 

 

Objetivos 

 

Determinar as necessidades e recursos para uma resposta efetiva, proporcional ao nível 

de risco; 

 

Comunicar e capacitar a comunidade da FPAC com informações e conhecimentos 

atualizados, seguindo preconizações de autoridades de saúde do Brasil e do mundo; 

 

Implementar medidas de prevenção primária adequadas ao nível de risco; 

 

Assegurar a continuidade do processo de ensino e aprendizagem na FPAC, conforme com 

o nível de risco; 

 

Minimizar um possível efeito da epidemia na comunidade da FPAC. 

 

 

 



 

  

 

 

 

Coordenação dos trabalhos 

 

Os trabalhos serão supervisionados pelo Diretor Geral: 

Prof. Claudinei Senger. 

 

Implementado pelo Diretor Acadêmico:  

Prof. Fábio Cristiano de Moraes. 

 

Com a colaboração dos coordenadores de curso: 

Prof. Dario Djouk; 

Prof. Miguel Valione Junior; 

Profa Luci Ana dos Santos Cunha. 

 

Além da colaboração da equipe técnica administrativa. 

 

Orientações gerais  

 

O presente documento contém um conjunto de orientações básicas, de modo a apresentar 

ajustes e adaptações das atividades de diferentes áreas acadêmicas, técnicas e 

administrativas a serem adotadas no âmbito da Faculdade Paulista de Comunicação - 

FPAC em decorrência da situação de emergência sanitária gerada pela pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19). 

Ficam mantidas todas as medidas anunciadas pela Direção Geral, anteriormente à edição 

deste Plano de Contingência. 

Havendo circunstâncias que justifiquem a adoção de outras medidas, novo instrumento 

normativo poderá ser editado. 

A estrutura destas orientações gerais comporta as áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão, 

Administração, Pessoal, Assistência Estudantil, Bolsas e Eventos. 

 

Ensino 

1. Manter o calendário acadêmico e adaptar rotinas para atendimento ao estudante na 

modalidade não presencial; 



 

  

 

2. Suspender o cronograma de chamadas extras dos processos seletivos de ingresso; 

3. Dispensar as bancas de defesa de Graduação, enquanto durar a suspensão das 

atividades; 

4. Manter o cumprimento do Plano de Aprendizagem a partir de aulas que utilizem meios 

e tecnologias de informação e comunicação. 

 

Pesquisa 

1. Manter as atividades de pesquisa relacionadas a iniciação científica que já estavam 

programadas e as quais não depende de exposição ao risco. 

2. Suspender o atendimento nos laboratórios de informática e o didático. Remarcando 

todas as atividades programadas para o fim da suspensão do isolamento social.  

Extensão 

1. Suspender os serviços de atendimento ao público. 

2. Suspender as atividades da Atlética por quanto durar o isolamento social.  

3. Suspender os cursos extensionistas presenciais, substituindo-os por meios e tecnologias 

de informação e comunicação. 

Administração 

1. Realizar encontros e reuniões por meio de plataformas digitais; 

2. Manter o atendimento ao público por meio eletrônico e por ligações; 

3. Manter as tramitações dos processos (matrículas, aproveitamento de estudo etc...)  na 

plataforma FoxxNet; 

4. Suspender o recolhimento, as mudanças e a entrega de materiais e bens dentro da 

FPAC; 

5. Suspender o recebimento de materiais externos, mesmo aqueles já agendados; 

6. Priorizar a tramitação de processos digitais e a utilização de assinatura digital; 

7. Comunicar as empresas terceirizadas das medidas adotadas pela FPAC para adequação 

de suas rotinas. 

 

Pessoal 

1. Suspender atos e atividades de contratação de novos colaboradores enquanto perdurar 

a suspensão das atividades presenciais; 

2. Suspender afastamentos e licenças para capacitação; 

3. Suspender a realização dos exames médicos periódicos dos colaboradores da FPAC; 

4. Transferir todas as atividades administrativas para o formato Home office. 



 

  

 

5. Todos os colaboradores, ligados aos seus líderes de área, devem apresentar ao fim do 

período de home office um relatório das atividades.  

 

Assistência Estudantil 

1. Disponibilizar Ramal 1880 da capelania aos discentes que necessitarem, neste tempo 

de isolamento, apoio espiritual; 

2. Colocar o Núcleo de Orientação Psicopedagógica (NOP) disposição daqueles que 

necessidade de auxílio para estudarem, enquanto perdurar o Isolamento Institucional; 

3. No caso de necessidade de ajuda da psicopedagoga enviar email para: 

luci.cunha@cs.edu.br; 

4. Talvez neste isolamento/quarentena você precise conversar com alguém, desabafar ou 

até mesmo orar. Podemos te ouvir através do serviço de Capelania para Alunos e 

Colaboradores do Grupo Campos Salles.  Sem julgamentos e com total sigilo. Basta ligar 

para qualquer uma de nossas unidades, e discar o Ramal 1880. 

