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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) abrange o período de 2023 

a 2027. Foi elaborado pela equipe pedagógica da Faculdade Batista de Minas Gerais 

- FBMG, com a participação de Dirigentes da Mantenedora, com a finalidade de 

estabelecer as linhas mestras para os próximos cinco anos.  

A elaboração deste PDI exigiu esforço da Direção Geral e da Comunidade 

Acadêmica e traz a idealização da formação de educadores e demais profissionais, 

além de persistência e dedicação; buscando no pensamento a idealização de um 

grande grupo de educação, mesmo sabendo das difíceis searas do percurso 

empreendedor brasileiro. É como uma flor que insiste em crescer em terrenos áridos, 

criando resiliência, na busca de alavancar uma instituição de ensino que seja modelo 

no segmento educacional. 

Convidamos a toda comunidade acadêmica para conhecer as informações 

contidas neste PDI, esperando que cada um leia a partir da posição que ocupa nesta 

Instituição e salientamos que planejar é detalhar minuciosamente planos e objetivos 

para cumprimento final de um novo percurso ou etapa. O motor estará sempre ligado 

e a direção desta Instituição permitirá alcançar várias outras gerações.  

Muitos obstáculos precisarão ser contornados, nunca foi fácil chegar onde 

estamos. Foi preciso muita intervenção, parar um momento, perceber onde 

estávamos e seguir em frente. Planejar nunca foi um ato unilateral, foi preciso diversos 

profissionais para chegar onde estamos. E este é o propósito, nunca parar, persistir 

com dedicação mais de vinte quatro horas do dia.  

Percebemos oportunidade no mercado, mas também houve elementos 

externos que precisamos rever muitas vezes. E a partir de onde estamos, cabe 

registrar e agradecer o empenho e dedicação de todos àqueles que participaram 

desse Projeto Institucional. 

Contudo, antes de mais nada, se faz necessário compreender as origens da 

referida instituição, que começou com as aspirações de uma professora.  

A Prof.ª Maria Lucimary Lage Silva, professora e pedagoga, filha de 

educadora e pai fazendeiro, cresceu com 12 (doze) irmãos; sendo 6 (seis) mulheres, 

espelhando-se em sua mãe, todas estas tornaram-se educadoras. “Filha de peixe, 
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peixinha é” parece que a Educação estava no DNA de todas essas grandes guerreiras 

da educação seguindo as sendas da matriarca.  

O avô doou nos anos 70 um terreno onde foi construída uma escola na Zona 

Rural, na qual a mãe de Maria Lucimary alfabetizava e lecionada aos filhos de toda 

vizinha e regiões próximas, inclusive aos empregados da fazenda. Mesmo assim, por 

paixão, sabendo de todas as dificuldades em manter aquele recinto escolar 

funcionando, educava nas séries iniciais e servia a merenda, pois não existia 

cantineira naquela época. Esta escola contava com duas salas, sendo concatenada a 

casa desta família. E esta escola existiu até 2010. 

Uma vez apresentada o contexto que deu origem a instituição, vale ressaltar 

que o referido documento atende plenamente as normas para a oferta de cursos de 

graduação (presencial e a distância) e consolida a definição da missão, das diretrizes 

acadêmicas, das proposições políticas e do plano de gestão da Faculdade Batista de 

Minas Gerais - FBMG, evidenciando os objetivos, metas globais e ações a serem 

alcançados no período 2024-2027, definidos com base na análise situacional a ser 

monitorada pela CPA - Comissão Própria de Avaliação, e na visão dos diversos 

cenários possíveis registrados nos documentos institucionais. 

A atual gestão propõe executar o presente Plano de Desenvolvimento 

Institucional por meio de planejamento estratégico e participativo, atendendo à 

qualificação técnica, formal e social, reafirmando sua missão de organização 

educacional. 

A consolidação da oferta de educação superior pela FBMG atende a uma 

importante demanda regional e apresenta valorosa resposta às expectativas que a 

sociedade local depositou no desenvolvimento e no papel da Mantenedora. 

Este PDI será monitorado e avaliado periodicamente, com o objetivo de 

corrigir e adequar metas e ações à legislação e normas vigentes, aplicadas ao 

contexto de inserção regional da FBMG.  

O Ministério da Educação recomenda que a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) deverá explicitar o modo pelo qual o documento 

foi construído e a interferência que exercerá sobre a dinâmica da Instituição, tendo 

como pressuposto o atendimento ao conjunto de normas vigentes. Sendo assim, o 

PDI consiste em:  

 



 

12 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

[...] um documento em que se definem a missão da instituição de ensino 
superior e as estratégias para atingir suas metas e objetivos. Abrangendo um 
período de cinco anos, deverá contemplar o cronograma e a metodologia de 
implementação dos objetivos, metas e ações do Plano da IES, observando a 
coerência e a articulação entre as diversas ações, a manutenção dos padrões 
de qualidade e, quando pertinente, o orçamento. Deverá apresentar, ainda, 
um quadro resumo contendo a relação dos principais indicadores de 
desempenho, que possibilite comparar, para cada um, a situação atual e 
futura (MEC, 2007). 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um pré-requisito presente 

nos processos regulatórios e segue os dispositivos legais de orientação à sua 

elaboração: 

 

● Lei Nº 9.394/1996 (LDB), Lei No 10.861/2004, Decreto Nº 2.494/1998; 

Decreto No 3.860/2001, Decreto Nº 4.914/2003; Decreto Nº 5.154/2004, 

Decreto Nº 5.224/2004 e Decreto Nº 5.225/2004, Portaria MEC Nº 

301/1998, Portaria MEC Nº 1.466/2001, Portaria MEC Nº 2.253/2001, 

Portaria MEC Nº 3.284/2003, Portaria MEC Nº 7/2004, Portaria MEC Nº 

2.051/2004, Portaria MEC Nº 3.643/2004, Portaria MEC nº 4.361/2004, 

Resolução CES/CNE No 2/1998, Resolução CNE/CP No 1/1999, 

Resolução CES/CNE Nº 1/2001, Resolução CP/CNE Nº 1/2002 (art.7º), 

Resolução CES/CNE No 10/2002, Parecer CES/CNE Nº 1.070/1999.  

● Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB): Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, e seu art. 46 faz referência ao processo de 

regulação entre outros subsídios. Salienta-se que os itens de exercício da 

autonomia universitária constantes no art. 54, § 1º são também peças do 

Plano de Desenvolvimento Institucional.  

● Lei Nº 10.861 de 14 de abril de 2004: Institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Em 

seu artº. 3º A alínea I, traz o Plano de desenvolvimento Institucional como 

um dos instrumentos para identificar o perfil e o significado de atuação da 

IES.  

● Decreto n. 9.235, de 15 de dezembro de 2017, dispõe sobre o exercício 

das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de 

educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-

graduação no sistema federal de ensino. Dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 
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superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 

federal de ensino. Em seu art. 15 contempla como pré-requisito do 

processo regulatório a apresentação do PDI e no art. 16 quais são os 

elementos mínimos constantes no documento.  

● Plano Nacional de Educação – PNE: O novo PNE apresenta dez diretrizes 

objetivas e 20 metas, seguidas das estratégias específicas de 

concretização. O texto prevê formas de a sociedade monitorar e cobrar 

cada uma das conquistas previstas. As metas seguem o modelo de visão 

sistêmica da educação estabelecido em 2007 com a criação do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). 

 

Partindo dessa perspectiva organizacional e sustentada em reflexões e na 

construção coletiva, foi confeccionado este PDI da FBMG pela equipe pedagógica e 

administrativa que substancialmente contribui para efetivação das ações, metas e 

propostas contidas nesse documento.  

 

Diretoria Geral - Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG  
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2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

2.1  IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

 

MANTENEDORA:  INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MINAS GERAIS LTDA. 

CNPJ: 11.371.257/0001-76 

ENDEREÇO: 
Rua Amazonas, nº 491, andar 15 B, Centro, Belo Horizonte - MG, 
CEP: 30.180-907 

TELEFONE: (31) 3429-7220 / 3429-7221 

SITE INSTITUCIONAL www.faculdadebatista.com.br 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA 

MANTIDA:  Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG 

ATOS LEGAIS: 

Credenciamento para ensino presencial - Portaria nº 1.158 de 23 de 
agosto de 2000, publicada no DOU em 24 de agosto de 2000. 
1º Recredenciamento: Portaria 695 de 28 de maio de 2012, publicada 
no DOU em 28 de maio de 2012. 
2º Recredenciamento: Portaria 903 de 16 de novembro de 2021, 
publicada no DOU em 19 de novembro de 2021. 
Credenciamento para EaD: Portaria nº 1.310 de 17 de novembro de 
2016, publicada no DOU em 18 de novembro de 2016. 

ENDEREÇO: 
Rua Ponte Nova, nº 665, bairro Floresta, no município de Belo 
Horizonte, no estado de Minas Gerais 

 TELEFONE: (31) 3429-7232 

SITE INSTITUCIONAL: www.fbmg.edu.br 

GESTOR ACADÊMICO: Maria Lucimary Lage Silva 

E-MAIL: diretoriageral@ipemig.com.br 

 

  



 

15 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

2.3 BREVE HISTÓRICO 

A Faculdade Batista de Minas Gerais (FBMG) foi, primeiramente credenciada 

junto ao MEC como Instituto de Estudos em Ciências Humanas, conforme a portaria 

do MEC nº 1.158, de 28 de julho de 1999, publicada no Diário Oficial da União de 29 

de julho de 1999, seção 1E, página 9, conforme se reproduz abaixo: 

 

O Ministro da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo 
decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, tendo em vista o Parecer nº 681/99 
da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 
conforme costa dos Processos de Nº 23000.007189/98-17 e 
23000.00.007190/98-04, do Ministério da Educação, resolve: 
 
Art. 1º: Autorizar o funcionamento do curso de Administração, bacharelado, 
com habilitação em Comercio Exterior, a ser ministrado pelo Instituto de 
Estudos em Ciências Humanas, credenciado neste ato, mantido pela Junta 
de Educação da Convenção Batista Mineira, ambos com sede na cidade de 
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Paulo Renato Souza (Transcrito) 
 
 

Ainda no ano de 1999, a FBMG buscou uma mudança de denominação 

passando a ser designada de Faculdade Batista de Minas Gerais sob os seguintes 

atos legais, conforme a portaria do MEC Nº 1.850, de 27 de dezembro de 1999, 

publicada no Diário Oficial da União de 29 de dezembro de 1999, seção 1E, página 9: 

 

O Ministro da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo 
decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, tendo em vista o Parecer nº 681/99 
da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 
conforme costa dos Processos de Nº 23000.007189/98-17 e 
23000.00.007190/98-04, o Ministério da Educação, resolve: 
 
Art. 1º: Retificar o art. 1º da Portaria Ministerial nº 1.158/99, de 28 de julho de 
1999, publicada no Diário Oficial da União de 29 de julho de 1999, seção1E, 
pagina 9, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art1º: Autorizar o 
funcionamento do curso de Administração, bacharelado, com habilitação em 
Comercio Exterior, a ser ministrado pela Faculdade Batista de Minas Gerais, 
mantido pela Junta de Educação da Convenção Batista Mineira, ambos com 
sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.” 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Paulo Renato Souza 

 
A FBMG iniciou suas atividades acadêmicas efetivas com o curso de 

Administração em 2000, o de Ciências Contábeis autorizado em 2005. 

Posteriormente, ampliou seu campo de atuação com Direito, no ano de 2006 e o de 

Teologia, em 2007. Os Cursos Superiores de Tecnologia em Redes de 

Computadores, em 2011, e Banco de Dados, em 2012. Em dezembro de 2016, a 
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FBMG foi credenciada para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, 

com sede e polo, à Rua Varginha, 630, conforme Portaria MEC 1.310, publicada no 

DOE em 17/11/2016, pág. 23, Seção 4. 

Neste mesmo ano, a FBMG recebeu autorização para a oferta do curso de 

bacharel em Teologia, na modalidade a distância, Portaria 781, de 05/12, 16, 

publicada no DOU em 06/12,16, pág. 18, seção 01. 

No ano de 2019, a Faculdade Batista foi assumida por um novo grupo 

educacional (IPEMIG), o qual foi registrado por meio do processo de transferência de 

mantença nº 201911138, deferido pela SERES/MEC em 17 de setembro de 2019, 

passando então a ser representada pelo INSTITUTO PEDAGOGICO DE MINAS 

GERAIS LTDA (17409), CNPJ: 11.371.257/0001-76. 

No processo de expansão da FBMG, no ano de 2019, foi aprovado o curso de 

processos Gerenciais, no ano de 2020, foram aprovados os cursos de Processos Gerenciais 

EAD, e Gestão de Recursos Humanos EAD. Em sequência a faculdade autorizou os 

seguintes cursos, Artes Visuais, autorizado pela Portaria nº 1.255, de 18/11/2021, 

Biblioteconomia, autorizado pela Portaria nº 591, de 14/04/2022, Educação Especial, 

autorizado pela PORTARIA N° 438, de 04/02/2022, Letras Português Inglês, 

autorizado pela Portaria N° 317, de 15/01/2022,  CST Logística, autorizado pela 

Portaria N° 317, de 28/01/2022, CST Marketing autorizado pela Portaria N° 1.255, de 

18/11/2021, CST Segurança Pública, autorizado pela Portaria N° 1.256, de 

18/11/2021, Serviço Social , autorizado pela Portaria N° 375, de 30/01/2022, Ensino 

Religioso, autorizado pela Portaria N° 1.029, de 02/12/2022, Pedagogia Portaria N° 

1.004, de 25 de novembro de 2022. 

No ano de 2022, o curso de Teologia EAD, passou pela visita de 

reconhecimento de curso e obteve nota máxima, conceito 05, atualmente aguarda a 

publicação da portaria.  

A Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG, sediada na Cidade de Belo 

Horizonte, estado de Minas Gerais, é um estabelecimento particular de ensino 

superior e uma unidade educacional do Instituto Pedagógico de Minas Gerais. Está 

inscrita no CNPJ como Instituto Pedagógico de Minas Gerais Ltda., sob o nº 

11.371.257/0001-76, que é pessoa jurídica de direito privado com limite territorial de 

atuação e foro na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

Atualmente, o Grupo IPEMIG é representado pela Profa. Maria Lucimary Lage 

Silva, que iniciou sua carreira em uma escola municipal de periferia do município de 
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Pedro Leopoldo/MG. Muito se passou até que hoje, a Diretora Geral, passou por várias 

experiências em sua vida até a consolidação de um sonho, que nunca vai parar na 

educação.  

Houve necessidade de intervenção e muito trabalho em desenvolvimento de 

projetos políticos pedagógicos na educação e metodologia junto ao Corpo Docente 

desta escola. Com muita cautela, percebendo processos falhos, ocupada o cargo de 

Supervisora Pedagógica percebeu a necessidade de ajustamento no Processo de 

Aprendizagem dos Professores da Educação Infantil e Séries Iniciais, em busca de 

uma formação continuada. Iniciou um trabalho de Especialização Lato Sensu 

presencial a este Corpo Docente no curso de Alfabetização e Letramento.  

Após a intervenção, o grande trabalho desta profissional foi consagrado perante 

dificuldades em uma região erma que nem havia os recursos de tecnologias 

disponíveis. 

O trabalho foi muito frutífero no qual professores de fora procuravam a Profa. 

Maria Lucimary Lage Silva para especializarem nesta área; que em menos de 6 (seis) 

meses já apresentava 12 turmas em andamento, ministrando aulas, organizando 

atividades pedagógicas e orientando por meio de tutoria os artigos dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso – TCC. 

Em seguida, por insistência regional e pela forte vontade de agregar valor em 

sua região, através de parceiros por meio de Polo surgiu a demanda de turmas do 

Curso de Graduação em Pedagogia, História e Geografia; assumindo assim novos 

desafios na formação de carreira profissional de novos licenciados.  

Negociações foram realizadas para utilização de escolas públicas e privadas; 

onde uma lâmpada acendeu sobre a cabeça desta empreendedora e percebeu que 

seu trabalho seria muito mais que aquilo. Era a oportunidade de possuir seu espaço, 

tornando-se Polo de instituições como FINOM, formando iminentemente mais de 

2.000 (dois mil) alunos de graduação e 7.000 (sete mil) alunos de Pós-Graduação. 

Todavia, a vontade empreendedora clamava por novos horizontes, batia muita 

força de vontade em constituir algo que faltava a educação, particularmente um braço 

na educação superior, que até então era deficiente. Enxergava e vislumbrava 

sucesso, mas para isso precisava criar uma bagagem neste mercado. 

Foi neste momento, desdobrando de sua finalidade, essa profissional buscou 

experiência em cursos de Graduação, Extensão e Especialização Lato Sensu em um 
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grande grupo de Educação do Estado de Minas Gerais, ministrando aulas como tutora 

e corrigindo Trabalho de Conclusão de Cursos, já que tinha vasto conhecimento das 

demandas acadêmicas.  

Até que surgiu a oportunidade comercial das vendas de cursos como 

Consultora, momento este de muita alegria e ápice para o sentimento empreendedor 

aflorar de um dia ter um grupo de educação. E grandes instituições buscaram a 

parceria desta gestora para trabalho em toda região de Minas Gerais; que foram 

FINOM, Faculdade Campos Elíseos, UCAM, UNIMES, UNIARARAS, Faculdade 

METODISTA, com tutoria formando mais de 8.000 (oito mil) alunos de graduação. 

O espírito empreendedor gritava por mais! Naturalmente, a percepção em 

busca de sua Instituição de Ensino Superior como em nosso ditado popular mineiro “a 

goiabada e o queijo”, realizando sua primeira aquisição de uma Instituição de Ensino 

Superior no Estado do Espírito Santo em 2016 que abrange atualmente os cursos de 

Pedagogia e Administração no Credenciamento EAD (Educação à Distância) e no 

aguardo de várias publicações de Portarias no qual pedimos ao MEC – Ministério da 

Educação.  

Com muito sacrifício foi desenvolvido grandes projetos de educação, com 

bastante trabalho desta labuta que nunca acaba, nossos professores desta instituição 

que reconhecemos como pilares na manutenção desta instituição de pé. Pelo “feeling” 

e pela visão, uma das grandes qualidades do empreendedorismo, houve a 

oportunidade em adquirir mais uma renomada instituição de ensino na cidade no qual 

nossa Diretora Geral é domiciliada, a FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS, de 

grande referência no mercado nacional, particularmente o belorizontino, torna-se uma 

das maiores instituições de ensino brasileira.  

A FBMG, desde 2008, vem atuando com atividades de extensão e cursos de 

Pós-Graduação, Lato-Sensu, nos campos da Gestão, Direito e Teologia. Em 2011, 

ampliou a sua oferta de pós-graduação com cursos na área de Ciências Contábeis. 

Por meio dos projetos e das atividades de extensão, bem como pós-graduação 

propostos, pela FBMG foram pensados no sentido de promover a integração entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, o que é difundido e preceituado pela legislação 

educacional. 
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A FBMG por meio das ações que foram e que são implementadas, adota o 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o que é concebido 

como fundamental no fazer acadêmico desta Instituição.  

O ensino, a pós-graduação, a extensão, em interação com a produção 

acadêmico-científica, possibilita a relação entre teoria e prática e ainda a 

democratização do saber.  

Portanto, esta interação, por ser tecida e bem articulada, tem produzido 

mudanças significativas nos processos de ensino e aprendizagem, fundamentando 

didática e pedagogicamente a formação acadêmica e profissional tanto dos nossos 

professores quanto dos nossos alunos. 

A FBMG, sendo uma Instituição de Ensino Superior, além de ser respaldada 

pela história dos batistas mineiros na área da educação, já tem alcançado desde o 

início de suas atividades acadêmicas, uma qualidade ímpar que é reconhecida pela 

comunidade onde está inserida.  

Por cuidar e ministrar a educação superior, a FBMG estará encampando, 

propondo e promovendo outros cursos superiores que julgar capaz de implementar 

com competência e qualidade, objetivando o desenvolvimento pleno do indivíduo e 

sua formação para o exercício da cidadania. 

A FBMG é fundamentada na trajetória histórico-educativa do Colégio Batista 

Mineiro, na experiência de educar, na autonomia didático-científica e na relação 

existente entre ensino, pesquisa e extensão promulgados na Constituição Federal de 

1988 e na nova LDBEN (Lei 9.394/96). 

A Rede Batista de Educação sente-se segura de que está atendendo 

exatamente os interesses e as exigências mais nobres do seu aluno, que busca na 

instituição um esforço que possibilite o seu desenvolvimento integral como indivíduo 

e como ser que se relaciona como pessoa que conhece seu potencial e quer ser parte 

das ações transformadoras na sociedade.  

Essa segurança pertence também à FBMG e com este alinhamento se 

efetivando processualmente, esta Unidade de Ensino cumpre o desafio de oferecer o 

ensino superior de qualidade e excelência. Com esta trajetória e compromisso, a 

FBMG esmera-se por atender os interesses e as exigências mais nobres do seu corpo 

discente, que busca na instituição um esforço que possibilite o seu desenvolvimento 
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integral como indivíduo e como ser que se relaciona; como pessoa que conhece seu 

potencial e quer ser parte das ações transformadoras na sociedade. 

Então, cumpre-nos a todos, o conhecimento deste documento agindo em 

conformidade aos fatos citados, consolidando nossa missão, valores e pilares que nos 

sustentam, e ao futuro que desejamos ao GRUPO IPEMIG. 

 

2.4 ATOS LEGAIS RELACIONADOS AOS CURSOS DA FBMG 

CURSOS 
AUTORIZADOS / 
RECONHECIDOS 

ATO LEGAL DE 
AUTORIZAÇÃO 

INICIO DE 
FUNCIONAMENTO 

ATO LEGAL DE 
RECONHECIMENTO 

ATO LEGAL DE 
RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO 

Nº DE 
VAGAS 

Administração 
(Bacharelado): 

Habilitação em Comercio 
Exterior 

Portaria do MEC nº 1.158, 
de 28/07/1999, DOU - 

29/07/1999 
 

Portaria MEC nº 3.875 de 
24/11/2004 

 200 

Ciências Contábeis 
(Bacharelado) 

  
Portaria MEC n° 40/2013, 

de 14/02/2013 
 100 

Direito (Bacharelado)   
Portaria nº 11, de 

02/03/2012 
Portaria nº 638, de 

21/10/2016 
100 

Banco de Dados (CST) 
Portaria MEC nº 321, de 

02/08/2011 
  - 100 

Redes de Computadores 
(CST) 

Portaria MEC nº 262, de 
31/03/2011 

  - 100 

Teologia (Bacharelado)   
Portaria MEC nº 625 de 

17/03/2011 
- 85 

Credenciamento 
Institucional - EAD 

Portaria MEC 1.310, 
publicada no DOU em 

17/11/2016 
- Em tramitação - - 

Bacharelado em 
Teologia 

           (EAD) 
 

Portaria 781, publicada no 
DOU em 05/12/2016 

06/02/2017 

Passou por 
reconhecimento, mas 
portaria ainda não saiu 

 

- 200 

Tecnólogo em Processos 
Gerenciais 

Portaria Nº 268 de 
11/06/2019 

 

Em processo de 
reconhecimento 

 

- 100 

Tecnólogo em Processos 
Gerenciais (EAD) 

Portaria Nº 457 de 
19/11/2020 

 

Em processo de 
reconhecimento 

 

- 100 

Tecnólogo em Gestão de 
RH (EAD) 

Portaria Nº 310, de 
15/10/2020 

 

Em processo de 
reconhecimento 

 

- 100 

Tecnólogo em Segurança 
Pública (EAD) 

Portaria nº 1256 de 
18/11/2021 

Não iniciou a oferta 
do curso 

- - 500 

Tecnólogo em Marketing 
(EAD) 

Portaria nº 1255 de 
18/11/2021 

Não iniciou a oferta 
do curso 

- - 500 

Bacharelado em 
Biblioteconomia (EAD) 

Portaria 591 de 14/04/2022 
Não iniciou a oferta 

do curso 
- - 500 

Bacharelado em Serviço 
Social (EAD) 

Portaria 375 de 30/01/2022 
Não iniciou a oferta 

do curso 
- - 500 

Tecnólogo em Logística 
(EAD) 

Portaria 371 de 28/01/2022 
Não iniciou a oferta 

do curso 
- - 500 

Licenciatura em 
Educação Especial (EAD) 

Portaria 438 de 04/02/2022 
Não iniciou a oferta 

do curso 
- - 375 

Licenciatura em Letras 
(EAD) 

Portaria 317 de 15/01/2022 
Não iniciou a oferta 

do curso 
- - 500 

Licenciatura em Artes 
Visuais (EAD) 

Portaria 1255 de 
18/11/2021 

Não iniciou a oferta 
do curso 

- - 500 
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Ensino Religioso (EAD) Nº 1.029 de 2/12/2022 
Não iniciou a oferta 

do curso 
- - 500 

Pedagogia (EAD) Nº 1.004 de 25/11/2022 
Não iniciou a oferta 

do curso 
- - 500 

 

2.5 RELACIONAMENTO DA MANTENEDORA COM A MANTIDA 

 

O Regimento Geral da FBMG estabelece as relações com sua Mantenedora, 

delimitando-lhes autoridade e competências, no respeito às respectivas esferas de 

atuação, assegurando a liberdade didático-científica na esfera de ensino, pesquisa e 

extensão. A FBMG é autônoma e possui identidade própria, ainda que tenha o 

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MINAS GERAIS LTDA. como sua Mantenedora. 

Compete à Mantenedora, prover adequadas condições de funcionamento das 

atividades essenciais da Mantida, colocando-lhe à disposição os meios econômicos, 

financeiros e patrimoniais necessários ao atendimento e realização dos seus objetivos 

institucionais, administrativos e acadêmico-pedagógicos. 
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3 INSERÇÃO REGIONAL 

 

Belo Horizonte é um município brasileiro e a capital do estado de Minas Gerais. 

Sua população estimada pelo IBGE para 1.º de julho de 2021 era de 2 530 701 

habitantes, sendo o sexto município mais populoso do país, o terceiro da Região 

Sudeste e primeiro de seu estado. 

No quarto trimestre de 2021, o PIB de Minas foi estimado em R$ 208,8 bilhões 

e representou 9,2% do PIB nacional. “Desse total, R$ 26,7 bilhões dizem respeito aos 

impostos indiretos líquidos de subsídios e R$ 182,1 bilhões referem-se ao Valor 

Adicionado Bruto.  

O PIB da Região Geográfica Intermediária (RGINT) de Belo Horizonte passou 

de R$ 226.611 milhões em 2018 para R$ 239.760 milhões em 2019. Belo Horizonte 

se destaca ainda pelo elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que, de 

acordo com o IBGE, é de 0,810, o segundo maior de Minas Gerais, depois da cidade 

de Nova Lima, que faz parte da RMBH. 

A cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e 

até internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. As faculdades 

privadas parecem destinadas a desempenhar papel cada vez mais relevante na 

região.  

Não se pode deixar de concluir que o crescimento de alunos matriculados em 

cursos superiores resulta, não apenas, de um processo de "aumento do contingente 

de egressos do ensino médio", mas, também, do retorno para formação continuada 

de profissionais já atuantes no mercado, o que demanda mais vagas e propostas de 

qualificação no ensino superior. 

Importante, ainda, lembrar a melhoria no desempenho dos estudantes no 

ensino médio e o decréscimo da evasão escolar. Tudo isso é positivo, mas o Brasil, 

e, no caso, Minas, tem pela frente um longo caminho para democratizar o acesso de 

jovens e adultos aos estudos de nível superior. 

Estudos divulgados pelo IBGE, revelam que somente 23% dos jovens entre 18 

e 24 anos conseguem matricular-se em instituições superiores e 1,2 % deles 

concluem curso de graduação. 

 



 

23 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

 

Fonte: AGENCIA IBGE 

 

Esses números publicados pelo IBGE começam a sofrer profunda mudança, 

pois existe uma acentuada tendência de aproximação entre o ensino fundamental e 

médio e a educação de nível superior. 

O papel do sistema educacional privado é diminuir o fosso entre os 

concludentes do ensino médio e o acesso ao ensino superior. Isso pode ser feito 

mediante a oferta de cursos que, com competência e credibilidade, ofertem formação 

continuada para a formação de profissionais capacitados e preparem novos quadros 

para o setor empresarial e para a própria administração de órgãos públicos e privados. 

Num processo de notória expansão econômica do Estado de Minas Gerais 

torna-se relevante a formação de profissionais qualificados para novas demandas do 

mercado de trabalho, para o empreendedorismo, para o emprego de atitudes 

inovadoras, para os desafios do desenvolvimento sustentável. 

Sabe-se que com a oferta de cursos de graduação e pós-graduação, 

presenciais e através do ensino à distância, formando uma massa crítica melhor 

preparada, democratizando os projetos de cidadania e garantindo bom êxito no 

processo de desenvolvimento e progresso regional. 

A sociedade contemporânea assume como novos desafios e demandas o 

desenvolvimento do ensino superior. Considerando as mudanças ocorridas, é 

necessário a adoção de uma nova abordagem que possibilite aos egressos a 

capacidade de investigação e de aprender a aprender.  
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A formação profissional precisa contemplar a apropriação dos modos de 

produção do saber nas diferentes áreas de modo a criar condições para o processo 

de educação permanente. O próprio Estado, já conscientizado da relevância deste 

direito para a população, mobiliza-se, através de programas de incentivo e outros 

recursos, para favorecer o acesso democratizado ao ensino superior. 

O papel da Instituição de Ensino Superior deve ser redefinido face ao modelo 

de desenvolvimento e as novas demandas e tecnologias. Neste sentido, a Faculdade 

Batista de Minas Gerais não aceita a exclusão social e aposta em um modelo 

includente, no qual o desenvolvimento deve ser igualitário, centrado no princípio da 

cidadania. Situa-se de modo crítico e dialético, buscando interação com todos os 

setores da sociedade, a partir de um contexto local e nacional que, por sua vez, é 

determinante numa perspectiva global. 

A partir da visão da contribuição do Ensino Superior no contexto 

contemporâneo, a FBMG concebe, na construção e efetivação de seus cursos a 

importância de: 

 

● Colocar o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem, 

orientando-o para que construa, de modo dinâmico e reflexivo, o 

conhecimento e pense sua atuação profissional numa perspectiva ética e 

responsável; 

● Considerar a graduação como etapa de construção das bases para um 

processo de formação continuada. 

● Discutir a revisão dos conteúdos programáticos de modo que atendam às 

novas realidades que se apresentam, realizando atualizações constantes 

nas proposições das disciplinas existentes; 

● Estimular o desenvolvimento de conteúdos concebidos numa perspectiva 

interdisciplinar e autônoma; 

● Oportunizar o desenvolvimento e aquisição de novas competências e 

habilidades para além do referencial teórico e prático específico da 

profissão; 

● Promover e considerar a importância da auto avaliação, como ferramenta 

que contribui para atender as contínuas modificações do mercado de 

trabalho; 
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● Propor atividades complementares que, de fato, contribuam para o 

crescimento acadêmico e profissional do aluno, (trabalho de campo, 

monitoria, visitas técnicas, seminários, palestras, eventos, projetos de 

extensão e pesquisa) possibilitando o contato com demandas profissionais 

contemporâneas. 

 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO LOCAL E INSERÇÃO REGIONAL 

 

A FBMG é uma instituição de ensino superior que participa de um espaço físico 

e comunitário significativo e privilegiado, localizados próximos à região central da 

Capital mineira, Belo Horizonte.  

A história do Bairro Floresta se confunde com a própria história de Belo 

Horizonte pelo fato de ter sido um dos primeiros bairros a surgir na capital de Minas 

Gerais. O Bairro Floresta, devido às suas características históricas, é considerado um 

“retrato vivo da época de uma inocente BH”, com suas poesias, músicas, teatros, 

cinemas, palacetes, danças, matas, produção de frutas, etc., sendo uma referência 

para o cenário belo-horizontino. 

O bairro floresta nasceu margeando o grande centro de BH e começou a se 

desenvolver a partir de 1905, com a chegada da linha do bonde, a qual intensificou o 

comércio entre duas de suas principais vias - as avenidas Assis Chateaubriand e 

Contorno.  

A região onde está situada a FBMG conta com uma variada rede de 

estabelecimentos comerciais: os enxovais da Casa Pérola, os móveis para casa, as 

tortas e doces da Confeitaria Momo e as balas de licor da fábrica de chocolates Lalka, 

dentre outros, distribuídos nas ruas Itajubá, Curvelo, Pouso Alegre e avenidas do 

Contorno e Silviano Brandão. 

Culturalmente, o Bairro Floresta também é destaque na grande BH. Atrai muitas 

manifestações artísticas que ganham destaque no Teatro Alterosa, na Praça 

Comendador Negrão de Lima e, há seis anos, na sede do Giramundo, que abriga uma 

escola de teatro de bonecos e um museu, responsáveis pelo maior acervo de 

marionetes do Brasil.  
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É neste contexto de bairro, cidade e região que a FBMG funciona e oferece 

serviços educacionais no ensino superior, com os cursos de Administração, Teologia, 

Ciências Contábeis, Direito, Gestão de Segurança Pública, Redes de Computadores, 

Processos Gerenciais, Banco de Dados, Teologia (EaD), Processos Gerenciais (EaD), 

Gestão de Recursos Humanos, Marketing, Artes Visuais, Segurança Pública, Letras, 

Logística, Serviço Social, Educação Especial; Biblioteconomia; Licenciatura em 

Pedagogia e Ensino Religioso. 

Independentemente das contradições e divergências urbanas entre o passado 

e o presente, o bairro Floresta continua a fazer sua própria história, o que nos últimos 

tempos têm a participação ativa e empreendedora da FBMG. Tendo em vista sua 

particularidade confessional e filosófica e também do bairro e região em que está 

inserida, a FBMG propõe uma educação integral e uma formação humanística, crítica 

e reflexiva, preparando profissionais competentes e atualizados para o mercado de 

trabalho e, principalmente, engajados na melhoria da cidade, sociedade e do nosso 

país.  

Desde o início de seu funcionamento, em 1999, promove educação superior 

que atende historicamente a uma população que dispõe somente do período noturno 

para frequentar um curso superior. Mas, em 2017, depois de quatro anos de 

experiência com disciplinas semipresenciais, a FBMG ampliou seus serviços 

educacionais, recebendo a autorização do MEC para a modalidade a distância, 

conforme Portaria n° 781, de 05/12/2016, iniciando com o curso de Teologia. 

A concepção dos projetos pedagógicos e dos currículos dos cursos de 

graduação da FBMG, tem como base a missão, visão, princípios e valores da 

Instituição, mas também a sua inserção local, regional e o seu papel cultural e 

acadêmico-social, além do perfil do egresso que pretende formar.  

Para tanto, mesmo diante do desafio e da dificuldade em implementar tal 

compromisso e meta, a FBMG prioriza na construção das matrizes curriculares do 

curso disciplinas que tenham consonância com o mundo da vida, a dinâmica da 

sociedade e do conhecimento e as necessidades mercadológicas. 

A idealização e a proposta de novos cursos (graduação, extensão e pós-

graduação) da FBMG está atrelada às demandas sociais, profissionais e do 

desenvolvimento do bairro Floresta e da Grande BH nos cursos presenciais. A partir 

de 2017, iniciou-se o trabalho para a ampliação da pós-graduação, na modalidade à 
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distância, utilizando-se da TIC’s e das Plataformas Universa Controller, nas áreas da 

Administração, Contabilidade, direito e teologia. 

A concepção do Projeto Institucional da FBMG surge do contexto do Bairro 

Floresta, das necessidades da região e demandas que Belo Horizonte tem. Os 

projetos são pensados e colocados em prática, buscando fortalecer o 

desenvolvimento comercial, acadêmico, sociocultural e tecnológico do Bairro e 

adjacências.  

Com isso, objetiva ainda construir uma massa crítica de profissionais que 

promovam a sustentabilidade local e sedimentem os fatores socioculturais e político-

econômicos como valores fundamentais para o fortalecimento integrado da cidade e 

das suas áreas de influência. 