 

 

 

Eventos 

1. Manter a suspensão de todas as solenidades, palestras e os seminários em auditórios, 

devendo os responsáveis pelos setores de reserva notificar os organizadores; 

2. Suspender as ações de capacitação presencial: cursos, seminários, oficinas, eventos. 

 

Orientações específicas  

 

Calendário acadêmico 

 

O calendário acadêmico de 2020 fica mantido, contudo algumas adequações serão feitas 

ao longo deste período de quarentena, como por exemplo as datas das avaliações de 1º 

Bimestre, de entrega das atividades complementares, de entrega dos relatórios e fichas 

dos estágios, das visitas orientadas, e da apresentação dos projetos integradores. 

 

A Faculdade Paulista de Comunicação (FPAC) reforça seu compromisso com o 

cumprimento dos dias de efetivo trabalho pedagógico e da carga horária do ano letivo, 

daquilo que está estabelecido no artigo Art. 12, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

mailto:luci.cunha@cs.edu.br


 

  

 

Nacional, de modo que não haja qualquer prejuízo aos nossos discentes. 

 

Enfatizamos, ainda, que qualquer alteração no calendário acadêmico será sempre 

amplamente divulgada aos alunos e serão respeitadas as determinações dos órgãos 

governamentais. 

 

Atividades complementares 

Por conta do isolamento social que se impõe a todos, a fortiori, em razão do fechamento 

de diversos estabelecimentos de formação acadêmica e cultural que permitem cumprir as 

atividades complementares, este componente curricular, apenas neste semestre (1° 

semestre de 2020), receberá tratamento especial.  

Destacamos a importância de os alunos se manterem em isolamento social e abrimos, por 

essa razão, a possibilidade de que as atividades complementares (apenas neste semestre) 

sejam feitas exclusivamente a partir de cursos online, fichamento de livros e qualquer 

outra atividade que não coloque os nossos alunos em risco. 

Com a finalidade de orientar esse regime especial, há no final deste documento uma tabela 

(Anexo 1) exclusiva para as atividades complementares que serão realizadas neste tempo 

de isolamento.  

Os alunos que já cumpriram as suas atividades complementares antes do início da 

supressão das atividades presencias, em 16 de março 2020, poderão entrega-las da 

maneira como as fizeram. Nesse sentido, não há necessidade de fazer qualquer alteração 

nas atividades já prontas. Reforçando, para os alunos que estão fazendo ou irão fazê-las 

nas próximas semanas devem considerar a tabela anexa a este documento. 

Em síntese: o que foi feito está válido e o que será feito poderá ser usada a carga horária 

da tabela - o que é excepcionalidade. 

 

 

Estágios 

Os estágios curriculares ficam comprometidos de serem executados na sua Plenitude 

nesse semestre, porque dependem de que escolas e as empresas estejam funcionando. E 

para aqueles que não conseguiram cumprir no tempo letivo, os estágios serão adiados 

para início das aulas do segundo semestre de 2020. 

Os alunos que tiverem como cumprir, ou que já o tenham cumprido, poderão entregá-lo 

ao professor da disciplina que está ligado ao estágio no período determinado pelo docente. 



 

  

 

Os alunos que foram impactados pela quarentena, e que não conseguirão cumprir o 

estágio, não ficarão de dependência. Eles, contudo, deverão entregar seu estágio na volta 

das aulas do segundo semestre. Em relação as datas e aos procedimentos de entrega, não 

se preocupem que informaremos com mais detalhes em tempo oportuno. 

Em síntese: Os alunos que já cumpriram estágio curricular poderão entregá-lo nesse 

semestre, seguindo as orientações do professor orientador; aqueles que estão impedidos 

de fazer o estágio por conta do isolamento social poderão fazê-lo até julho e entregar no 

início de agosto. Em breve divulgaremos a data. 

 

Projetos Integradores e Núcleo de Inovação em Empreendedorismo 

Tanto os projetos integradores quanto o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo (NEI), 

não dependem de encontros presenciais e poderão, guiados pelo professor orientador, 

seguir suas atividades normais, visto que há outras maneiras de trocar informações e 

trabalhar em equipe remotamente. Contudo, os professores estão orientados a 

transformarem suas provas P1 em trabalhos mais adequados a esse período de 

excepcionalidade nas atividades acadêmicas.  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) você já encontra habilitados, do lado 

esquerdo, o botão “meu curso”. Nele, você tem acesso ao Projeto Integrador. Caso ainda 

não tenha material lá, nesta semana os docentes deverão postar as orientações dessa 

atividade. 