A responsabilidade institucional: acadêmica, pedagógica e sociocultural pode 

ser medida pelo seu compromisso na condução do exercício das funções de ensino, 

pesquisa e extensão, os quais são indissociáveis. Pode ser medida também no 

planejamento e na gestão acadêmico-administrativos, tendo presentes a inovação 

contínua, a competência, a eficácia da comunidade acadêmica, a fim de contribuir, 

efetivamente, para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico da região 

em que está inserida. 

Os cursos e os programas oferecidos pela FBMG, mediante seus projetos 

pedagógicos específicos, são organizados de modo a propiciar aos alunos e 

profissionais em formação conhecimentos, habilidades e atitudes que lhes permitam: 

 

● Apropriação de conhecimentos, saberes e técnicas básicos, relacionados 

às áreas e campos que serão objeto de sua formação e atuação 

profissional; 

● Articulação entre teoria, prática e mercado de trabalho nas diferentes 

configurações que a práxis profissional venha a assumir; 

● Desempenho de suas atividades com competência técnica, epistemológica, 

humana, política e compromisso social, ética e de cidadania em seu 

contexto sociocultural de atuação. 
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4 IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

4.1 MISSÃO  

A FBMG tem como Missão:  

 

Contribuir para a formação da sociedade, educando 
profissionais que, através da observância dos padrões éticos e 
morais, sejam capazes de intervir na realidade política, social e 
econômica das organizações, tanto em nível nacional como 
global, com competências diferenciadas. REGIMENTO GERAL 
(2020). 
 

 

4.1.1 Relação da Missão com a Atuação na Educação Superior 

 

A FBMG pretende abranger um raio de atuação envolvendo não só Belo 

Horizonte, como também toda a região, considerando, inclusive, as unidades 

instaladas pelo Sistema Batista Mineiro de Educação nas Cidades de Betim, 

Uberlândia, Ouro Branco e Nova Contagem, fortalecendo-se ao longo do tempo como 

um centro de referência educacional no Estado de Minas Gerais, formando 

profissionais com competência e habilidades diferenciadas, críticos, éticos e técnica e 

cientificamente bem capacitados. 

Os cursos de graduação (Presencial e a Distância), bem como os de pós-

graduação lato sensu têm conexão direta com as características da região, de modo 

a atender de forma direta as demandas do desenvolvimento local e regional, 

contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região e do país, mediante 

a capacitação qualitativa de recursos humanos para atuarem em áreas que requeiram 

formação profissional diferenciada. 

A FBMG tem como áreas prioritárias de atuação acadêmica a oferta de cursos 

superiores de tecnologia, de licenciatura e bacharelado. A Instituição concentra 

esforços para o exercício de responsabilidade social, além de enfatizar a inclusão 

social, os avanços tecnológicos e considerar os contextos político e cultural. 

Desta forma, busca enaltecer as relações do respeito mútuo, da preservação 

ambiental e dos direitos humanos, sempre orientando seus professores, alunos, 

funcionários e corpo administrativo a agirem em consonância e articulados com outras 

entidades societárias, isto é, cuidando de gerar trabalho participativo que, ao invés de 
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simples somatório, resulte em produto de vontades e forças voltadas para a obra do 

bem comum numa grande rede de relações com que todos deverão estar 

comprometidos. 

No conjunto de aspectos analisados para a construção do Projeto Pedagógico 

Institucional da FBMG, foi considerado a população do ensino médio regional, a 

quantidade de vagas ofertadas na educação superior, a taxa bruta e a líquida de 

matricula na educação superior, as metas do Plano Nacional de Educação e a 

pirâmide populacional, de maneira plenamente adequada às ações formativas que a 

Instituição pretende desenvolver em sua área de inserção regional. 

 

4.2 VISÃO 

A Visão Institucional apoia-se em “Ser uma instituição de ensino superior de 

referência na formação do ser humano numa perspectiva integral”. 

  

4.3 PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS  

 

Os princípios institucionais configuram-se como leis naturais e verdades 

fundamentais e possuem caráter universal e atemporal, sendo externos e evidentes 

em si mesmos com a finalidade de balizar o processo de tomada de decisão, o 

relacionamento e o direcionamento estratégico da FBMG traduzidos em: 

● Ética: a FBMG atua consciente de sua responsabilidade social e está 

compromissada com os valores de justiça, igualdade e fraternidade.  

● Cidadania: a FBMG atua no resgate da cidadania, na formação do cidadão 

como ser ético e político, consciente de suas responsabilidades, de seus 

direitos e deveres, aptos a intervirem no processo de desenvolvimento 

socioeconômico da sociedade em que se insere, com visão integradora de 

sociedade e de mundo. 

● Integração: a FBMG está aberta a as formas do saber, da crítica, da 

criatividade e do desenvolvimento de competências, com vistas a contribuir 

para o desenvolvimento da Região, do Estado e do Brasil. 



 

30 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

● Sustentabilidade: a FBMB está comprometida com os resultados 

qualitativos e quantitativos, visando o desempenho acadêmico-científico de 

sua comunidade.  

● Diálogo: a FBMG está aberta a parcerias e alianças estratégica com outras 

organizações com o intuito de desenvolver programas de integração, 

formação e aperfeiçoamento dos valores humanos destinados à atuação 

profissional, social e cidadã. 

● Cultura: a FBMG viabiliza por meio de práticas educativas o fomento 

cultural, o desenvolvimento do espírito crítico, científico e reflexivo. 

● Qualidade Acadêmica: a FBMG concretiza via ensino, iniciação científica e 

extensão, a excelência pedagógica e metodológica, conhecimentos 

científicos, técnicos, culturais, gerais e específicos nas diferentes áreas do 

saber, visando o aperfeiçoamento cultural e profissional das pessoas e, 

consequentemente, o desenvolvimento das organizações.  

 

4.4 VALORES INSTITUCIONAIS 

Os valores institucionais representam a importância ou prioridade que a FBMG 

atribui às pessoas, coisas ou ideias e foram estabelecidos como crenças das pessoas 

que dela fazem parte, mantendo um caráter interno e subjetivo, baseados em como 

seus Dirigentes e Colaboradores compreendem o mundo e influenciam a sociedade 

e a educação, traduzidos da seguinte forma: 

● Respeito: aos ensinamentos da Igreja Batista e à ética cristã, na qual o 

caráter confessional deve ser considerado e respeitado e respeito aos 

estudantes no qual todas as ações e procedimentos institucionais estão 

focados na formação acadêmica, profissional e cristã do indivíduo, a partir 

de princípios e valores institucionais, prioritariamente no processo de 

aprendizagem; 

● Liberdade: tolerância e respeito as diversas religiões, não fazendo acepção 

de pessoas em função de sua identidade religiosa; 

● Democracia: atenção ao caráter pluralista e democrático, considerando a 

pluralidade de pensamentos como fator fundamental e norteador de sua 
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gestão institucional, realizada prioritariamente de forma participativa e 

colegiada; 

● Acolhimento: baseado na verdade, na fraternidade e na cordialidade das 

elações e interações pessoais; 

● Comprometimento: com a sustentabilidade institucional, via engajamento 

dos colaboradores no alcance de resultados satisfatórios nas diversas 

instâncias institucionais. 

 

4.5 FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

A FBMG é uma Instituição evangélica de orientação Batista, que compartilha 

dos valores de sua Mantenedora. Identifica a Educação com o desenvolvimento de 

competências técnicas e relacionais, de modo proativo, crítico e ético.  

Valoriza a formação do educando em dimensão integral, fundamentada em 

princípios cristãos, e objetiva proporcionar um ambiente proveitoso e um de processo 

ensino-aprendizagem eficaz, constantemente avaliado e aprimorado, visando: 

 

● Identificar a Educação com o desenvolvimento de competências 

técnicas e relacionais, de modo proativo, crítico e ético; 

● Valorizar a formação do educando em dimensão integral, fundamentada 

em princípios cristãos, e objetiva proporcionar um ambiente proveitoso 

e um processo de ensino-aprendizagem eficaz, constantemente 

avaliado e aprimorado.  

 

4.6 FINALIDADES E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

A Faculdade Batista de Minas Gerais tem por objetivo oferecer: 

 

● A formação, em cursos de graduação presenciais e em EAD, de 

profissionais especialistas de nível superior, compromissados com a 

existência humana, realidade sociocultural e com a solução dos 

problemas nacionais e da região; 

● A realização de pesquisas e o estímulo às atividades criadoras; 
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● A promoção do intercâmbio e da cooperação com instituições de ensino 

dos diversos graus, tendo em vista o desenvolvimento da educação, da 

cultura, das artes, das ciências e da tecnologia; 

● A participação no desenvolvimento socioeconômico do país e, em 

particular, da região de inserção da FBMG, como organismo de consulta, 

assessoramento e prestação de serviços, em assuntos relativos aos 

diversos campos do saber; 

● A promoção de programas e cursos de pós-graduação, de atualização, 

de extensão sequenciais, nas modalidades presencial e a distância; 

● Promover a educação integral sob os princípios da liberdade, da 

fraternidade e da solidariedade humana; 

● Estimular a criação artística, as manifestações culturais e as práticas 

desportivas; 

● Promover estudos e atividades relacionados à defesa e preservação do 

meio ambiente; 

● Promover ações educativas para conscientização da comunidade, 

visando compreensão dos direitos e deveres humanos, da cidadania e 

do exercício pleno de liberdade e da democracia; e 

● Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

de pensamento reflexivo; 

● Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua; 

● Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando a 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a criação e difusão da 

cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 

meio em que vive; 

● Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 

por meio do ensino, de publicações ou de formas de comunicação; 
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● Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular, nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

● Promover ações e atividades de extensão, abertas à participação da 

comunidade visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes 

da criação cultural e de pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição. 

● Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 

e possibilita a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração. 

 

5 ORGANOGRAMA E GESTÃO DA FBMG  
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5.1 ÓRGÃOS COLEGIADOS E ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS E NÚCLEOS 

Art. 5º A estrutura organizacional da FBMG é composta por órgãos 
deliberativos e órgãos executivos, divididos em 02 (dois) níveis 
hierárquicos, e órgãos de apoio suplementar:  
I - administração superior: 
a) Conselho Superior - CONSUP. 
b) Diretoria. 
II - administração básica: 
a) Colegiado de Curso. 
b) Coordenações dos Cursos (Presencial e a Distância). 
c) Núcleo Docente Estruturante - NDE. 
d) Coordenadoria de Iniciação Científica e Extensão.  
e) Coordenação Pedagógica. 
f) Coordenadoria de Pós-Graduação. 
g) Núcleo de Educação a Distância - NEaD. 
III - órgãos de apoio:  
a) Secretaria Acadêmica.  
b) Biblioteca.  
c) Tesouraria e Financeiro.  
d) Ouvidoria. 
e) Comissão Própria de Avaliação - CPA. 
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f) Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP.  
g) Laboratórios. 

§2º A Comissão Própria de Avaliação - CPA é um órgão de 
assessoramento, responsável pela condução do processo de 
avaliação institucional, conforme a legislação vigente terá 
composição definida em seu regulamento o qual apresentará as 
normas de funcionamento. 
 

Seção I - Administração Superior 
 

Subseção I - Conselho Superior 
 
Art. 6º O Conselho Superior, órgão máximo de natureza normativa, 
consultiva e deliberativa, é constituído: 
I - pelo Diretor Geral, seu Presidente. 
II - pelo Diretor Acadêmico. 
III - pelos Coordenadores dos Cursos (Presencial e a Distância).  
IV - pelo Coordenador de Iniciação Científica e Extensão. 
V - pelo Coordenador de Pós-Graduação. 
VI - por 01 (um) representante dos docentes, eleitos por seus pares. 
VII - por 01 (um) representante dos tutores, quando houver, eleito 
por seus pares. 
VIII - por 01 (um) representante da sociedade civil organizada. 
IX - por 01 (um) representante da Mantenedora, por ela indicado. e 
X - por 01 (um) representante do corpo discente, eleito por seus 
pares, dentre os alunos regularmente matriculados em cursos da 
faculdade. 

§1º O representante da comunidade, será escolhido pelo 
Conselho Administrativo Superior, dentre nomes apresentados 
pelos órgãos de classe de âmbito local, com mandato de 02 (dois) 
anos, podendo haver recondução. 

§2º O representante do corpo docente será eleito por seus 
pares, para mandato de 02 (dois) anos, podendo haver recondução. 

§3º O representante da Mantenedora terá mandato de 03 
(três) anos, podendo haver recondução. 

§4º O representante do corpo discente é eleito por seus 
pares, para mandato de 01 (um) ano, podendo haver recondução. 
Art. 7º O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, duas vezes 
por ano e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor, 
que o faz por iniciativa própria ou a requerimento de dois terços de 
seus integrantes.  
Art. 8o Compete ao Conselho Superior:   
I - Exercer a jurisdição superior e determinar as políticas e diretrizes 
da FBMG de conformidade com os objetivos e normas emanadas 
dos órgãos do Sistema Federal de Ensino, da Entidade 
Mantenedora e definidas neste Regimento. 
II - Aprovar o seu Regimento Interno e dos demais órgãos 
integrantes da FBMG. 
III - Propor e/ou aprovar as alterações do Regimento da FBMG e do 
Regimento Interno de seus órgãos, submetendo-as, quando for 
necessário, a apreciação dos órgãos competentes do Sistema 
Federal de Ensino. 
IV - Regulamentar matérias de natureza acadêmica, inclusive 
aprovar o currículo pleno dos cursos, os planos de disciplinas 
elaborados pelos professores, compatibilizados pelas 
Coordenações, as normas do processo seletivo de candidatos aos 
cursos ministrados pelo FBMG e o Calendário Anual. 
V - Referendar o plano e o orçamento anual, como os convênios, 
contratos e acordos a serem firmados com entidades nacionais e 
estrangeiras públicas ou privadas de interesse da FBMG a serem 
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propostos a Entidade Mantenedora, bem como aprovar medidas 
que visem a preservação da hierarquia, da ordem e da disciplina na 
organização. 
VI - Aprovar projetos de ensino de graduação (Presencial e a 
Distância), projetos de curso sequencial por campo de saber, de 
educação profissional, de recuperação e de outros de acordo com 
as normas estabelecidas na legislação vigente, encaminhados, 
sempre que implique em aumento de recursos, a Entidade 
Mantenedora para sua homologação. 
VII - Colaborar com o aperfeiçoamento das atividades da FBMG 
quando devidamente consultado com a Diretoria e demais órgãos 
da Instituição, em matéria didático-científica, administrativa e 
disciplinar. 
VIII - Tomar conhecimento de representações, de natureza didática, 
e das conclusões de inquéritos disciplinares ou administrativos e 
deliberar sobre objetos dos mesmos. 
IX - Indicar professores que devem fazer parte das comissões 
examinadoras de teses e julgadoras de prêmios. 
X - Resolverem grau de recurso, todos os casos de sua 
competência. 
XI - Decidir sobre os casos omissos ou duvidosos neste Regimento.  
XII - Exercer as demais atribuições que lhes sejam conferidas por 
lei e neste Regimento.  
Art. 9º Ao Conselho Superior aplicam-se as seguintes normas:   
I - O colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de 
seus membros e decide pela maioria dos presentes. 
II - O Presidente do colegiado participa na votação e, ocorrendo 
empate tem voto de qualidade. 
III - Nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em 
que esteja sendo apreciada matéria de seu interesse particular. 
IV - As reuniões ordinárias são previstas no Calendário Anual. 
V - As reuniões extraordinárias devem ser convocadas com 
antecedência mínima de 48. (quarenta e oito) horas, ressalvados os 
casos de urgência, constando da convocação, sempre, a pauta dos 
assuntos a serem tratados. 
VI - Das reuniões são lavradas atas.  
 

Subseção II - Da Diretoria 
  
Art. 10. A composição da Diretoria será definida pelo Presidente da 
Entidade Mantenedora com atribuições descritas neste regimento, 
com base na sua titulação e/ou experiência acadêmica e/ou de 
gestão no ensino superior. É o órgão de executiva superior da 
administração e supervisão das atividades da FBMG.    

§1º O diretor da FBMG tem que ter graduação em qualquer 
área e ainda, ter no mínimo curso de pós-graduação lato sensu.  

§2º Em sua ausência e impedimentos, o Diretor é 
substituído por alguém designado pelo diretor.  

§3º Nas faltas e impedimentos, do Diretor e do designado, 
serão substituídos pelo Coordenador de Curso ou profissional 
designado para tal. 
Art. 11. São atribuições do Diretor:   
I - Representar a FBMG junto as pessoas e as instituições públicas 
e as instituições privadas, bem como em eventos de qualquer 
natureza. 
II - Elaborar o plano anual de atividades da FBMG e submetê-lo a 
aprovação do Conselho Superior.  
III - Elaborar e submeter ao Conselho Superior a proposta 
orçamentária a ser encaminhada a Mantenedora.  
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IV - Elaborar o Relatório Anual de Atividades da FBMG encaminhá-
lo para apreciação do Conselho Superior e homologação da 
Entidade Mantenedora e divulgá-lo junto aos órgãos coordenadores 
do Sistema Federal de Ensino e aos parceiros externos.  
V - Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos 
programas e horários. 
VI - Zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito da 
FBMG, respondendo por abuso ou omissão. 
VII - Convocar as eleições para a escolha dos representantes do 
corpo docente. 
VIII - Propor a Mantenedora a contratação do pessoal docente e 
técnico administrativo. 
IX - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e 
demais normas pertinentes. 
X - Delegar competência no âmbito de suas atribuições. 
XI - Viabilizar a integração disciplinar e multiprofissional entre as 
unidades acadêmicas e administrativas da FBMG, para garantir a 
qualidade dos serviços, associada à realização de seus clientes 
internos e externos. 
XII - Estabelecer o relacionamento harmônico e interativo da FBMG 
com a Entidade Mantenedora para cumprimento da missão e dos 
objetivos institucionais. 
XIII - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em Lei, 
neste Regimento e em razão de normas complementares 
aprovadas. 
XIV - Convocar reuniões do Conselho Superior. 
XV - Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados 
acadêmicos. 
XVI - Editar Atos Normativos para resolver questões administrativas 
omissas no presente Regimento. 
XVII - Resolver, com o Conselho Superior, os casos omissos desse 
Regimento que sejam inerentes a questões pedagógicas. 
XVIII - Cumprir e fazer cumprir disposições desse Regimento e 
exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas. 

§1º Os atos da Diretoria são formalizados através de 
Portarias e demais instrumentos legais pertinentes.  

§2º Dos atos da Diretoria cabe recurso ao Conselho 
Superior, no prazo de 03.(três) dias úteis após sua publicação no 
quadro de avisos da FBMG.  
  

Seção II - Administração Básica 
 

Subseção I - Dos Colegiados De Cursos 
 
Art. 12. Os Colegiados de Cursos são órgãos de caráter 
pedagógico, específico em sua modalidade, sendo integrado por:  
I - pelo Coordenador do Curso, como seu presidente. 
II - pelo menos 30% (trinta por cento) do corpo docente atuante no 
curso. 
III – 1 (um) representante do corpo discente. 
IV – 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo. 
Art. 13. Os Colegiados de Cursos são presididos pelo respectivo 
coordenador, ou em sua ausência por um dos membros do Núcleo 
Docente Estruturante - NDE.   
Art. 14. São atribuições do Colegiado de Curso:  
I - Dirimir sobre as questões pedagógicas específicas do respectivo 
curso.  
II - Deliberar e aprovar o Projeto Pedagógico de curso, bem como 
suas alterações. 
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III - Indicar comissões de docentes para a composição de outros 
órgãos ou para elaboração de trabalho pedagógico especializado.  
IV - Elaborar e aprovar todos os documentos e projetos, em nível 
operacional, necessários à gestão pedagógica do curso.  
V - Aprovar cronograma de atividades e eventos do curso.  
VI - Executar todas as atividades e projetos inerentes ao curso.  
VII - Indicar o seu respectivo coordenador de curso e submeter a 
aprovação do Diretor Geral.  
VIII - Julgar, em último grau, os recursos encaminhados sobre as 
decisões disciplinares, em face de discentes, emitidas pelo Diretor 
Geral e Coordenador de Curso.  
IX - Desempenhar outras funções necessárias ao bom desempenho 
das atividades pedagógicas.  

Parágrafo único. Caso o Colegiado de Curso não indique 
o coordenador, o Diretor Geral fará a nomeação de forma direta.  

 
Subseção II - Das Coordenações de Curso 

 
Art. 15. A Coordenação de Curso é função administrativa e 
pedagógica da instituição.  

Parágrafo único. A Coordenação é integrada pelos 
docentes das disciplinas e exercida por um professor da FBMG, 
designado pelo Diretor. 
Art. 16. O Coordenador é substituído em suas faltas e 
impedimentos por um docente, designado pelo Diretor, por 
indicação do titular da Coordenação.  
Art. 17. A Coordenação reúne-se, ordinariamente, em datas fixadas 
no calendário escolar e, extraordinariamente, quando convocada 
pelo coordenador, por iniciativa própria, por solicitação do Diretor 
ou a requerimento de 2/3.(dois terços) de seus membros.   
Art. 18. Compete a Coordenação:   
I - Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus 
professores, respeitadas as especialidades, e coordenar-lhes as 
atividades.  
II - Deliberar sobre os programas e planos de ensino das suas 
disciplinas de pesquisa e de extensão e executa-los.  
III - Pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações 
de alunos transferidos ou diplomados.  
IV - Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu 
pessoal docente.  
V - Aprovar o plano e o calendário anual de atividades, bem como 
a proposta orçamentária da Coordenação, elaborados pelo seu 
coordenador.  
VI - Propor a admissão de monitor.  
VII - Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em 
lei e neste Regimento.   
Art. 19. São atribuições do Coordenador de Curso:   
I - Representar a Instituição junto as autoridades e órgãos da 
FBMG.  
II - Convocar e presidir as reuniões da Coordenação de curso.  
III - Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades 
programadas, bem como a assiduidade dos professores.  
IV - Apresentar, anualmente, a Diretoria relatório de suas atividades 
e de sua Coordenação. 
V - Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente e técnico-
administrativo.  
VI - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e 
neste Regimento.  
VII - Instruir os processos administrativos, relacionados ao curso.  
VIII - Presidir o Núcleo Docente Estruturante. 
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IX - Aplicar as penalidades necessárias no quadro docente e 
discente.  
X - Elaborar e submeter à aprovação do Colegiado do Curso o 
cronograma de Atividades e Eventos do curso.  
XI - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, 
nesse regulamento, nos demais instrumentos normativos da FBMG 
e o que lhe for delegado.  
XII - Os coordenadores devem compor em seu regime de trabalho 
50% de atividades de coordenação e pelo menos 50% por cento da 
carga horária na Docência e demais órgãos deliberativos da IES.   
 

Subseção III - Núcleo Docente Estruturante - NDE 
 
Art. 20. Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), formados em 
cada curso de graduação (Presencial e a Distância) constitui-se de 
um grupo de docentes, indicados pelo respectivo Colegiado de 
Curso juntamente com o coordenador de curso que preside o NDE, 
tem como principal foco atuar no processo de concepção, 
consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do 
curso. 
Art. 21. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será constituído: 
I - Coordenador do Curso, seu presidente. 
II - Por 4 (quatro) professores pertencentes ao corpo docente do 
curso. 

Parágrafo único. Os docentes que constituem o NDE, 
preferencialmente, devem atuar no curso desde o último ato 
regulatório. 
Art. 22. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE): 
I - elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção 
e fundamentos. 
II - estabelecer o perfil profissional do egresso do curso. 
III -  atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso. 
IV - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para 
aprovação no Colegiado de Curso, sempre que necessário. 
V - supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do 
curso definidas pelo Colegiado. 
VI - analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes 
curriculares. 
VII - promover a integração horizontal e vertical do curso, 
respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico. 
VIII - acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando 
ao Colegiado de Curso a indicação ou substituição de docentes, 
quando necessário. 
IX - planejar e acompanhar as atividades complementares e de 
extensão executadas pelo curso. 
 

Subseção IV - Da Coordenadoria de Iniciação Científica e 
Extensão 

 
Art. 23. A Coordenadoria de Iniciação Científica e Extensão será o 
órgão de administração, coordenação e fiscalização executiva das 
atividades de Iniciação Científica e Extensão da FBMG. 

Parágrafo único. O Coordenador de Iniciação Científica e 
Extensão será designado pelo Diretor Geral, por indicação do 
Diretor Acadêmico, com mandato de 02 (dois) anos, permitida a 
recondução. 

 
Subseção V - Coordenação Pedagógica 
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Art. 24. A Coordenação Pedagógica, integrante da estrutura 
administrativa da FBMG, é órgão de assessoramento às 
Coordenações de Cursos. 

Parágrafo único. Contribuir para a formação da sociedade, 
educando profissionais que, através da observância dos padrões 
éticos e morais, sejam capazes de intervir na realidade política, 
social e econômica das organizações, tanto em nível nacional como 
global, com competências diferenciadas. 
Art. 25.  A Coordenação Pedagógica tem como objetivo: 
I - desenvolver ações estratégicas de elaboração, implementação e 
acompanhamento dos Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de 
graduação da FBMG assessorar os Coordenadores de Curso em 
assuntos relativos à prática pedagógica requerida pelos diferentes 
cursos; 
II - promover práticas de reflexão e de planejamento das atividades 
acadêmicas, visando alcançar níveis de qualidade e excelência no 
ensino; 
II - contribuir para o desenvolvimento e a implementação de práticas 
pedagógicas interdisciplinares com o objetivo de aprimorar as 
relações interpessoais na instituição. 
 

Subseção VI - Da Coordenadoria de Pós-Graduação 
 
Art. 26. A Coordenadoria de Pós-Graduação é o órgão de 
administração, coordenação e fiscalização executiva das atividades 
de pós-graduação da FBMG. 

Parágrafo único. O Coordenador de Pós-Graduação será 
designado pelo Diretor Geral, por indicação do Diretor Acadêmico, 
com mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução. 
 

Subseção VII - Do Núcleo de Educação à Distância - NEAD 
 
Art. 27. O Núcleo de Educação a Distância é um setor criado pela 
FBMG que tem como objetivo básico gerenciar todas as rotinas 
referentes à esta modalidade de ensino. Nele estão alocados 
profissionais que se envolvem diretamente com a gestão de curso, 
de polo, de materiais didáticos, de tecnologia da informação e 
outros relacionados. Ele coordena toda a dinâmica do 
funcionamento da educação a distância, sendo muito importante 
saber que ele estará sempre trabalhando para que tudo ocorra 
dentro do previsto e que sua experiência conosco seja a mais 
tranquila possível. 
Art. 28. O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da FBMG, é o 
órgão da IES responsável pela coordenação administrativa e 
didático-pedagógica dos cursos e atividades de educação a 
distância na Instituição, em graduação e pós-graduação e que tem 
como objetivos desenvolver ações que reflitam a abrangência de 
sua área de trabalho.  
Art. 29. O NEAD terá como finalidade:  
I - Valorizar o papel da Educação a Distância na implantação de 
uma nova cultura educacional, comprometida com a formação do 
educando em múltiplas linguagens, com a ampliação dos espaços 
educacionais e dos domínios do conhecimento. 
II - Desenvolver uma cultura institucional favorável à incorporação 
da aprendizagem aberta e a distância. 
III - Contribuir, por meio da disseminação de programas, 
conhecimentos e tecnologia aplicada à Educação a Distância, para 
a melhoria da qualidade e ampliação das possibilidades de acesso 
ao ensino superior.  
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IV - Implantar, implementar, acompanhar e avaliar cursos na 
modalidade de educação a distância para os diversos segmentos 
da sociedade, que envolva a criação de cursos em diversos níveis, 
utilizando metodologias adequadas ao ensino a distância nas 
seguintes categorias, conforme a legislação em vigor: Disciplinas 
para Nivelamento. Disciplinas On-line e outros que se fizerem 
necessários e que estiverem de acordo com os objetivos da 
educação a distância, da IES e desse núcleo.  
V - Oferecer alternativas de formação e capacitação profissional, 
propiciando o acesso à educação universitária a todas as regiões 
do Brasil.  
VI - Articular o campo institucional, coordenando um sistema 
integrado e interativo de educação a distância.  
VII - Buscar e consolidar cooperação entre instituições locais, 
nacionais e internacionais, de modo a atender às novas demandas 
por uma educação mais dinâmica, de forma efetiva e sem riscos de 
reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em função da 
ampliação da clientela e de sua viabilidade econômica.  
VIII - Realizar atividades de suporte ao processo de ensino, que 
envolvem a criação de homepage para professores, biblioteca 
digital, listas de discussão entre alunos e professores, chats, serviço 
de acesso à Internet para discentes e docentes através do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
 

Seção III - Dos Órgãos de Apoio 
 

Subseção I - Da Secretaria 
 
Art. 30. A Secretaria é o setor responsável pelo serviço de 
escrituração escolar e registro da Faculdade e Gestão e Inovação - 
FBMG. 
Art. 31. A Secretária Geral é indicada pelo Diretor e nomeado pela 
Mantenedora.   
Art. 32. Nenhum servidor da Secretaria pode deixar de comparecer 
ao serviço durante o horário pré-fixado ou dele ausentar-se.   
Art. 33. A Secretaria funciona, ininterruptamente, inclusive nos 
períodos de férias escolares, nos horários determinados pela 
direção.   
Art. 34. Compete a Secretária Geral:   
I - Organizar os serviços de Secretaria e de apoio acadêmico.  
II - Organizar o controle acadêmico, de modo que se garanta a 
segurança e correção desses registros e se assegure da 
preservação dos documentos escolares.  
III - Superintender e fiscalizar os serviços da secretaria, fazendo 
distribuição equitativos dos trabalhos entre seus funcionários.  
IV - Fazer expedir e subscrever a correspondência fundamentada 
nos registros acadêmicos da FBMG.  
V - Redigir e subscrever os editais de chamada para exames e 
matrículas, os quais são publicados por ordem do Diretor.  
VI - Trazer em dia a coleção de livros de leis, regulamentos, 
despachos e ordens de serviços.  
VII - Apresentar à Diretoria, em tempo hábil, todos os documentos 
a serem vistados ou assinados.  
VIII - Não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço no 
recinto da Secretaria. 
IX - Representar, por escrito, ao Diretor, sempre que seus auxiliares 
não estejam cumprindo com seus deveres. 
X - Subscrever e publicar, regularmente, o quadro de notas do 
aproveitamento de provas, exames e relações de faltas, para 
conhecimento dos alunos. 
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XI - Trazer atualizadas as pastas de alunos. 
XII - Opinar sobre os pedidos de abono e justificações de faltas, de 
afastamentos, licenças, assim como fazer comunicação de atrasos 
e retiradas antecipadas de funcionários da secretaria, 
encaminhando, no encerramento da frequência mensal, a 
consideração do Diretor para despacho conclusivo. 
XIII - Administrar todos os atos inerentes à matrícula escolar. 
XIV - Administrar todos os registros escolares, como diários, 
diplomas, certificados, contratos, declarações de qualquer natureza 
e processos administrativos. 
XV - Administrar e zelar de todo o arquivo escolar da FBMG. 
XVI - Publicar, em seus murais, e arquivar todos os atos de 
normatização emitidos pela FBMG. 
XVII - Expedir, receber, dar seguimento e arquivar as 
correspondências e comunicações oficiais da FBMG. 
XVIII - Administrar todos os processos administrativos. 
XIX - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela 
Diretoria e seus diretores. 
XX - Encaminhar, mensalmente, a Diretoria, para apreciação e 
envio a Mantenedora para providências, a estatística sobre a 
movimentação dos alunos, trancamento de matrículas, 
transferência, abandono e outros afastamentos, relação daqueles 
que sejam matriculados e dos que tenham sido transferidos.  

Parágrafo único. A Secretária é responsável, perante a 
Direção, pelos documentos que assinar e pelas informações que 
prestar, respondendo, administrativa ou judicialmente, pelas 
omissões, dolo ou culpa no exercício de suas funções.  
Art. 35. Os auxiliares são responsáveis, perante a Secretária, pelos 
documentos que elaboram e pelas informações que prestam e/ou 
registram, respondendo administrativamente ou judicialmente, 
pelas omissões, dolo ou culpa no exercício de suas atividades.  
Art. 36. Para a boa execução dos serviços, a Secretaria conta com 
os funcionários necessários, em tempo integral, admitidos pela 
Mantenedora.  
Art. 37. Aos demais funcionários da secretaria compete:  
I - Executar os trabalhos que lhes forem distribuídos.  
II - Manter cooperação recíproca no trabalho, prestando uns aos 
outros informações e esclarecimentos. 
IV - Responsabilizarem-se pelos documentos que elaboram, pelas 
informações que prestam e/ou registram, respondendo 
administrativa ou judicialmente pelas omissões, dolo ou culpa no 
exercício de suas atividades. 
Cumprir e fazer cumprir as ordens recebidas.  
 

Subseção II - Da Biblioteca 
 
Art. 38. Os serviços de Biblioteca são dirigidos por bibliotecário 
legalmente habilitado, e auxiliares designados pela Mantenedora.   
Art. 39. A Biblioteca é organizada segundo os princípios modernos 
da biblioteconomia e, quanto ao seu funcionamento, rege-se por 
normas especiais baixadas pela Diretoria.   
Art. 40. A divulgação dos trabalhos didáticos e culturais e as demais 
publicações são promovidas pela Biblioteca, de acordo com a 
indicação das coordenações, ouvida a Mantenedora.   
Art. 41. A Biblioteca funciona diariamente durante períodos 
compatíveis com os trabalhos escolares.   
Art. 42. A Bibliotecária compete:   
I - Organizar e superintender os trabalhos da Biblioteca. 
II - Zelar pela conservação dos livros, revistas, jornais e tudo quanto 
pertença a Biblioteca.  
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III - Propor a Diretoria a aquisição de obras e assinaturas de 
publicações periódicas, dando preferência as que se ocupam de 
matérias ensinadas da FBMG e procurando sempre completar as 
obras e coleções existentes com a anuência das Coordenações.  
IV - Organizar catálogo anual de referência bibliográfica para as 
disciplinas dos cursos da FBMG, remetendo o mesmo aos membros 
do corpo docente.  
V - Prestar à Diretoria e aos professores, informações sobre as 
novas publicações editadas no país e no exterior.  
VI - Solicitar ao término de cada período letivo aos professores, a 
indicação de obra e publicações necessárias às respectivas 
disciplinas.  
VII - Organizar e remeter ao Diretor da FBMG, semestralmente, o 
relatório dos trabalhos da Biblioteca.  
VIII - Viabilizar a interligação da Biblioteca com redes de 
teleprocessamento para acesso a bancos de dados de instituições 
congêneres e demais centros de geração do saber e transferência 
de tecnologia.  
IX - Priorizar o atendimento ao corpo discente, motivando-o ao uso 
permanente da Biblioteca.  
X - Elaborar e executar projetos que motivem a clientela externa a 
utilização da Biblioteca em suas necessidades de consulta.  
XI - Exercer as demais atribuições determinadas neste Regimento.  
XII - A biblioteca é local destinado à prática de consulta bibliográfica, 
com o escopo de atender a comunidade acadêmica e a sociedade, 
disseminando a produção científica, jornalística e comercial.  

Parágrafo único. O acervo da biblioteca será físico, de 
propriedade da FBMG e também virtual, adquiridos mediante 
convênios ou contratos de utilização.  
 

Subseção III - Da Tesouraria e do Financeiro 
 
Art. 43. A Tesouraria e o Financeiro são organizadas e 
coordenadas por profissional qualificado, contratado pela 
Mantenedora. 
Art. 44. Compete ao Contador: 
I - apresentar, para o exercício letivo, balanço das atividades 
financeiras da FBMG. e, 
II - cooperar com o Diretor Geral na elaboração da proposta 
orçamentária para exercício seguinte. 
 