Em síntese: Projetos Integradores em um Núcleo de Empreendedorismo e Inovação 

receberá, neste semestre, tratamento especial focando apenas no trabalho homeschooling. 

 

Visitas orientadas 

A entrega das visitas orientadas, em especial no caso do curso de Direito, fica suspensa 

no primeiro semestre de 2020, sendo remarcado a entrega para o segundo semestre deste 

ano.  

Nesse sentido, há de se salientar que no segundo semestre de 2020 serão entregues as 

visitas do primeiro semestre e, caso haja, também do segundo semestre. Note que poderão 

ser duas visitas entregues no mesmo semestre. 

Em síntese: Os alunos que não haviam ainda cumprido esse componente curricular, antes 

do início do isolamento social, poderão entregá-las no segundo semestre de 2020; aqueles 

que já haviam cumprido poderão entregá-la neste semestre, seguindo as determinações 

do professor orientador. 



 

  

 

 

Adaptações e Dependências 

As matrículas em disciplinas de adaptação e/ou dependência estão começando a ser 

liberadas em primeiro de abril e os professores que darão essas disciplinas já estão 

entrando em contato com suas respectivas salas.  

Assim como as disciplinas presenciais, as disciplinas de adaptação estarão disponíveis no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Casos você esteja fazendo alguma disciplina 

de Adaptação ou Dependência e ela não esteja habilitada no seu AVA, por favor, abra um 

chamado relatando-nos a ausência da disciplina para que possamos checar e resolver o 

problema. 

Em síntese: As disciplinas de Adaptação e Dependência já se iniciaram. Por favor, cheque 

no seu Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), caso não conste, por gentileza, 

notifique-nos via chamado para resolvermos o problema. 

 

Documentações da Secretaria Acadêmica 

Por conta do Home Office, todos os colaboradores estão trabalhando da sua casa e estão 

emitindo aqueles documentos que saem direto do sistema e não precisam de assinatura. 

Todos os outros que precisam de assinatura estão sendo feitos e serão levados para serem 

assinados pelo Diretor Geral. Sabemos que até 7 de abril nenhum estabelecimento que 

não seja essencial pode funcionar, ou pode ter colaboradores em seu interior sob pena do 

empresário perder a licença de trabalho. Por isso, até essa data, não podemos estar na 

faculdade.  

Logo, as assinaturas ficarão para depois desse período, se o prefeito da cidade não 

prorrogar o prazo. De qualquer maneira, peço que interaja pelo chamado caso o seu 

documento que precisa ser assinado tenha algum prazo de validade. 

Em síntese: Em caso de documentação com prazo de vencimento, por gentileza, 

encaminhar o arquivo via chamado fazendo observação de que há uma data específica no 

documento que precisa ser assinado. 

 

Semana de prova 

A semana de prova foi alterada para os dias 22 a 28 de abril de 2020. Cada professor está 

orientado a usar formas alternativas de avaliação.  

Desde já que fique estabelecido que não haverá provas on-line para as disciplinas 

presenciais, dentro de períodos específicos, como você já fez na sua disciplina EaD. Ou 



 

  

 

seja, não haverá um dia específico no qual você deva entrar no AVA, clicar no botão no 

ícone “prova” e responder a uma avaliação de 10 perguntas de múltipla escolha. Os 

docentes estão orientados a transformar as suas provas em trabalhos, portfólios, estudo 

de caso, entre outras possibilidades. Cada docente irá combinar com a sala a maneira mais 

adequada para que haja a avaliação. 

Os dias estabelecidos para realização das provas serão as datas limites nas quais você terá 

para postar aquilo que lhe foi pedido como avaliação. Deste modo, das disciplinas que 

acontecem na quarta-feira os alunos terão até o dia 22 de abril para postar seu trabalho; 

das disciplinas que acontecem na quinta-feira, terão até o dia 23; as da sexta, até o dia 24; 

as da segunda, até 27; e as da terça, até o dia 28.  

A prova da disciplina EaD será como todos os outros semestres. Ficará aberto no fim de 

semana - dias 25 e 26 de Abril -, e você terá 48 horas para entrar no AVA e responder a 

prova online.  

Em síntese: a composição da P1 das disciplinas presenciais será feita mediante trabalhos 

que os professores estabelecerão; a composição da nota P1 da sua disciplina EaD será 

feito mediante os trabalhos e exercícios feitos na plataforma mais uma prova online. Na 

disciplina EaD não tem trabalho como prova.  

 

Aulas Remotas e homeschooling 

 

Na vida profissional iremos, a todos os momentos, ter de nos adaptar há diversos 

contratempos. Em alguns momentos, seremos jogados de nossa área de conforto para 

ambientes e trabalhos dos quais jamais imaginávamos ter de fazer. Isso não acontece 

apenas na vida profissional, mas também na vida pessoal. A nossa vida em geral é feita 

de momentos dos quais nós não temos qualquer controle e dos quais pouco, ou quase 

nunca, a gente planejou. São aquilo que nós chamamos de imprevistos.  

Neste momento estamos vivendo o imprevisto Acadêmico que não estava nem no nosso, 

nem no seu horizonte quando iniciou o semestre na faculdade. Fomos surpreendidos pela 

maior pandemia dos últimos 100 anos. A situação é tão dramática que os líderes europeus 

estão comparando a pandemia do Coronavírus ao Pós Segunda Guerra Mundial.  

É preciso que tomemos consciência do momento no qual nós estamos vivendo, assim 

como é preciso que despertemos em nós o sentimento de que não podemos desistir por 

qualquer dificuldade momentânea. Essa fase vai passar, o período de aulas remotas será 

um curtíssimo espaço de tempo. As coisas irão se normalizar.  



 

  

 

E, como disse, precisamos nos adaptar as contingências dos acontecimentos e tirar dele o 

melhor resultado possível. Uma grande sabedoria de vida é fazer do limão uma limonada, 

de uma coisa ruim algo bom. Sei que é difícil, mas aprenderemos muito, aprenderemos a 

como estudar de modo remoto, a organizar as coisas que devemos fazer. A interagir com 

as tecnologias e a tirar delas todo o proveito que elas podem nos dar.  

Acreditamos, piamente, que a Faculdade Paulista de Comunicação, que já vive um 

espírito inovador, não será mais a mesma depois deste tsunami. Temos certeza de que a 

qualquer momento vocês pediram uma semana do “saco cheio” na qual troquem as aulas 

presenciais pelas remotas. Isso porque nós já teremos aprendido a como trabalhar 

remotamente. 

Em síntese: Essa é só uma fase brevíssima e passageira, e que não pode ser razão de levar-

nos ao desânimo. Devemos ser fortes e superar todas as nossas dificuldades. A faculdade 

está ao seu lado para te ajudar. Logo voltaremos a nossa vida normal, tenha certeza! 

 

A respeito da mensalidade 

Encontramo-nos todos numa situação sem precedentes e da qual todos somos, de algum 

modo, vítimas, já que estamos impedidos de seguir nossa vida tranquilamente. Em face 

dessa excepcionalidade, adotamos medidas para que o serviço educacional continue 

sendo oferecido e que os impactos sejam os menores possíveis na formação dos nossos 

alunos. Este não é o mundo ideal, mas é o possível diante da pandemia que atingiu o 

Planeta. 

 

Seguindo a Portaria do MEC nº 343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação 

de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19, somos obrigados a transformar as nossas 

aulas presenciais em remotas, usando as TIC`s. Estamos monitorando para que todas as 

aulas programadas sejam dadas e para que o plano de aprendizagem seja cumprido 

integralmente. Para isso, os professores estão trabalhando em seus horários, preparando 

o conteúdo das suas matérias e disponibilizando-os a todos os alunos. Como a fase de 

adaptação a todos, professores e alunos, passamos as duas primeiras semanas fazendo 

ajustes no formato. Neste período, vale ressaltar, as aulas programadas foram ofertadas 

no modo remoto. A cada dia temos nos ajustado e adequado às demandas que os alunos 

têm nos apresentado. 

 



 

  

 

Quanto a mensalidade, não há qualquer previsão de alteração, na medida em que as aulas 

estão sendo ofertadas e os professores serão pagos, assim como toda a infraestrutura da 

faculdade e os colaboradores que estão trabalhando Home Office. Acrescenta-se que o 

Procon tem se pronunciado no sentido da permanecia das mensalidades, através da Nota 

Técnica 14, e chamo atenção, em especial, aos itens: 2.13, 2.14, 2.15 (acesse a nota neste 

link: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/nota-t%C3%A9cnica-

Senacon.pdf). Além disso, o diretor executivo do Procon, Fernando Capez, se pronunciou 

neste vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2jg4iNElPMk&feature=youtu.be. 

 

Lamentamos esse período de adaptação para os alunos e professores, mas acreditamos 

que as próximas aulas serão menos conturbadas e os trabalhos tenderão a evoluir com 

mais eficiência.  

 

Canal de reclamações 

Reforçamos que o canal no qual nós devemos manifestar nossa indignação, fazer qualquer 

denúncia, encaminhar nossos elogios e nossas sugestões é sempre nos atendimentos 

online na plataforma. Ele é o único caminho que nós temos para responder cada aluno 

adequadamente e registrar de modo institucional sua insatisfação ou denúncia, bem como 

sugestões e elogios.  

Sempre que tiver alguma coisa que esteja te incomodando na instituição, primeiramente 

recorra a nós para que possamos conhecer a situação e possamos resolvê-la.  