Subseção IV - Da Ouvidoria 
  
Art. 45. A Ouvidoria da FBMG é órgão suplementar de apoio e 
assessoramento da Diretoria Geral e de auxílio da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), e representará um canal de 
comunicação aberto entre a sociedade, a comunidade acadêmica e 
sua administração, em defesa de princípios fundamentais que 
devem ser observados, de modo a garantir a democracia, a 
transparência das decisões e a participação dos cidadãos.  

Parágrafo Único. A Ouvidoria não tem caráter 
administrativo, executivo, judicativo ou deliberativo, exercendo 
papel mediador nas relações envolvendo as instâncias da FBMG e 
os integrantes das comunidades, interna e externa. 
Art. 46. As atividades da Ouvidoria serão guiadas pelos princípios 
da cooperação de todos os órgãos que compõem a FBMG, da 
discrição, da confidencialidade, da democratização da 
administração, da conciliação, da imparcialidade, da isonomia, da 
justiça social, da representação dos interesses dos cidadãos e da 
devolutiva das demandas recebidas. 
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Art. 47. A Ouvidoria é coordenada por um docente ou colaborador 
do técnico-administrativo, designado pela Direção Geral, por um 
mandado de 02 (dois) anos, podendo haver recondução. 
 

Subseção V - Da Comissão Própria de Avaliação - CPA 
 
Art. 48. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão interno 
criado por determinação legal com o fito de administrar processos 
internos de avaliação, seus resultados e prestar informações 
necessárias ao órgão do Ministério da Educação e principalmente 
contribuir com a Instituição no diagnóstico das potencialidades e 
fragilidades para que sejam implementadas as ações corretivas.  

§1º A Comissão Própria de Avaliação deve atender: 
I - Um processo contínuo de aperfeiçoamento do 

desempenho acadêmico. 
II - uma ferramenta para o planejamento da gestão 

universitária. 
III - um processo sistemático de prestação de contas à 

sociedade. 
§2º A CPA será constituída por ato do Diretor da Instituição, 

assegurada à participação dos os segmentos da comunidade 
universitária e da sociedade civil organizada, e vedada à 
composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos. 

§3º A CPA reger-se-á por regulamento próprio. 
 

Subseção VI - Do Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP 
 
Art. 49. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP da FBMG é um 
órgão de apoio acadêmico, recomendado pela Secretaria de 
Educação Superior do Ministério da Educação (SESU/MEC), 
diretamente subordinado à Diretoria Geral e Acadêmica da IES. 

Parágrafo único. O NAP será constituído por um docente 
formado em Psicologia, designado pela Direção Geral. 

 
Subseção VII - Dos Laboratórios 

 
Art. 50. A FBMG dispõe de laboratórios necessários as atividades 
de ensino e extensão, supervisionados por pessoal de capacitação 
técnica especifica vinculados as coordenações de curso.   

Parágrafo único. As normas laboratoriais de 
funcionamento, utilização e segurança são obrigatórias, e deverão 
ser aprovadas pelo Conselho Superior. 
Art. 51. São atribuições dos supervisores dos laboratórios:   
I - Trabalhar em constante e comum acordo com os professores das 
matérias técnicas.  
Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos aparelhos que 
são colocados sob sua custódia.  
II - Cuidar para que não falte material algum necessário as 
experiências e levar ao conhecimento das Coordenações as 
necessidades verificadas.  
III - Levar ao conhecimento do Coordenador os prejuízos ou 
estragos causados pelos usuários aos instrumentos ou qualquer 
peça dos laboratórios para as providências administrativas ou 
disciplinares. 
IV - Manter-se em permanente contato com as Coordenações e a 
Diretoria da FBMG a fim de proporcionar condições adequadas as 
atividades práticas de ensino e extensão.  
Art. 52. Os laboratórios são locais destinados às aulas específicas 
e ainda à pesquisa, consoante sua especificidade, a fim de ampliar 
a formação e promover o desenvolvimento da ciência.  
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Parágrafo único. A FBMG, poderá constituir laboratórios 
fora de suas unidades, sendo de sua propriedade, locados ou 
conveniados.  
 

Subseção VIII – Da Organização Estudantil 
 
Art. 53. A FBMG desenvolverá políticas de apoio e incentivo a 
formação e fortalecimento de entidades que representem o 
interesse dos alunos, garantindo sua autonomia de ação e 
preservando seu papel formador de lideranças. 

Parágrafo único. As entidades que representem o 
interesse dos alunos reger-se-ão pelos respectivos Estatutos 
aprovado em Assembleia Geral convocada para este fim. 
Art. 54. A participação e convivência estudantil dar-se-á por meio 
de: 

I - Criação e/ou manutenção de Diretórios e/ou Centros 
Acadêmicos; 

II - Implementação de Cooperativa de alunos; 
III - Abertura de programas de empresa júnior, incubadoras 

e outros; 
IV - Institucionalização de Liga Estudantil; 
V - Institucionalização de Atléticas; 
VI - Ampliação de incentivos e suporte a Núcleos de estudos 

especializados e devidamente constituídos. 
§1º A organização e a representação estudantis se farão 

consoante legislação em vigor.  
§2º A organização estudantil se destina a promover a 

cooperação da comunidade acadêmica no universo de atuação da 
FBMG.  

§3º Ficam vedadas, no âmbito da instituição, as atividades 
de natureza político-partidária e a participação em entidades 
estranhas ao propósito da instituição. 
Art. 55. A Organização Estudantil, uma vez constituída por meio de 
qualquer uma das possibilidades citadas a cima, será elemento 
fundamental na articulação entre o corpo discente e as instâncias 
da Instituição, é entidade máxima de representação do corpo 
discente da FBMG, possuindo autonomia administrativa, 
econômica, política e social. 
Art. 56. A organização estudantil compete o dever de gerenciar 
projetos que contribuem com seu curso, organizar encontros, 
debates, seminários e congressos com os estudantes da região 
e/ou todo o Brasil. 
Art. 57. A relação entre a organização estudantil e a FBMG é de 
parceria, pois é clara a importância que a entidade tem para o corpo 
discente e para o próprio curso, além das contribuições que pode 
oferecer no campo cultural e político. 

Parágrafo único. A organização, o funcionamento e as 
atividades da organização estudantil serão estabelecidos em seus 
respectivos estatutos, elaborados e aprovados de acordo com a 
legislação vigente.  
Art. 58. A organização estudantil será instalada(o) dentro do espaço 
social da FBMG, local amplo em que todos os estudantes utilizam 
como ponto de encontro.  

§1º A Direção Geral da FBMG disponibilizará um espaço 
físico para que a equipe da organização estudantil possa 
desenvolver as suas atividades que venham contribuir para a 
comunidade acadêmica. 

§2º A organização estudantil poderá utilizar esse espaço 
para divulgar seu trabalho e se comunicar com os estudantes. 
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§3º A organização estudantil será registrada (o) na forma 
da lei como pessoa jurídica civil, sem fins lucrativos. 

§4º A atuação da organização estudantil será regida por 
estatuto própria e normas complementares, aprovados entre seus 
membros. 

§5º Além da representação na organização estudantil, os 
discentes também terão espaço de representação nos principais 
órgãos deliberativos e consultivos da Instituição, como nos 
Colegiados de Curso, no Conselho Acadêmico, na Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), nos termos deste regimento. 
Art. 59. Compete ao Diretório Acadêmico:  

I - Representar os discentes em assuntos acadêmicos na 
FBMG;  

II - Pugnar pela democracia e pelo respeito aos direitos 
fundamentais do homem;  

III - Lutar para que sejam respeitados todos os princípios 
estabelecidos pela Constituição Brasileira; 

IV - Cooperar em campanhas nacionais de caráter cívico e 
filantrópico;  

V - Reivindicar maior justiça social, lutando para o advento 
de condições que possibilitem a todos alcançarem uma vida digna; 

VI - Contribuir para o engrandecimento da instituição, 
zelando pelo seu patrimônio moral e material; 

VII - Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas em 
seu estatuto;  

VIII - Promover e estimular as relações entre a FBMG e a 
comunidade em geral;  

IX - Desenvolver o espírito universitário e de respeito às 
adversidades. 
 

Subseção IX – Das Comissões Locais 
 

Art. 60. As Comissões Locais, são órgãos de natureza consultiva, 
com a função preponderante de apoio, orientação e coordenação 
das atividades administrativas para a complementação da oferta 
dos serviços incidentes sobre as atividades estudantis, tais como a 
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), 
responsável pela validação das informações prestadas pelo 
candidato no ato da inscrição para o FIES, a Comissão Local de 
Acompanhamento e Controle Social (COLAP) do PROUNI e 
Comissão Permanente de Processo Seletivo (CPPS), responsável 
pelo Processo Seletivo. 

Parágrafo único. Poderão surgir outras Comissões, 
conforme conveniência e necessidade da Instituição. 

 
Subseção X – Do Instituto Superior de Educação – ISE 

 
Art. 61. O Instituto Superior de Educação - ISE é o órgão da FBMG 
que visa à formação inicial, continuada e complementar para o 
magistério da educação básica, podendo desenvolver os seguintes 
cursos e programas:  

I - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes para os 
anos iniciais do ensino fundamental;  

II - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes para os 
anos finais do ensino fundamental e do ensino médio;  

III - programas de formação continuada, destinados à atualização de 
profissionais da educação básica nos diversos níveis;  
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IV - programas especiais de formação pedagógica, destinados a 
portadores de diploma de nível superior que desejem ensinar nos 
anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, em áreas 
de conhecimento ou disciplinas de sua especialidade;  

V - formação pós-graduada, de caráter profissional, voltada para a 
atuação na educação básica.  
  § 1º Os cursos e programas do Instituto Superior de Educação 
- ISE observarão, na formação de seus alunos:  

I - a articulação entre teoria e prática, valorizando o exercício da 
docência;  

II - a articulação entre áreas do conhecimento ou disciplinas;  
III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores em 

instituições de ensino e na prática profissional;  
IV - a ampliação dos horizontes culturais e o desenvolvimento da 

sensibilidade para as transformações do mundo contemporâneo.  
  

§ 2º Observado o disposto neste artigo, os cursos e os 
programas especiais de formação pedagógica do Instituto Superior 
de Educação - ISE serão organizados e atuarão de modo a 
capacitar profissionais aptos a:  
I - conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados às 
áreas de conhecimento que serão objeto de sua atividade docente, 
adequando-os às necessidades dos alunos;  
II - compreender e atuar sobre o processo de ensino-
aprendizagem na escola e nas suas relações com o contexto no 
qual se inserem as instituições de ensino;  
III - resolver problemas concretos da prática docente e da 
dinâmica escolar, zelando pela aprendizagem dos alunos;  
IV - considerar, na formação dos alunos da educação básica, 
suas características socioculturais e psicopedagógicas;  
V - sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática 
docente.Art. 27 Visando assegurar a especificidade e o caráter 
orgânico do processo de formação profissional, o Instituto Superior 
de Educação - ISE possui projeto institucional próprio de formação 
de professores, que favorece a articulação dos projetos 
pedagógicos dos cursos, e que integra:  
I - as diferentes áreas de fundamentos da educação básica;  
II - os conteúdos curriculares da educação básica;  
III - as características da sociedade de comunicação e 
informação.  
 Art. 62. O Instituto Superior de Educação - ISE, como órgão 
integrante da estrutura  
acadêmica, possui coordenação própria voltada ao conjunto das 
licenciaturas ministradas;  
  § 1º A coordenação a que se refere o presente artigo é 
responsável por articular a formulação, execução e avaliação do 
projeto institucional de formação de professores, base para os 
projetos pedagógicos específicos dos cursos.  
  § 2º O Coordenador do Instituto Superior de Educação - ISE é 
escolhido pelo Diretor com mandato de dois anos, podendo ser 
reconduzido e tem como função superintender, fiscalizar e 
coordenar as atividades dos cursos oferecidos por essa unidade 
acadêmica.  
  § 3º Quando houver necessidade o Diretor poderá designar 
um suplente, ao qual cabe substituir o Coordenador em suas faltas 
ou impedimentos.  

§ 4º Compete ao Coordenador do Instituto Superior de 
Educação - ISE:  
I -  orientar e dirigir as atividades dos cursos oferecidos pela 
unidade, dando assistência aos docentes e discentes de acordo 
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com as diretrizes da direção;  
II -  zelar pela observância dos horários, programas e atividades 
dos professores e dos alunos;  
III -  apresentar à direção, antes do início do período letivo, o 
planejamento anual das atividades do Instituto a serem realizadas, 
bem como o conjunto de atividades da área ocupacional;  
IV -  aprovar as ementas, programas, planos de ensino e 
bibliografia básica de disciplinas oferecidas nos cursos de formação 
de professores;  
V -  observar as exigências legais e as normas da FBMG;  
VI -  lavrar as atas de cada reunião em livro próprio, assinada por 
todos os membros presentes, e encaminhar cópia à diretoria da 
FBMG;  
VII -  gerir com proficiência as atividades do Instituto Superior de 
Educação e de seus cursos, observando qualitativamente a 
formação de docentes, suas demandas e transformações;  
VIII - representar a FBMG em eventos ou atividades relacionadas 
à formação de  
IX professores;  
X -  exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em 
lei, neste Regimento e por solicitação da direção.  
Art. 63. O Instituto Superior de Educação - ISE conta com corpo 
docente próprio apto a ministrar, articuladamente, o conjunto dos 
conteúdos curriculares e a supervisionar as atividades dos cursos e 
programas que ofereçam.  
Art. 64. O corpo docente do Instituto Superior de Educação - ISE, 
articulado por sua coordenação, participará, em seu conjunto, da 
elaboração, execução e avaliação dos respectivos projetos 
pedagógicos específicos.  
 Art. 65. Compete ao Instituto Superior de Educação - ISE:  
I - instituir mecanismos para entendimentos com os sistemas 
de ensino, tendo em vista assegurar o desenvolvimento da 
formação em escolas de educação básica;  
II - organizar a formação com base no projeto pedagógico da 
escola em que vier a ser desenvolvida;  
III - supervisionar os processos de formação, preferencialmente 
através de seminários multidisciplinares.  
IV - considerar na avaliação do aluno o seu desempenho no 
processo de formação.  

 

6 FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA - PDI 2023-2027 

 

Em consonância com os objetivos gerais, a FBMG tem adotado outros 

objetivos, metas e ações específicas, transcritas a seguir, para a tomada de decisões 

estratégicas e operacionais do seu processo de gestão institucional, evidenciadas 

neste PDI – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL para o período de 

2023-2027, visando manter os requisitos necessários para o alcance de uma nova 

configuração institucional (centro universitário). 
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6.1 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA O PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

Os objetivos, metas e ações definidos para o Planejamento e Avaliação 

Institucional foram pensados visando a evolução da FBMG considerando seu histórico 

recente, conceitos obtidos nos processos avaliativos (institucional e de cursos) e 

desempenho dos cursos e alunos nas avaliações externas. 

Observa-se que desde sua criação á um cuidado especial com o 

desenvolvimento da avaliação, dos contínuos planos de melhorias nos processos de 

gestão acadêmica e administrativa, bem como a integração dos Gestores, Docentes, 

Colaboradores e Discentes.  

O processo de avaliação institucional tem atendido às necessidades 

institucionais e funcionado como instrumento de gestão e de ação acadêmico-

administrativa visando a melhoria institucional.  

Destaca-se a participação da comunidade acadêmica e de representante da 

sociedade civil. Os resultados são divulgados continuamente e todo o processo é 

conduzido pela CPA.  

A evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional considera o histórico da FBMG, seus conceitos nos processos de 

avaliações externas, todo o desenvolvimento e divulgação de seus processos de 

autoavaliação, os planos de melhorias e processos de gestão decorrentes das 

avaliações externas e internas, bem como as ações efetivas na sua gestão acadêmica 

e administrativa e envolvimento de seus gestores, docentes, colaboradores e 

discentes. 

Neste sentido, foram estabelecidas os seguintes objetivos, metas e ações para 

manter um processo de avaliação institucional, que contribuía com a tomada de 

decisão, na vigência desse PDI. 

OBJETIVO 1: 
Estabelecimento e manutenção do processo de avaliação institucional 

contribuindo com a gestão e o processo de decisão organizacional. 

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Promover 
continuamente 
a integralização 
do processo de 
avaliação com 

Manter a Comissão 
Própria de Avaliação 
(CPA), integrando as 
diversas formas de 
autoavaliação e avaliação 
externa. 

X X X X X 
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OBJETIVO 1: 
Estabelecimento e manutenção do processo de avaliação institucional 

contribuindo com a gestão e o processo de decisão organizacional. 

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

os objetivos 
institucionais. 

Viabilizar a 
representatividade da 
CPA. 

X X X X X 

Desenvolver o Programa 
de Avaliação Institucional 
2023-2027. 

X X X X X 

Viabilizar infraestrutura 
humana, física e 
tecnológica para a 
avaliação institucional. 

X X X X X 

Atualizar os instrumentos 
de coleta, organização e 
processamento das 
informações para geração 
dos relatórios de 
autoavaliação 
institucional. 

X X X X X 

Promover a participação 
de todos os setores no 
processo de avaliação 
institucional. 

X X X X X 

Realizar a análise e 
discussão dos resultados 
da autoavaliação 
institucional no âmbito 
acadêmico. 

X X X X X 

Contribuir para elaboração 
ou reelaboração das 
políticas institucionais. 

X X X X X 

Contribuir para redefinição 
dos processos 
institucionais. 

X X X X X 

Divulgar os resultados da 
avaliação institucional. 

X X X X X 

 

Em síntese, o processo de autoavaliação institucional da FBMG conta com 

processo de autoavaliação que atende às necessidades institucionais e funciona 

como instrumento de gestão e de ação acadêmico-administrativa de melhoria 

institucional, com evidências em todos os seus segmentos.  

A participação da sociedade civil organizada e de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica é uma prática cotidiana, tendo os resultados divulgados, de 

forma analítica e apropriada por todos os segmentos da comunidade acadêmica. Os 

relatórios de autoavaliação estão de acordo com a previsão de postagem para cada 

ano do triênio (considerando os relatórios parciais e final previstos no planejamento 

da CPA) e possuem clara relação entre si, impactando o processo de gestão da 

instituição e promovendo mudanças significativas. 
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6.2 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

O desenvolvimento Institucional abrange primeiramente a missão, os objetivos, 

as metas, os princípios e os valores da FBMG e comunica-se com as políticas 

institucionais e as atividades acadêmicas e administrativas. Permeiam o contexto 

interno, no âmbito de cada curso, programa, setor e perpassa o ambiente externo, por 

meio dos projetos de responsabilidade socioambiental e de cidadania. 