Se você não estiver tendo aulas, se elas não estão a contento, se as atividades não estão 

de acordo, se você está tendo alguma dificuldade eu reforço mais uma vez que a manifeste 

no canal oficial da faculdade que está na sua plataforma.  

A faculdade é dos alunos e dos Professores. Os alunos receberão diploma desta faculdade, 

portanto eles são convidados a ajudar a zelar pelo nome da instituição, dessa forma vamos 

melhorando cada vez mais os processos. Os professores têm seus registros profissionais 

atrelados a faculdade, da mesma maneira eles são convidados a zelar pelo nome da 

instituição e pelos seus processos.  

Nesse sentido pedimos para que nos procure diretamente pela sua plataforma e assim 

conseguiremos o mais rápido possível te atender e resolver o seu problema. 

 



 

  

 

Anexo 1 – Tabela de equivalência das Atividades Complementares  

Tabela de Atividades Complementares Excepcional em função do CONVID-19 

Atividade Detalhamento  Li

mit

e 

hor

as 

Comprovante 

Prova do livro 

selecionado pela 

coordenação. 

Consiste na prova de um livro 

específico determinado pela 

coordenação do curso e aplicado 

em maio. Caso permaneça o 

isolamento social haverá um modo 

alternativo dessa prova que será 

aplicada. Lembrando que há um 

número mínimo de acerto final na 

avaliação para que seja computada 

as horas complementares. 

1 20 A própria correção da prova 

é o comprovante das horas 

das atividades 

complementares deste item. 

Iniciação 

científica na 

Instituição. 

Os alunos que já iniciaram alguma 

pesquisa relacionada a iniciação 

científica, poderão utilizar essas 

horas relacionadas a este 

componente curricular nas 

atividades complementares. Nesse 

caso não se inclui a Pesquisa de 

Trabalho Conclusão de Curso, ou 

qualquer outra pesquisa que não 

seja relacionado ao programa de 

iniciação científica. 

1 40  O fato de estar dentro do 

programa iniciação 

científica já é comprovação 

destas horas 

complementares. 

Leitura de livro ou 

de capítulos por 

professor da 

disciplina.  

Cada professor pode indicar um 

livro ou capítulo da sua disciplina, 

que não faça parte da bibliografia 

básica ou complementar e que não 

esteja relacionado diretamente 

com os conteúdos ensinados na 

disciplina. O livro de atividades 

2 20  Será validado pelo 

fichamento feito pelo aluno e 

validado pelo professor que 

indicou. 



 

  

 

complementares deve ser uma 

discussão que complemente a 

disciplina e não que faça parte da 

própria disciplina. 

Membro de 

diretoria de 

associações 

estudantis, 

culturais e 

esportivas 

(Associação 

atlética, Centro 

Acadêmico, 

Diretório 

Acadêmico, 

Comissão de 

formatura). 

Fazendo parte de alguma 

associação estudantil cultural. 

1 20  Declaração da associação 

que você faz parte dela. 

Representação 

estudantil nos 

órgãos 

colegiados. 

Congregação, 

CONSEPE, CPA, 

CONCUR. 

Estar fazendo parte de algum órgão 

colegiado da instituição. 

1 20  Portaria de nomeação de 

que você faz parte do 

colegiado, ou declaração da 

coordenação do seu curso 

atestando sua participação 

nos colegiados. 

Representante de 

Classe e Vice 

representante. 

Fazer a mediação entre a 

coordenação e a sala, representar 

os interesses coletivos do grupo. 

1 40  Declaração da coordenação 

de que você é representante 

de sala. 

Outras ações não 

previstas neste 

anexo, mas 

autorizado pela 

direção 

acadêmica, 

Ações não previstas neste 

regulamento, mas são de interesse 

coletivo dos alunos do curso e que 

podem ser demandados pelos 

coordenadores, a aluno ou grupos 

específicos de alunos. 

1 20  Declaração da coordenação 

de que você tenha 

desenvolvido determinada 

ação requerida por ela. 



 

  

 

coordenação.  

Assistência/Monit

oria – Atividades 

Complementares. 

Trabalhar na assistência 

monitorada das atividades 

complementares em sua sala de 

aula. 

1 40 Declaração da Coordenação 

constando que você é 

monitor de atividades 

complementares na sua sala. 

Produção de 

Conteúdos 

Digitais e/ou 

audiovisuais.  

Produção de algum conteúdo 

técnicos que seja de interesse do 

curso e/ou que sirva de instrução 

para os alunos da instituição. 

Solicitadas pelas coordenações do 

curso que aproveitem os talentos e 

habilidades dos alunos. 

2 20 Declaração da coordenação 

pedagógica constando que 

você produziu determinado 

conteúdo de interesse 

coletivo a instituição. 

Cursos EaDs 

externos à 

Instituição com 

duração mínima 

de 10 horas ou 

mais. Instituições 

Permitidas: 

Sebrae, Findes, 

Cindes, Senai, 

Sesi, IEL, Senac, 

Nube, Catho.   

Cursos online feito de interesse do 

aluno que tenham relação direta 

com sua área de formação. 

Reforçamos o critério de que o 

curso deve ter algum diálogo com 

a profissão para qual você está se 

formando. 

2 20 Certificado com 

comprovação de horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 3 – Protocolo de Biossegurança para Retomada das Atividades 

Presenciais Pós-Covid-19 
 

Introdução 

 

Em razão da situação de pandemia declarada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), 

decorrente da doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus 

(COVID-19), o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 

que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

Com o avanço do vírus em nosso território, o Diretor Geral a Faculdade Paulista de 

Comunicação (FPAC) publicou a Portaria Nº 05 de 16 de março de 2020, que determinava 

a suspensão das atividades presenciais e transferia-a de modo emergencial ao modelo 

remoto. No dia seguinte, o Ministério da Educação trouxe à luz a Portaria Nº 343, de 17 

de março de 2020, que dispunha sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em 

meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-

19. Apoiados nesta portaria, todas as atividades pedagógicas da Instituição foram 

convertidas para o modo on-line, com o objetivo de garantir a continuidade dos trabalhos 

pedagógicos. 

Com a persistência da pandemia além do esperado, o Ministério da Educação publicou a 

Portaria Nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 

coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 

345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. Com respaldo legal, a 

FPAC se manteve com as aulas virtuais até o fim do primeiro semestre de 2020.  

Ao mesmo tempo, o Governo do Estado de São Paulo elaborou o Plano São Paulo, no 

qual prevê as ações para retomadas das atividades presenciais no Estado e, em especial, 

no setor da Educação. Segundo as normas, a retomada consciente dos setores da economia 

começou a funcionar em 1º de junho 2020. O estado está dividido em 17 Departamentos 

Regionais de Saúde, que estão categorizados segundo uma escala de cinco níveis de 

abertura econômica. Cada região poderá reabrir determinados setores de acordo com a 

fase em que se encontra. As regras são: média da taxa de ocupação de leitos de UTI 

exclusivas para pacientes com coronavírus, número de novas internações no mesmo 

período e o número de óbitos. 



 

  

 

Como previsto no Plano São Paulo, e anunciado pelo governador do Estado João Doria, 

no caso da Educação, há protocolos específicos para retomada das aulas, num primeiro 

momento, em número reduzido de até 35% da capacidade do estabelecimento e, aos 

poucos, na medida em que contágio esteja sob controle, amplia-se para 70%. Por fim, 

quando os sinais de que a pandemia regrediu restaurara-se a normalidade.  

Assim, a Faculdade Paulista de Comunicação, apoiada na  Portaria MEC Nº 544, de 16 

de junho de 2020, que permite o uso das plataforma digitais de ensino e aprendizagem, e 

respeitando o que está preconizado no Plano São Paulo, que estabelece  à reabertura dos 

estabelecimento, apresenta a toda comunidade acadêmica, alunos, professores, 

coordenadores e colaboradores, o Plano FPAC para retomada das atividades de 

atendimento aos nossos alunos e eventuais atividades didáticas no interior da Instituição.   

 

Protocolos Gerais 

 

Como esperado, após o tsunami as águas retornaram e, aos poucos, a vida começa a voltar 

ao normal, a um novo normal. Novos padrões, novos procedimentos serão adotados, 

novos hábitos serão adquiridos, novas formas de conviver serão aprendidas. Com tudo 

novo, voltaremos às novas atividades. Passada essa fase de ficar em casa, saímos dele 

certamente mais fortes, mais revigorados, mais preparados. Aprendemos que podemos 

nos adaptar, nos reinventar e nada vai nos frear. 

Voltaremos com protocolos sanitário bem estabelecidos e seguindo todas recomendações 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Ministérios da Saúde, da Secretaria 

Municipal da Saúde. Todos os parâmetros serão respeitados e cumpridos no interior da 

Faculdade Paulista de Comunicação. A seguir, encontram-se as orientações gerais e 

específicas que devem ser seguidas no interior da Faculdade.  

 



 

  

 

Protocolos Gerais – Distanciamento social 

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias, 

competições e campeonatos esportivos etc estão proibidos. 

Obrigatório Obrigatório 

A faculdade irá adotar o ensino não presencial combinado ao retorno 

gradual das atividades presenciais, na medida em que for autorizada. 

Obrigatório Obrigatório 

Deverá ser mantidodo o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Obrigatório Obrigatório 

Está sinalizado piso o distanciamento de 1,5 metro. Obrigatório Obrigatório 

Cumprir o distanciamento de 1,5 metro durante atendimento na secretaria, 

atendimento ao aluno, cantina, laboratório e demais espaços da Instituição. 