Verifica-se que desde sua criação, a FBMG a procura manter alinhamento entre 

o que descreve seus documentos institucionais e os fluxos, métodos e processos que 

integram a sua dinâmica acadêmica, abordagem didático-pedagógica, metodologias 

de ensino, atendimento educacional, incentivo à interdisciplinaridade e integração das 

atividades de ensino, iniciação cientifica/pesquisa e extensão. 

Outro aspecto que permeia o desenvolvimento institucional é a valorização da 

diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos 

e da igualdade étnico-racial, bem como o desenvolvimento econômico e social da 

região, considerando a melhoria das condições de vida da população e as ações de 

inclusão e empreendedorismo. Busca-se continuamente articular os objetivos e 

valores da FBMG com a promoção de ações que fazem a diferencia no cenário local.  

O planejamento e desenvolvimento institucional, com foco nos objetivos do 

planejamento estratégico, objetivos, metas e ações do plano de desenvolvimento 

institucional e planos de trabalho da coordenação de avaliação institucional.  

O planejamento institucional envolve o diagnóstico, a formalização, os 

desdobramentos em ações estratégicas e acompanhamento da gestão estratégica do 

FBMG, bem como a promoção de ações estratégicas para ampliar os indicadores de 

qualidade (institucional e de cursos), mantendo foco nos processos de aprendizagem 

e comunicação entre gestores, docentes, discentes e comunidade.  

Visa ainda o mapeamento de iniciativas singulares e desenvolver um 

planejamento integrado, com foco, objetivos e ações estratégicas e congregar 

esforços, sistematiza-los e mobilizar recursos e pessoas em amplo e continuado 

trabalho em equipe. 
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Neste contexto, foram estabelecidos os seguintes objetivos, metas e ações 

para o desenvolvimento institucional na vigência desse PDI.  

 

OBJETIVO 2: 
Divulgação continuada da missão institucional e garantia da execução 
das metas do PDI 

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Garantir 
permanentemente 
que a missão 
institucional seja 
conhecida por toda a 
comunidade 
acadêmica 

Divulgar a missão, 
visão e objetivos 
institucionais a toda a 
comunidade 
acadêmica. 

X X X X X 

Inserir cartazes da 
missão institucional 
em todos os setores.  

X  X   

Divulgar a missão no 
site institucional e 
nas redes sociais.  

X X X X X 

Garantir o contínuo 
acompanhamento da 
execução das metas 
e ações do PDI 

Promover a 
participação efetiva e 
constante dos órgãos 
colegiados no 
acompanhamento 
das metas 
institucionais. 

X X X X X 

Realizar reuniões 
periódicas do grupo 
responsável pela 
elaboração e 
execução do PDI. 

X X X X X 

Apresentar relatórios 
anuais sobre o 
cumprimento das 
metas e ações 
previstas no PDI. 

X X X X X 

Garantir 
continuamente a 
articulação do 
processo de 
avaliação 
institucional com as 
metas e ações do 
PDI 

Realizar a 
autoavaliação de 
forma articulada 
procurando 
contemplar 
especificidades 
institucionais e 
redefinir novas metas 
e ações. 

X X X X X 

Avaliar e divulgar os 
resultados. 

X X X X X 

Articular os 
resultados da 
autoavaliação com 
as metas e ações 
propostas no PDI. 

X X X X X 
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OBJETIVO 3: 
Contribuir por meio de programas de responsabilidade social com o 
desenvolvimento local e regional.  

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Promover 
permanentemente 
programas de 
responsabilidade 
social FBMG, 
considerando as 
realidades de 
suas Unidades.  

Levantar 
demandas locais 
para o 
desenvolvimento 
do programa de 
responsabilidade 
social FBMG 

X  X   

Elaborar 
Programa de 
Responsabilidade 
Social com base 
nas políticas 
institucionais. 

X     

Atualizar os 
Projetos de 
Inclusão Social 
atendendo às 
necessidades das 
comunidades 
locais. 

 X X X X 

Viabilizar 
infraestrutura, 
recursos 
humanos e 
materiais para 
implantação e 
execução dos 
programas de 
responsabilidade.  

X X X X X 

Manter 
programas de 
preservação da 
memória cultural, 
artística. 

X X X X X 

Estimular a 
formação ética e 
cidadã dos 
discentes. 

X X X X X 

Incentivar à 
participação da 
comunidade 
acadêmica nos 
projetos de 
responsabilidade 
social. 

X X X X X 

Estabelecer 
novas parcerias 
estratégicas com 
o setor público e 
privado.  

X X X X X 

Avaliar e divulgar 
ações de 
responsabilidade 
social. 

X X X X X 
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OBJETIVO 4: 
Estabelecer e desenvolver os mecanismos de comunicação entre a 
FBMG, a comunidade acadêmica e a sociedade 

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Organizar a 
Ouvidoria 
Institucional para 
atender às 
necessidades da 
FBMG.  

Atualizar o 
Regulamento da 
Ouvidoria. 

X     

Reestruturar da 
Equipe de 
Ouvidoria 
Institucional. 

X     

Viabilização de 
infraestrutura 
física necessária 
para o Setor de 
Ouvidoria 
Institucional  

X     

Viabilização dos 
recursos 
tecnológicos e 
de comunicação 
necessários 
para a 
realização dos 
trabalhos de 
ouvidoria. 

X X X X X 

Avaliar e 
divulgar os 
resultados das 
ações do 
processo de 
comunicação 
interna e 
externa. 

X X X X X 

Viabilizar 
permanentemente 
os meios de 
comunicação 
interna e externa 

Ampliar a 
Comunicação 
Institucional. 

X X X X X 

Integrar 
informações nas 
redes sociais 
FBMG. 

X X X X X 

Capacitar 
continuamente 
os 
colaboradores 
para o 
atendimento à 
comunidade 
acadêmica. 

X X X X X 

Disponibilizar 
manuais 
institucionais. 

X X X X X 

Divulgar ações 
acadêmicas 
como processo 
seletivo, 
eventos, 
notícias, 
manuais 
institucionais, 

X X X X X 
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OBJETIVO 4: 
Estabelecer e desenvolver os mecanismos de comunicação entre a 
FBMG, a comunidade acadêmica e a sociedade 

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

regulamentos e 
normas etc. 

Aperfeiçoar 
meios de 
comunicação 
com os 
colaboradores. 

X X X X X 

Atualizar os 
vídeos 
institucionais. 

X   X  

Avaliar e 
divulgar ações 
de comunicação 
com a 
sociedade. 

X X X X X 

 

6.3 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA AS POLÍTICAS ACADÊMICAS  

 

As políticas acadêmicas abrangem o ensino, a iniciação cientifica/pesquisa e a 

extensão e traduzem-se em ações acadêmico-administrativas nos cursos de 

graduação e pós-graduação da FBMG que busca continuamente manter seus 

currículos atualizado, programas de iniciação científica, monitoria e nivelamento. A 

extensão está em conformidade com as políticas estabelecidas, com práticas efetivas 

junto à comunidade acadêmica e externa.  

Quanto a produção acadêmica tem-se pautado no estímulo aos docentes e 

discentes para o desenvolvimento de publicações científicas, didático-pedagógicas, 

tecnológicas, artísticas e culturais, incentivando a participação dos docentes em 

eventos de âmbito regional e nacional. O acompanhamento de egressos ocorre a 

partir da conclusão da primeira turma de cada curso visando obter informações a 

respeito da continuidade na vida acadêmica e sua inserção profissional. 

Os canais de comunicação externa têm o propósito de divulgarem informações 

dos cursos, da extensão e da iniciação científica. A comunicação com a comunidade 

interna é transparente e direta, utilizando-se de diversos canais, impressos e virtuais. 

O atendimento aos discentes contempla acolhimento, acessibilidade, monitoria, 

nivelamento, intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios 

remunerados e apoio psicopedagógico. Os discentes contam com apoio para 

organização e participação em eventos internos e externos. 
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Desta forma, foram estabelecidos objetivos, metas e ações para articulação 

das políticas institucionais de ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão, na 

vigência desse PDI.  

OBJETIVO 5: 
Articular as políticas institucionais de ensino, iniciação científica e 
extensão  

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Implantar os 
cursos de 
graduação 
previstos na 
vigência do PDI 

Elaborar e 
implantar os 
projetos 
pedagógicos dos 
cursos 
atendendo à 
legislação 
pertinente. 

X X X X X 

Elaborar e 
implantar os 
regulamentos e 
ordenamentos 
institucionais. 

X X X X X 

Implantar 
práticas 
pedagógicas, 
profissionais e 
laboratoriais 
coerentes com o 
estabelecido nos 
projetos 
pedagógicos dos 
cursos. 

X X X X X 

Disponibilizar 
infraestrutura 
física adequada 
à proposta 
pedagógica de 
cada curso de 
graduação. 

X X X X X 

Realizar a 
aquisição do 
acervo 
bibliográfico 
específico (virtual 
e físico) para 
atender aos 
componentes 
curriculares 
selecionados 
para os cursos 
de graduação. 

X X X X X 

Manter 
laboratórios 
específicos 
voltados ao 
atendimento das 
demandas dos 
cursos de 
graduação. 

X X X X X 
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OBJETIVO 5: 
Articular as políticas institucionais de ensino, iniciação científica e 
extensão  

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Definir corpo 
docente com 
titulação, 
formação e 
disponibilidade 
adequada ao 
desenvolvimento 
dos 
componentes 
curriculares 
previstos nos 
currículos dos 
cursos de 
graduação.  

X X X X X 

Avaliar e divulgar 
continuamente 
os resultados das 
atividades de 
ensino, iniciação 
científica e 
extensão. 

X X X X X 

Oferta de 
programas de pós-
graduação 
previstos na 
vigência do PDI 

Definir os 
programas com 
base na 
identificação das 
necessidades 
regionais e 
locais. 

X X X X X 

Vincular a 
graduação, pós-
graduação e da 
extensão com as 
demandas 
regionais. 

X X X X X 

Reformular os 
programas de 
pós-graduação 
(lato sensu) 

X  X   

Viabilizar a 
infraestrutura 
física necessária 
(laboratórios, 
biblioteca, etc.). 

X X X X X 

Definir corpo 
docente e corpo 
técnico-
administrativo 
necessário às 
demandas da 
pós-graduação.  

X X X X X 

Avaliar e divulgar 
os resultados dos 
programas de 
pós-graduação. 

X X X X X 

Oferta de 
Programa de 

Manter o 
Programa de 

X X X X X 
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OBJETIVO 5: 
Articular as políticas institucionais de ensino, iniciação científica e 
extensão  

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Iniciação 
Científica/pesquisa 

Iniciação 
Científica FBMG. 

Manter do 
Comitê de Ética 
em Pesquisa. 

X X X X X 

Manter os grupos 
de iniciação 
científica e 
pesquisa. 

X X X X X 

Selecionar e 
manter o corpo 
docente para 
atuação na 
iniciação 
científica e 
pesquisa. 

X X X X X 

Manter o 
Programa de 
Bolsas de 
iniciação 
científica. 

X X X X X 

Avaliar e divulgar 
continuada dos 
resultados dos 
trabalhos de 
iniciação 
científica e 
pesquisa 

X X X X X 

Implantar novos 
Programas de 
Extensão na 
vigência do PDI 

Levantar 
demandas, 
atendendo às 
necessidades 
regionais e 
locais, em termos 
de cultura, 
esporte, meio 
ambiente, 
responsabilidade 
social, inclusão 
social, etc. 

X X X X X 

Definir e elaborar 
projetos, cursos 
e atividades de 
extensão FBMG. 

X X X X X 

Definir linhas de 
extensão 
integrando a 
graduação e pós-
graduação 
FBMG. 

X X X X X 

Disponibilizar 
recursos 
humanos e de 
infraestrutura. 

X X X X X 

Ampliar 
mecanismos 

X X X X X 
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OBJETIVO 5: 
Articular as políticas institucionais de ensino, iniciação científica e 
extensão  

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

voltados à 
captação de 
recursos visando 
à ampliação das 
atividades de 
extensão junto à 
comunidade. 

Ampliar parcerias 
estratégicas com 
a comunidade 
externa. 

X X X X X 

Organizar 
projetos, cursos, 
eventos, 
atividades 
relacionadas às 
áreas dos 
cursos, sociais, 
meio ambiente, 
memória cultural, 
produção 
artística e 
patrimônio 
cultural. 

X X X X X 

Avaliar e 
divulgação 
continuamente 
os resultados dos 
projetos de 
extensão junto à 
comunidade 
acadêmica e 
externa. 

X X X X X 
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OBJETIVO 6: Contribuir para o processo de desenvolvimento e formação dos discentes 

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Manter 
permanentemente 
adequado o 
programa de 
atendimento aos 
discentes 

Manter Programa 
de Nivelamento. 

X X X X X 

Manter Programa 
de Apoio 
Psicopedagógico 
e Atendimento 
Extraclasse. 

X X X X X 

Manter Programa 
de Apoio 
Financeiro. 

X X X X X 

Realizar ajustes 
nos mecanismos 
de 
acompanhamento 
das condições de 
bem-estar do 
corpo discente. 

X X X X X 

Ampliar o 
Programa de 
Acompanhamento 
dos Egressos. 

X X X X X 

Atualizar 
programas de 
apoio ao 
desenvolvimento 
acadêmico 
(realização de 
atividades 
científicas, 
técnicas, culturais 
e esportivas). 

X X X X X 

Atualizar e 
manutenção das 
formas de acesso, 
seleção e 
permanência dos 
discentes. 

X X X X X 

Manter a 
verificação dos 
interesses dos 
egressos 
viabilizando a 
formação 
continuada. 

X X X X X 

Avaliar e divulgar 
continuamente os 
resultados das 
ações de 
atendimento aos 
discentes. 

X X X X X 

 

6.4 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA AS POLÍTICAS DE GESTÃO 

INSTITUCIONAL 
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As políticas de gestão acadêmica e administrativa estão pautadas em manter 

um corpo docente com titulação adequada à proposta pedagógica dos cursos, 

valorizando a capacitação docente e a formação continuada, via participação em 

eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento 

pessoal e a qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado. 

A FBMG busca também manter o corpo técnico-administrativo adequado às 

funções que ocupam. Os processos de gestão institucional privilegiam a 

representatividade dos órgãos colegiados e a participação de docentes, técnicos, 

discentes e da sociedade civil organizada. O orçamento é formulado a partir do que 

se estabelece neste PDI. Para tanto, foram estabelecidas as seguintes metas e ações 

para atender as finalidades e os objetivos institucionais, na vigência do PDI. 

 

OBJETIVO 7: 
Manter os processos decisórios e de gestão organizados para atender às 
finalidades da instituição 

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Reformular a 
gestão da 
organização 
acadêmica e 
administrativa.  

Elaborar plano de 
metas adequado à 
nova gestão 
organizacional e de 
acordo com os 
objetivos 
institucionais. 

X     

Implantar ações de 
gestão observando 
o Regimento Geral, 
os Regulamentos e 
Manuais 
institucionais. 

X X X X X 

Promover 
discussões entre a 
comunidade 
acadêmica e as 
instâncias de 
decisão. 

X X X X X 

Manter a 
representatividade, 
funcionalidade e 
autonomia dos 
colegiados. 

X X X X X 

Avaliar e divulgar o 
processo de 
gestão 
organizacional. 

X X X X X 
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OBJETIVO 8: 
Constituir e manter o corpo docente e técnico-administrativo adequado ao 
cumprimento dos objetivos institucionais 

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Manter 
permanentemente 
adequado o perfil 
do corpo docente 
para atendimento 
aos requisitos de 
Centro 
Universitário  

Manter o corpo 
docente FBMG 
atendendo aos 
requisitos de 
titulação e regime 
de trabalho para a 
configuração em 
Centro 
Universitário. 

X X X X X 

Manter critérios 
atualizados para 
seleção e 
contratação 
adequados. 

X X X X X 

Manter a 
constituição dos 
Núcleos Docente 
Estruturante. 

X X X X X 

Manter o Plano de 
Carreira Docente. 

X X X X X 

Estimular a 
Qualificação e 
Capacitação do 
Corpo Docente. 

X X X X X 

Estimular a 
educação 
continuada dos 
docentes (pós-
graduação). 

X X X X X 

Estimular a 
participação em 
eventos científicos 
e de atualização 
pedagógica 
(interna e externa). 

X X X X X 

Manter 
mecanismos de 
acompanhamento 
do trabalho 
docente. 

X X X X X 

Incentivar à 
produção docente 
(artigos, livros, 
resenhas, material 
didático, etc.). 

X X X X X 

Avaliar e divulgar o 
trabalho docente. 

X X X X X 

Manter 
permanentemente 
adequado o perfil 
do corpo técnico-
administrativo da 
FBMG 

Manter o corpo 
técnico-
administrativo para 
atendimento das 
atividades de 
ensino e extensão. 

X X X X X 

Manutenção de 
critérios seletivos e 

X X X X X 
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OBJETIVO 8: 
Constituir e manter o corpo docente e técnico-administrativo adequado ao 
cumprimento dos objetivos institucionais 

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

de contratação 
adequados. 

Manter o Plano de 
Cargos e Salários 
do Corpo Técnico-
administrativo. 

X X X X X 

Estimular à 
Qualificação e 
Capacitação do 
Corpo Técnico-
administrativo. 

X X X X X 

Estimular o 
aperfeiçoamento 
técnico por meio de 
cursos e 
programas de 
atualização 
profissional. 

X X X X X 

Desenvolver 
Programas de 
Treinamento 
Interno para os 
colaboradores. 

X X X X X 

Atender às 
condições de 
trabalho como 
segurança, saúde 
ocupacional e bem-
estar. 

X X X X X 

Avaliar e 
divulgação dos 
resultados do 
trabalho do corpo 
técnico-
administrativo. 