Obrigatório Obrigatório 

O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio deve ser limitado a 

grupos pequenos e respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre as 

pessoas. 

Obrigatório Obrigatório 



 

  

 

As bibliotecas podem ser abertas, desde que seja respeitado o 

distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e 0bservar as seguintes 

regras: 

Separar uma estante para recebimento de material devolvido; 

Receber o livro sempre com luvas; 

Acomodar o material recebido na estante separada para este fim; 

Não colocar esse livro no acervo nos próximos 5 dias, como também não 

o liberar para empréstimo; 

Após o período de 6 dias, usar EPI, higienizar com álcool 70% e papel 

toalha, descartando o papel toalha em seguida. 

 

 

 

 

 

Recomendável 

 

 

 

 

 

Recomendável 

Quando estiver em aula, os intervalos devem ser feitos com revezamento 

de turmas em horários alternados, respeitando o distanciamento de 1,5 

metro entre as pessoas, para evitar aglomerações. 

Recomendável Recomendável 

Sempre que possível, priorizar atividades ao ar livre. Recomendável Recomendável 

Avaliações, testes, provas e vestibulares podem ser realizados desde que 

seja cumprido o distan ciamento de 1,5 metro e demais diretrizes aplicá 

veis deste protocolo, sobretudo higienização de espaços e equipamentos. 

 

Recomendável 

 

Recomendável 

Evitar que qualquer pessoa de fora entre na instituição de ensino, circule 

nas dependência da faculdade, que haja justo motivo. 

Recomendável N/A 

 



 

  

 

Protocolos Gerais – Higiene Pessoal 

 

2. HIGIENE PESSOAL 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70% ao 

entrar e sair da instituição de ensino, ao entrar e sair da biblioteca e antes 

das refeições. 

 

Obrigatório 

 

Obrigatório 

Incentivar a lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel 70% 

após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear 

alimentos cozidos, prontos ou in natura, manusear lixo ou objetos de 

trabalho compartilhados, tocar em superfícies de uso comum, e antes e 

após a colo- cação da máscara. 

 

 

 

Recomendável 

 

 

 

Recomendável 

Uso máscara dentro da Faculdade é Obrigatório.  

Obrigatório 

 

Obrigatório 

Exigir o uso e/ou disponibilizar os EPIs necessários aos funcionários para 

cada tipo de atividade, principalmente para atividades de limpeza, retirada 

e troca do lixo, manuseio e manipulação de alimentos ou livros e aferição 

de temperatura. 

 

 

Recomendável 

 

 

N/A 



 

  

 

Fornecer alimentos e água potável de modo individualizado. Caso a água 

seja fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou filtros de água, cada 

um deve ter seu próprio copo. 

 

Recomendável 

 

Recomendável 

Não utilizar objetos compartilhados que não se jam higienizados antes do 

uso. 

Recomendável Recomendável 

 

Protocolos Gerais – Higienização dos Ambientes 

 

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que 

são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, 

puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada turno e 

sempre que necessário, de acordo com as indicações da Nota Técnica 

22/2020 da Anvisa. 

 

 

Obrigatório 

 

 

N/A 

Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o 

fechamento e, no mínimo, a cada três horas. 

 

Obrigatório 

 

N/A 

Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e 

descartado com segurança, conforme disposto no Comunicado CVS-SAMA 

07/2020. 

 

Obrigatório 

 

N/A 



 

  

 

Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, 

evitando o toque nas maçanetas e fechaduras. 

 

Recomendável 

 

Recomendável 

Evitar o uso de ventilador e ar condicionado. Caso o ar condicionado seja a 

única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, além de 

realizar a manutenção e limpeza semanais do sistema de ar condicionado 

por meio de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle). 

 

 

Recomendável 

 

 

N/A 

 

 

Protocolos Gerais – Comunicação  

4. COMUNICAÇÃO 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Comunicar aos estudantes sobre o calendário de retorno e os protocolos com, 

no míni- mo, sete dias de antecedência. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Produzir materiais de comunicação para distribuição aos alunos na chegada 

da instituição de ensino, com explicações de fácil entendimento sobre a 

prevenção da COVID-19. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Demonstrar a correta higienização das mãos e comportamentos positivos de 

higiene. 

Recomendável N/A 

Incentivar a higienização frequente e completa das mãos, conforme 

indicações sanitárias do Mi- nistério da Saúde. 

 

Recomendável 

 

N/A 



 

  

 

Respeitar o distanciamento de 1,5 metro no atendimento ao público e, em 

caso de alta demanda, recomenda-se o agendamento prévio 

 

Recomendável 

 

Recomendável 

Priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, aplicativo 

ou online). 