X X X X X 

 

 

OBJETIVO 9: 
Garantir a sustentabilidade financeira da instituição otimizando os 

recursos financeiros 

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Garantir 
continuamente a 
sustentabilidade 
financeira da 
FBMG 

Manter Programa 
de Execução 
Orçamentária. 

X X X X X 

Integrar sistemas 
administrativos e 
acadêmicos 
visando o controle 
financeiro e 
orçamentário. 

X X X X X 

Alocar recursos 
para as atividades 
de ensino, 
iniciação científica 
e extensão. 

X X X X X 

Viabilizar 
financeira para a 

X X X X X 



 

64 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

OBJETIVO 9: 
Garantir a sustentabilidade financeira da instituição otimizando os 

recursos financeiros 

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

implantação dos 
novos cursos e 
programas. 

Operacionalizar 
do sistema de 
gestão econômica 
para obras, 
convênios, 
patrimônio, 
materiais, 
veículos, 
combustíveis e 
recursos 
humanos. 

X X X X X 

Avaliar e divulgar 
os resultados da 
sustentabilidade 
financeira.  

X X X X X 

 

6.5 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A INFRAESTRUTURA FÍSICA E 

TECNOLÓGICA 

 

As políticas institucionais voltadas para as instalações físicas e a base 

tecnológica visam atender as dimensões acadêmicas e administravas da Instituição 

seguindo padrões e normas. São estabelecidas as seguintes metas e ações para 

manter adequada a infraestrutura física e tecnológica a proposta pedagógica dos 

cursos e programas, na vigência do PDI. 

 

OBJETIVO 10: 
Manter a infraestrutura física e tecnológica, adequadas ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão  

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Manter 
permanentemente 
adequadas as 
instalações físicas 

Manter de 
mecanismos 
para a 
preservação, 
conservação dos 
ambientes 
acadêmicos e 
administrativos.  

X X X X X 

Organizar e 
dimensionar os 
espaços físicos 
conforme as 
necessidades 

X X X X X 
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OBJETIVO 10: 
Manter a infraestrutura física e tecnológica, adequadas ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão  

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

dos cursos e 
programas.  

Ampliar espaços 
para a prática do 
convívio social e 
cultural da 
comunidade 
acadêmica. 

X  X   

Atender às 
normas de 
acessibilidade, 
segurança e 
conservação. 

X X X X X 

Atender às 
pessoas com 
necessidades 
especiais 
(alunos, 
funcionários e 
visitantes). 

X X X X X 

Disponibilizar a 
infraestrutura 
necessária para 
o plano de 
expansão. 

X X X X X 

Expandir 
gradativa das 
instalações 
físicas de acordo 
com o plano de 
expansão.  

X X X X X 

Avaliar e divulgar 
as condições da 
infraestrutura 
física 

X X X X X 

Manter 
permanentemente 
adequada a 
infraestrutura 
tecnológica 

Manter e 
conservação dos 
recursos 
tecnológicos 
necessários para 
o 
desenvolvimento 
das atividades 
acadêmicas e 
administrativas.  

X X X X X 

Viabilizar da 
acessibilidade 
aos recursos 
tecnológicos à 
comunidade 
acadêmica. 

X X X X X 
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OBJETIVO 10: 
Manter a infraestrutura física e tecnológica, adequadas ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão  

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

Manter e ampliar 
constante dos 
serviços 
prestados pela 
área de 
informática aos 
outros setores. 

X X X X X 

Manter e 
atualizar dos 
equipamentos de 
informática. 

X X X X X 

Realizar a 
aquisição 
gradativa dos 
recursos 
tecnológicos de 
acordo com o 
plano de 
expansão. 

X X X X X 

Aquisição de 
novos softwares 
em função da 
modernização, 
demandas ou 
metas do plano 
de expansão. 

X X X X X 

Estímulos e 
incentivos à 
capacitação dos 
colaboradores 
da área de 
informática. 

X X X X X 

Avaliação e 
divulgação dos 
recursos 
tecnológicos. 

X X X X X 

Manter a 
Biblioteca 
permanentemente 
adequada à 
proposta 
pedagógica 

Criação de uma 
Comissão de 
Biblioteca para 
garantir a 
integração entre 
as unidades. 

X     

Viabilização da 
infraestrutura 
física. 

X X X X X 

Atualização de 
acervo 
bibliográfico 
destinado ao 
desenvolvimento 
das atividades 

X X X X X 
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OBJETIVO 10: 
Manter a infraestrutura física e tecnológica, adequadas ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão  

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

de ensino, 
pesquisa e 
extensão. 

Atualização do 
Sistema de 
Automação e 
Informatização 
da Biblioteca. 

X X X X X 

Atualização do 
Regulamento 
Interno da 
Biblioteca. 

X     

Criação de 
mecanismos 
para a 
preservação, 
conservação da 
Biblioteca. 

X  X   

Adequação da 
equipe técnica 
em função do 
processo de 
unificação e do 
plano de 
expansão. 

X  X   

Avaliação e 
divulgação dos 
serviços e 
produtos da 
Biblioteca. 

X X X X X 

Manter 
permanentemente 
adequado os 
laboratórios 

Redefinição da 
política e normas 
de utilização dos 
laboratórios. 

X     

Implantação de 
novos 
laboratórios 
conforme a 
demanda dos 
programas de 
ensino. 

X X X X X 

Manutenção do 
plano de 
capacitação dos 
técnicos de 
laboratórios. 

X X X X X 

Manutenção e 
controle do 
estoque de 
materiais, 
visando atender 

X X X X X 
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OBJETIVO 10: 
Manter a infraestrutura física e tecnológica, adequadas ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão  

METAS AÇÕES 2023 2024 2025 2026 2027 

às demandas de 
consumo. 

Manutenção de 
um plano anual 
de atualização e 
modernização 
dos laboratórios. 

X X X X X 

Avaliação e 
divulgação dos 
serviços 
laboratoriais 
quanto à 
qualidade e 
quantidade. 

X X X X X 

 

6.6 RESUMO DOS OBJETIVOS, METAS E AÇÕES  

Na vigência do PDI 2023-2027, a FBMG buscará: 

I. Aperfeiçoar seu modelo de gestão tendo como base: 

• As ações cotidianas articuladas com a missão institucional, de forma 

proativa, orientada para médio e longo prazos, eliminando situações 

reativas, que se orientam apenas pelo curto prazo e pelas pressões do 

cotidiano institucional. 

• A clareza do seu papel social na sociedade e principalmente no entorno. 

• A manutenção de hierarquias descentralizadas que levem em conta os 

interesses dos vários atores inseridos em seu espaço institucional, atuando 

prioritariamente de forma colegiada.  

II. Reconfigurar sua função e identidade nesse novo tempo. 

• Promovendo a valorização e o incentivo ao desenvolvimento do saber 

técnico vinculado aos valores cristãos, éticos, estéticos e morais.  

• Estimulando o desenvolvimento da sua função crítico-cultural no contexto 

em que se insere. 

III. Adotar práticas de ensino, iniciação a pesquisa e extensão que 

estabeleçam o diálogo entre diferentes saberes entre sujeito-mundo, 

natureza-cultura, via: 

• Superação de dificuldades envolvem a ciência-arte-humanidades-

conhecimento da tradição, visando novas formas de ensinar e aprender.  
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• Reconhecimento de outras formas de saber, o que implica a abertura ao 

outro; a rejeição do caráter único e exclusivo do conhecimento científico; a 

valorização do saber científico e técnico, bem como a revalorização dos 

saberes não científico; a configuração ou multiplicação de saberes, 

enquanto prática do conhecimento no âmbito do ensino superior; a 

aceitação dos múltiplos currículos informais que circulam na instituição.  

IV. Democratizar o acesso sem que isso signifique perda de qualidade. 

Para isso, torna-se significativo: 

• Melhorar as relações instituição de ensino-sociedade, sociedade- instituição 

de ensino;  

• Diversificar e aperfeiçoar as formas de acesso;  

• Enfrentar o elitismo ao adotar currículos flexíveis e que reflitam as 

necessidades da maioria da população.  

• Atenuar a elitização não significa reduzir as exigências acadêmicas, mas 

introduzir mudanças curriculares e promover a organização dos cursos, de 

forma que aproxime a FBMG da população, privilegiando a qualidade dos 

profissionais por ela formados.  

V. Prestar contas à sociedade das ações que desenvolve, mediante: 

• Transferência do saber;  

• Prestação de serviços;  

• Elaboração de proposições para o enfrentamento de problemas 

emergentes na sociedade.  

VI. Desenvolver um programa de capacitação acadêmica e ética, de forma 

a assegurar a melhoria do trabalho desenvolvido pela FBMG. Isso 

implica: 

• Desenvolver cursos de pós-graduação que atendam a nova configuração 

do mundo do trabalho, em termos de competências, habilidades e atitudes.  

• Incrementar o intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, com 

vistas a intensificar seu processo de internacionalização, a troca de 

experiências, a formação e a realização conjunta de pesquisas e de projetos 

na área acadêmica;  

• Assegurar uma sistemática de avaliação institucional, interna e externa, que 

contemple dimensões qualitativa e quantitativa, vital para o 
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acompanhamento e o aperfeiçoamento que gere um novo modelo de gestão 

acadêmica e administrativa. 

 

6.7 PLANO DE EXPANSÃO 2023-2027 

 

6.7.1 Graduação 

CURSOS MODALIDADE 
PREVISÃO 
2023-2027 

BACHARELADO EM DIREITO  EAD 2023 

LICENCIATURA EM BIOLOGIA EAD 2023 

LICENCIATURA EM HISTÓRIA EAD 2023 

PSICOLOGIA (BACHARELADO)  PRESENCIAL 2024 

ENFERMAGEM (BACHARELADO) PRESENCIAL  2024 

 

6.7.2 Pós-graduação Lato Sensu  

 

PROGRAMAS MODALIDADE 
PREVISÃO 
2023-2027 

PÓS-GRADUAÇÃO EM MINISTÉRIO 
PASTORAL 

EAD 2023/1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA LATINO-
AMERICANA 

EAD 2023/2 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS BÍBLICOS 
E HERMENÊUTICOS 

EAD 2023/2 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS 
PASTORAIS 

EAD 2023/2 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA DA 
TEOLOGIA E DA FILOSOFIA 

EAD 2024/1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DO 
CRISTIANISMO 

EAD 2024/1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PRÁXIS MISSIONAL EAD 2024/2 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS 
PENTECOSTAIS 

EAD 2025/1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 
CONTEMPORÂNEA 

EAD 2025/2 

PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA, CULTURA 
E ARTE 

EAD 2025/2 
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6.7.3 Programas e/ou Projetos de Extensão 

 

PROGRAMAS MODALIDADE 
PREVISÃO 
2023-2027 

TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E 
INOVAÇÃO; 

EAD/PRESENCIAL 2023-2027 

INCLUSÃO SOCIAL E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL; 

EAD/PRESENCIAL 2023-2027 

PLANEJAMENTO ECONÔMICO E 
EMPREENDEDORISMO 

EAD/PRESENCIAL 2023-2027 

VIOLÊNCIA E DIREITOS 
HUMANOS; 

EAD/PRESENCIAL 2023-2027 

RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE 
CONFLITOS 

EAD/PRESENCIAL 2023-2027 

PLANEJAMENTO ECONÔMICO E 
EMPREENDEDORISMO 

EAD/PRESENCIAL 2023-2027 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
AMBIENTAL; 

EAD/PRESENCIAL 2023-2027 

AÇÕES ARTÍSTICAS E 
SOCIOCULTURAIS 

EAD/PRESENCIAL 2023-2027 

 

7 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL FBMG 

 

O Projeto Pedagógico Institucional é um instrumento político, filosófico e 

teórico-metodológico que norteia as práticas acadêmicas da FBMG, tendo em vista 

sua trajetória histórica, inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos gerais e 

específicos. 

O Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Batista de Minas Gerais – 

FBMG, sintetiza as discussões travadas no seio da comunidade acadêmica, 

constituindo-se num produto coletivamente construído que sistematiza e 

consubstancia teorias, reflexões e práticas presentes no cotidiano da Instituição. 

A elaboração do presente Projeto superou os desafios próprios do exercício da 

participação e do compartilhamento, num trabalho efetivamente cooperativo, porque 

produto de negociação e confronto provenientes do pluralismo de ideias dos diferentes 

atores institucionais envolvidos (corpos docente, discente e técnico administrativo - 

cada qual em seu âmbito).  

A diversidade de saberes e práticas, próprias da heterogeneidade da formação 

dos profissionais da Instituição, se, por um lado, refletiu-se em diferentes e 
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divergentes percepções e propostas em torno do fenômeno educativo, por outro, 

ampliou e enriqueceu os debates, contribuindo decisivamente para a qualificação 

teórica de todo o conjunto dos princípios acadêmicos.  

Do ponto de vista do conhecimento e do saber a Instituição procurou refletir e 

incorporar as mais recentes teorizações e princípios pertinentes. Do ponto de vista do 

desenvolvimento regional, buscou atualizar a contribuição da FBMG para as 

necessidades do mercado de trabalho e desenvolvimento de tecnologias sem, 

contudo, perder de vista o perfil de “homem-profissional-cidadão” que se pretende 

formar.  

As dimensões Conhecimento/Saber e Homem/Sociedade se articulam e são 

interdependentes quando se reflete sobre a educação na sociedade pós-moderna, na 

chamada “sociedade do conhecimento”.  

Com estes princípios presentes pode-se construir um quadro de referência 

conceitual e metodológica que norteia a missão institucional, na medida em que se 

estabelecem os parâmetros de condução das atividades acadêmicas e se apresentam 

políticas institucionais e acadêmicas compostas por um conjunto de estratégias 

necessárias à consecução dos objetivos maiores da educação e da Instituição. O que 

aponta para o seu constante redimensionamento na perspectiva de sintonizar-se com 

os avanços científicos e tecnológicos e com o atendimento das demandas sociais da 

contemporaneidade.  

É, pois, uma declaração de uma identidade institucional, a explicitação de uma 

linha filosófico-pedagógica que fundamenta todos os cursos, programas e projetos da 

FBMG na direção de afirmar o princípio do funcionamento orgânico da Instituição (no 

sentido de corpo único, integrado e em interação dialógica) e favorecer a conquista 

de uma excelência reconhecida pelos atores internos e pela sociedade como um todo. 

O Projeto Pedagógico se constitui num complexo de intenções, que norteiam a 

vida da instituição pautado em valores e princípios coletivamente assumidos, com o 

fim de oferece educação de qualidade, que atenda às necessidades e anseios da 

comunidade a que serve, segundo os princípios e valores que constituem a sua 

identidade, em:  
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● Adotar métodos e técnicas de ensino que estimulem a iniciativa do 

estudante, de modo a integrá-lo ativamente no processo de sua própria 

construção acadêmica e profissional;  

● Considerar as condições de escolaridade dos seus alunos, como dado 

fundamental à formulação e desenvolvimento das suas ações pedagógicas;  

● Cultuar e difundir valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 

deveres dos cidadãos e ao respeito ao bem comum e à ordem democrática;  

● Formar cidadãos comprometidos com o progresso econômico e social da 

comunidade, tecnicamente capacitados a atuar no mercado de trabalho;  

● Oferecer cursos direcionados ao atendimento das demandas identificadas;  

● Organizar os conteúdos de tal modo que o aluno alcance o domínio dos 

conhecimentos e das técnicas indispensáveis à sua atuação no mercado de 

trabalho. 

 

No Projeto Pedagógico Institucional, A FBMG consciente das transformações 

da realidade, propõe um encaminhamento para suas orientações acadêmicas, de 

modo a realizar intervenções no processo histórico. Essas intervenções devem 

acontecer de maneira que a realidade conduza suas mudanças no sentido de um 

aumento das condições de atendimento das demandas coletivas e de uma diminuição 

da desigualdade social. Para isso, é fundamental que se estabeleçam expectativas 

quanto ao perfil dos egressos de seus cursos. O aluno que entrar na FBMG deve ao 

final de sua trajetória:  

● Ser um cidadão-profissional capaz de um envolvimento importante no 

quadro de mudanças sociais e no mundo do trabalho;  

● Ter a capacidade de identificar problemas relevantes à sua volta;  

● Avaliar diferentes posições quanto a esses problemas, conduzir sua 

postura de modo consciente e atuar junto à sociedade.  

 

Como inovação pedagógica, a instituição passará a adotar Metodologia própria, 

uma metodologia de aprendizagem, cuja proposta pedagógica faz-se na construção 

coletiva do conhecimento por meio da aprendizagem significativa e do diálogo 

assíncrono, desenvolvendo a autonomia, na ação do aprender a aprender, por meio 
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da interação de forma colaborativa e cooperativa realizadas pelas atividades 

individuais e de grupo, mediadas por professores e tutores.  

A proposta é uma metodologia ativa, o objetivo será desenvolver o processo de 

aprender utilizando uma situação-problema (aprendizagem baseada em problemas) 

como ponto de partida, esperando que os alunos desenvolvam também a capacidade 

para solucionar com sucesso o problema, desenhado para o desenvolvimento de uma 

competência, relativa a prática profissional no trabalho em diferentes contextos.  

Os componentes curriculares serão ofertados de forma que possibilite ao aluno 

a dedicação, com uma flexibilidade dos componentes curriculares que se faz presente 

na exploração das atividades acadêmicas articuladas à formação do egresso 

destacando as atividades complementares e outras.  

 

7.1 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS FBMG 

7.1.1 Diretrizes Políticas para o Ensino  

 

As políticas de ensino da FBMG consideram a adequação ao contexto 

sócio/econômico, cultural e ambiental, no qual está inserida, e a adequação às 

políticas governamentais no âmbito federal. São articuladas com o desenvolvimento 

das atividades acadêmicas, de forma a conferir unidade e organicidade aos objetivos 

do ensino, da pesquisa e da extensão, a partir do projeto pedagógico do curso. 

A FBMG estimula um processo permanente de avaliação do trabalho 

pedagógico, acadêmico e político, adequados às necessidades locais e regionais, 

levando a assumir a "consciência crítica" da sociedade e sua efetiva participação na 

realidade concreta, seus impasses e alternativas. 