Recomendável N/A 

 

 

Protocolos Gerais – monitoramento das condições de saúde  

 

5. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Aferir a temperatura das pessoas a cada entrada na instituição de ensino. 

Utilizar preferencialmente termômetro sem contato (Infravermelho).  

 

Obrigatório 

 

Obrigatório 

Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C,  será orientado o retorno para 

casa e a busca de atendimento médico se necessário.  

 

Obrigatório 

 

Obrigatório 

Não será permitido a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-

19 na instituição de ensino. No caso de menores de idade, pais ou 

responsáveis devem ser comunicados para buscar o aluno, que deve 

aguardar em sala isolada e segura. Orientar as famílias a procurar o serviço 

de saúde. 

 

 

Obrigatório 

 

 

Obrigatório 



 

  

 

Será separada uma sala ou uma área para isolar pessoas que apresentem 

sintomas até que possam voltar para casa. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Ter um funcionário de ponto de contato em cada prédio da instituição de 

ensino para sinalizar sintomas. 

 

Recomendável 

 

Recomendável 

Pessoas que fazem parte do grupo de risco devem ficar em casa e realizar as 

atividades remotamente. 

Recomendável Recomendável 

 



 

  

 

Protocolos Específicos  

 

 

Protocolos específicos são destinados as minúcias que estão relacionadas ao trato 

professor-aluno, especialmente em um ambiente de sala de aula. Soma-se a isso, também 

a organização da instituição em seus processos rotineiros e os ambientes de laboratórios 

e demais espaços destinados ao ensino e aprendizagem.  

Os protocolos específicos são um detalhamento das situações concretas sobre e a partir 

das quais a instituição se movimenta. Assim como os Protocolos Gerais, os específicos 

também são organizados por eixos: Distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e 

higienização dos ambientes e comunicação. 



 

  

 

 

Protocolos específicos – Distanciamento social 

 

DISTANCIAMENTO SOCIAL 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Organizar a entrada e a saída dos alunos da Faculdade para evitar aglomerações, 

preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público. 

 

N/A 

 

Recomendável 

Funcionamento de laboratórios apenas para pesquisa ou para aulas dos cursos 

majoritariamente práticos. 

 

N/A 

 

Recomendável 

Caso não seja possível cumprir o distanciamento de 1,5 metro dentro de laboratórios, 

garantir distância mínima de 1 metro e usar equipamentos de proteção extra, como luvas 

e máscaras de acetato. 

N/A Recomendável 

Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas filas e proibir 

aglomeração nos balcões, utilizando sinalização no piso. 

Obrigatório Obrigatório 

Priorizar, sempre que possível, alimentos em embalagem, no lugar de natura Recomendável Recomendável 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Protocolos específicos – Higiene pessoal 

HIGIENE PESSOAL 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Estudantes devem higienizar as mãos, conforme indicações do Ministério da Saúde, 

ao chegar na Faculdade, antes e após cada aula, sobretudo as de laboratório. 

 

N/A 

 

Obrigatório 

 

Protocolos específicos – Limpeza e Higienização de Ambientes 

 

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Higienizar bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes de cada aula, 

sobretudo em laboratórios e outros espaços de atividades práticas. 

 

Obrigatório 

 

Recomendável 

 

Protocolos específicos – Comunicação 

4. COMUNICAÇÃO 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 



 

  

 

Aos estudantes que não moram no mesmo município, recomenda-se a comunicação do 

retorno com no mínimo dez dias de antecedência. 

 

N/A 

 

Recomendável 



 

  

 

Consideração final. 

 

O enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus continua, mas, para que as aulas sejam 

retomadas de maneira organizada, segura e eficiente, é fundamental que planejemos 

antecipadamente a reabertura da Faculdade para quando esse cenário conturbado acabar. 

Sabemos que não há evidências e nem razões para que flexibilizemos irresponsavelmente 

o nosso trabalho cotidiano. Ao contrário. Os Protocolos de biossegurança ora 

apresentados vão no sentido de garantir, por um lado, a oferta do ensino que depende da 

infraestrutura da faculdade e, por outro lado, somam-se nos esforços para conter a 

disseminação do vírus.  

Mais que limitar, esses protocolos criam uma nova cultura de conduta e, portanto, dão 

estabelecem as condições para a retomada com liberdade e responsabilidade. Mantemo-

nos alerta e sem nunca expor colaboradores, professores e aluno. 



 

  

 

ANEXO I – Mantenha o ambiente de trabalho seguro. 

 



 

  

 

ANEXO II – Alerta aos Sintomas. 

 



 

  

 

ANEXO III – Como usar a máscara. 
 



 

  

 

ANEXO IV – Como lavar as mãos. 



 

  

 

ANEXO V -Autoisolamento. 
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ANEXO VI - Evite tocar seus olhos, nariz e boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