Alguns pressupostos da política de ensino são:  

 

● Flexibilização de currículos e pluralização da formação.  

● Formação humanística que privilegie a sólida visão de homem, como 

sujeito participativo de uma sociedade em construção;  

● Gestão democrática, participativa e sólida. A Instituição ouvirá os 

anseios da comunidade interna e externa, incluindo os movimentos 

representativos da sociedade;  
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● Indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Avançar na prática 

deste princípio, por meio de atividades que estimulem a produção do 

conhecimento e o aprender a aprender; 

● Interdisciplinaridade no ensino;  

● O trabalho como princípio educativo; e  

● Pesquisa como princípio educativo; 

● Responsabilidade e compromisso social da Instituição, no processo de 

formação profissional daqueles que estarão inseridos em realidades 

extremamente dinâmicas e em constante mutação. 

 

Destaca-se que preservar a liberdade, a autonomia escolar e a consciência 

crítica dos diversos departamentos, tendo como objetivo a solução, a valorização de 

temas e teorias pertinentes a uma qualificação do ensino e suas propostas, buscando 

realizar e requerer, à guisa do plano pedagógico do curso. 

As diretrizes políticas para o ensino na FBMG são:  

• Adoção de metodologias identificadas com a instituição para o 

desenvolvimento didático - pedagógico; 

• Aperfeiçoamento e qualificação docente em exercício na própria instituição, 

preocupando-se com a contratação de docentes de competência 

comprovada a nível estadual e nacional, para a ministração desses cursos, 

somando experiências úteis ao desenvolvimento da pós-graduação; 

• Aprimoramento do processo avaliativo e atendimento aos anseios regionais 

em graus de aperfeiçoamento, extensão e na de aula, essa a razão de haver 

outras obrigações para os alunos: seminários, debates, atividades 

complementares, atividades práticas, estágios, palestras e outras mais. 

• Atualização de currículos e programas de ensino, adequando-os à evolução 

da ciência, às necessidades dos alunos e professores, à realidade 

conjuntural, da política e da vida social; 

• Busca da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, visando à 

articulação de ações na busca de objetivos comuns;  

• Entrosamento dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, 

visando ampliar a participação acadêmica; 
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• Manutenção e ampliação constante de infraestrutura adequada, bem como 

de equipamentos, laboratórios, bibliotecas, instrumentos de ensino, 

aprendizagem e multimeios permanentemente atualizados; 

• Condições para vincular a reflexão crítica e sistemática do pesquisador 

sobre questões atuais e as peculiaridades sócio- culturais-brasileiras; 

• Professores constantemente atualizados, adequadamente qualificados e 

em tempo disponível; 

• Condições para o planejamento e a realização futura de pesquisas, com a 

finalidade de preparar pesquisadores e o desenvolvimento da investigação 

científica, fornecer elementos necessários para a formação do professor; 

• Contribuição para a melhoria da condição da empregabilidade e do espírito 

empreendedor do educando; 

• Estabelecimento de um vínculo permanente entre a teoria e a prática; 

• Impulsionamento de uma cultura de educação permanente; 

• Emprego de metodologias que façam convergir teoria e prática; 

• Desenvolvimento de valores humanistas, de uma visão crítica da sociedade 

e do homem como sujeito psicossocialmente constituído na integralidade 

das relações; 

• Desenvolvimento de práticas educativas interdisciplinares que possibilitem 

aos educandos referenciais que promovam o conhecimento integrado e 

significativo; 

• Preparação de profissionais capacitados para interpretar criticamente o 

mundo do trabalho e enfrentar novas relações de trabalho oriundas das 

novas tecnologias; 

• Valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada 

educando; 

• Discussão sobre as questões ambientais, raciais, direitos humanos, 

inclusão;  

• Busca de referenciais em vários campos do conhecimento; 

• Desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a 

participação, com responsabilidade e compromisso social. 

• Valorização dos recursos humanos na perspectiva de mudança para o 

exercício de atividades dentro e fora do contexto acadêmico. 
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7.1.2 Diretrizes Políticas para a Iniciação Científica  

 

No intuito de atingir os objetivos educacionais, A Faculdade Batista de Minas 

Gerais - FBMG, em articulação com o corpo docente, desenvolverá uma série de 

eventos abertos ao corpo discente e à comunidade, em que a integração entre ensino, 

pesquisa (iniciação cientifica) e extensão será amplamente discutida. 

Pelo ensino, A Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG atende à população 

pela oferta regular de cursos e programas de educação superior voltados à formação 

do cidadão e do profissional com competência técnica e política. A pesquisa (iniciação 

científica) no ensino possibilitará ao saber acadêmico, a articulação com os vários 

setores da sociedade, identificando aquilo que deve ser pesquisado, suas finalidades 

e interesses, e como os novos conhecimentos podem participar da dinâmica das 

transformações sociais. 

De acordo com os instrumentos de avaliação previstos pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o conceito de pesquisa 

se define por ser  

[...] um processo sistemático de construção do conhecimento que tem como 

metas principais gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou refutar algum 

conhecimento pré-existente. É um processo de aprendizagem tanto do indivíduo que 

a realiza quanto da sociedade na qual está se desenvolve. 

 

Tomamos esse conceito como aquele que mais se aproxima da realidade 

acadêmica da IES e partir desse conceito pretendemos desenvolver um trabalho 

focado na pesquisa no ensino. Portanto, estabelecemos que na relação professor-

aluno e na atitude de ensinar, requerem a incorporação de metodologias e práticas 

que valorizem as experiências de autoaprendizagem e o trabalho cooperativo, dentro 

de um processo continuado e sempre atualizado de cultivo deste tipo de competência, 

assim estaremos fortalecendo esse conceito de pesquisa no ensino. O fundamento 

principal será no saber pensar, interpretar a realidade crítica e criativamente, para nela 

intervir como fator de mudança histórica. 

Partindo desse pressuposto, a política de pesquisa (iniciação científica) da 

Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG deverá concentrar-se nas áreas básicas 

e específicas dos cursos, de acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), dando relevância às demandas institucionais e 



 

78 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

socioeconômicas locais, regionais, nacionais, com o fim de produzir conhecimento e 

tecnologia em diversas áreas do saber, priorizando os estudos com padrão de 

qualidade. 

Compreenderemos também que as atividades de pesquisa poderão ser 

aquelas relacionadas à produção de conhecimentos científicos básicos, aplicados e 

tecnológicos. Para isso iremos acatar projetos coordenados por professores com 

experiência acadêmica e em pesquisa, podendo contar com professores 

colaboradores externos. Esses projetos necessitarão de apoio de uma vinculação a 

um projeto de formação Stricto Sensu do docente ou ligado a uma rede de pesquisa 

local ou nacional como agentes financiadores. Todos os projetos de pesquisa serão 

acompanhados pela coordenação do departamento de pós-graduação, pesquisa e 

extensão, conforme regulamento próprio. 

Os projetos por grande área do conhecimento são os das ciências sociais 

aplicadas, ciências humanas e ciências da saúde, bem como os dos conhecimentos 

tecnológicos.  

Do resultado da pesquisa, serão promovidas divulgações internas e externas, 

com previsão de publicação em revista eletrônica e revista impressa da instituição, 

pois a relação entre pesquisa e extensão ocorre quando a produção do conhecimento 

é capaz de contribuir para a transformação do indivíduo e da sociedade. 

O incentivo à produção acadêmica contará com as linhas de trabalho de cada 

curso, a ser desenvolvida de forma teórica e empírica. Como suporte de bases 

empíricas para a produção acadêmica, A Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG 

contará ainda com os trabalhos dos alunos realizados em pesquisa de campos, 

engajamento dos mesmos em projetos de pesquisa realizados pelos professores, e 

em atividades desenvolvidas no laboratório de informática e nos laboratórios que 

servem aos demais cursos de graduação e Pós-graduação. 

Os instrumentos de avaliação previstos pelo INEP também ressaltam um 

conceito importante que é o da Iniciação Científica e esse, refere-se a “[...] uma 

modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida por alunos de graduação nas 

instituições de ensino superior em diversas áreas do conhecimento”.  

Uma das prerrogativas da Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG visando 

à produção da iniciação científica é a adoção do trabalho de conclusão de curso 

(TCC), com orientação de professores e apresentação oral perante banca 
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examinadora. A produção acadêmica poderá passar por uma seleção para escolha 

dos melhores projetos e artigos científicos com o objetivo de estimular os alunos a 

aprofundar na investigação, contribuindo com o conhecimento científico e a sua 

divulgação por meio de revista eletrônica e impressa da instituição. 

Conforme as possibilidades financeiras, A Faculdade Batista de Minas Gerais 

- FBMG oferecerá bolsas de monitoria a alunos e incentivos a professores para 

participação de eventos e outras vinculadoras a sua formação. Para incentivo de 

produção acadêmica, a instituição manterá programa de pagamento de horas de 

orientação a professores orientadores.  

Aos professores, conforme interesse e disponibilidade financeira, A Faculdade 

Batista de Minas Gerais - FBMG também poderá oferecer bolsas de capacitação ou 

licença remunerada em programas Stricto Sensu, bem como descontos de valores 

nas mensalidades de cursos de programas Lato Sensu ofertados pela própria 

instituição. 

A FBMG, amplia os espaços e as oportunidades para o atendimento de novas 

demandas de ensino e de conhecimento, garantindo sólida formação e permitindo 

ganhos qualitativos para o desenvolvimento da graduação.  

Dentre as políticas adotadas para Pesquisa (Iniciação Científica) compreende 

a produção de conhecimento e, consequentemente, como lugar de pesquisa visando 

permitir, por parte do corpo docente, uma permanente atualização dos conteúdos 

curriculares, aproximando as ferramentas teóricas das realidades nacionais e locais. 

Desta forma, desdobra-se os resultados da iniciação a pesquisas em práticas 

de extensão voltadas para a comunidade que visam desenvolver uma integração mais 

eficiente entre a Instituição e a sociedade.  

As diretrizes políticas para a iniciação científica são: 

 

• Atividades de iniciação científica a partir de um núcleo, como forma de 

organização, estabelecendo procedimentos internos de apoio à captação 

de recursos. 

• Divulgação das atividades de iniciação científica junto à comunidade 

universitária de forma a priorizar a elaboração de projetos de atuação 

conjunta de docentes. 
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• Prática da iniciação científica como atividade de formação e integração com 

as atividades de ensino e extensão. 

• Programa de apoio à participação em eventos científicos e ações dos 

programas de iniciação cientifica. 

• Programas e atividades de iniciação científica elaborados em conformidade 

com regulamento específico, aprovado pelo órgão competente. 

 

7.1.3 Práticas Investigativas 

 

A instituição procura estimular o desenvolvimento de práticas investigativas, nos 

cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, especialmente, nas atividades de 

elaboração dos trabalhos de conclusão de curso. 

Procura, ainda: 

• incentivar projetos específicos, mantendo convênio e intercâmbio com 

instituições congêneres, criando o ambiente ideal para o 

desenvolvimento de práticas investigativas no intuito de aprimorar a 

qualidade do ensino e prestar serviços à comunidade; 

• estimular e apoiar a iniciação científica, por meio de um programa de 

iniciação científica, que se traduz em uma atividade de investigação, 

realizada por estudantes da graduação e da pós-graduação, visando ao 

aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao 

desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade; 

• atuar, na área de extensão, identificando situações-problemas na sua 

região de abrangência, com vistas à oferta de cursos de extensão e da 

prestação de serviços técnicos nas áreas em que atuar. 

 

7.1.4 Diretrizes Políticas para a Extensão 

A extensão universitária configura um dos papéis a ser desenvolvido pelas 

instituições de ensino superior junto à sociedade, pois é por meio dela que, a 

sociedade toma conhecimento dos princípios, objetivos e da missão dessas 

instituições. Na Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG, os cursos a serem 
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autorizados, tais atividades se efetivam na realização de seminários, congressos, 

exposições, e outras que possam contemplar na sociedade através das necessidades 

desta, inferidas através dos meios de comunicação e da percepção da IES enquanto 

produtora de conhecimento. 

A Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG desenvolve atividades de 

extensão que agrega valores à tradicional maneira de prestar serviços, difundir a 

cultura (eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais) e 

disseminar conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências), conferindo 

aos atores da escola (docentes e discentes) a tarefa de disseminar seus 

conhecimentos junto à comunidade (nela produzindo novas leituras do seu cenário) e 

dela retirar subsídios, inspirações e adequações educacionais voltados para 

encontrar soluções, num movimento de fluxo e refluxo realimentador do processo de 

ensino e aprendizagem em sua totalidade. 

Tendo em vista, a relevância acadêmica e a ênfase na formação inicial, 

progressiva e continuada, pautando-se pela relevância social, as atividades de 

extensão têm como objetivo atender às demandas sociais, estudos, realização de 

projetos de natureza científica, técnica, educacional, social e cultural, possibilitando a 

iniciativa de integração de diversos setores da sociedade. Essas atividades são 

desenvolvidas sob a forma de eventos culturais, cursos e serviços de programas 

específicos. Tudo em conformidade com o regulamento de extensão dos cursos da 

Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG. 

A extensão visa um processo educativo, cultural e científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável na relação transformadora de via dupla 

entre universidade e sociedade. É entendida também, como serviços que a FBMG 

presta à sociedade, gerando alternativas de ações que atendam às expectativas e 

problemáticas da população e, ainda, se constituir um espaço para o exercício e 

conquista da emancipação crítica, e sustentação financeira, tanto da comunidade 

acadêmica quanto da sociedade.  

A FBMG expressa uma visão do mundo contemporâneo e do papel da 

educação superior em face da nova conjuntura globalizada e tecnológica. Ao mesmo 

tempo explicita de modo abrangente seu papel e sua contribuição social nos âmbitos 

local, regional e nacional, por meio do ensino, da iniciação a pesquisa e da extensão, 
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como componentes essenciais à formação crítica do cidadão e do futuro profissional, 

na busca da articulação entre o real e o desejável. 

Assim, tem como pressuposto um projeto educativo que é parte indissociável 

dos projetos sociais e culturais que compõem o seu entorno. Entre suas 

características básicas estão: 

● Identificação de uma proposta pedagógica que entenda o “ser humano” 

como foco de sua concepção e orientar-se por uma visão educativa e em 

um estilo de aprendizagem ensino; 

● Comprometimento dos contextos social, econômico e cultural no qual se 

desenvolve o processo educacional, pautando-se pela ação integrada de 

gestores, docentes, alunos e técnico-administrativos. 

● Integralização de, pelo menos, 10% da carga horária total dos cursos em 

atividades extensionistas, conforme definido pela legislação vigente. 

 

As diretrizes políticas para a Extensão são: 

 

• Continua articulação entre o ensino e iniciação científica com as demandas 

da sociedade, buscando o comprometimento da comunidade acadêmica 

com os interesses e necessidades da sociedade. 

• Atenção para a compatibilização das atividades, integrando o ensino e a 

iniciação científica, oferecendo espaço para formação profissional, pessoal 

e cidadã. 

• Realização de eventos (minicursos, fóruns, congressos, seminários, 

simpósios e outros) entendidos como atividades de caráter técnico, 

científico ou cultural, objetivando o acesso da comunidade às diversas 

áreas do conhecimento humano. 

• Manutenção de práticas educativas que vão além das ações 

assistencialistas, auxiliando os sujeitos envolvidos, educando-os para a 

vida. 

• Realização de projetos de extensão como um conjunto de atividades de 

caráter educativo, cultural ou científico, desenvolvido a partir de minicursos, 

encontros, palestras e ações sistematizadas, voltadas a questões 

relevantes da sociedade. 
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• Priorização de um fluxo bidirecional entre o conhecimento acadêmico e o 

popular, buscando a produção de conhecimentos, resultante do confronto 

com a realidade e a democratização do conhecimento acadêmico. 

• Implementação de projetos de natureza interdisciplinar que permitam a 

contextualização das ações em uma perspectiva global, buscando a 

transformação social, pautando-se em regulamento específico e de projetos 

de relevância social que venham ao encontro das reais necessidades da 

sociedade, promovendo a relação dialética e a construção de um projeto 

social. 

• Desenvolvimento de Programas e atividades de extensão organizados a 

partir de regulamento específico, aprovado pelo órgão competente. 

• Estímulos às atividades de apoio e estímulo a organização, participação e 

desenvolvimento da sociedade, a partir de subsídios oriundos da 

convivência aberta e horizontal com a comunidade.  

 

7.1.5 Diretrizes Políticas para a Pós-Graduação 

 

A política de pós-graduação tem como finalidade a qualificação acadêmica, 

técnica e científica dentro do cenário local, nacional e internacional, e busca a 

elevação de conceitos nos programas lato sensu e MBA na formação de especialistas, 

mestres e doutores. Os programas Lato Sensu serão institucionalizados na 

modalidade de ensino Presencial e a Distância. Os programas de pós-graduação 

visarão inicialmente, à qualificação dos docentes da instituição, os professores 

poderão receber ainda incentivos financeiros conforme a disponibilidade da Faculdade 

Batista de Minas Gerais - FBMG para realização de cursos de pós-graduação lato 

sensu ampliando assim sua formação continuada. 

A FBMG investe no atendimento a demanda educacional, atenta às 

necessidades regionais, em resposta a um processo contínuo de auto avaliação. 

Cultivar um ambiente multidisciplinar requer a adoção de diretrizes que garantam os 

resultados esperados as demandas instaladas.  

Nos cursos de pós-graduação, serão observados os seguintes princípios:  
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● Flexibilidade curricular como condição de aprimoramento mais amplo 

nas áreas de conhecimento;  

● Qualidade do ensino, da investigação científica e tecnológica e da 

produção artística;  

● Comprometimento com a realidade regional, nacional e internacional.  

●  

Desta forma, procura construir coletivamente uma identidade que reflita a visão 

de homem, sociedade, educação e instituição que constituem o sustentáculo para as 

múltiplas ações pedagógicas que promovem a construção do conhecimento. Trabalha 

no sentido de contribuir para a preparação de profissionais para o mercado de 

trabalho, auxiliando, dessa forma no processo de inclusão social de seus egressos e 

para o desenvolvimento regional, onde alicerça a sua missão institucional.  

A Instituição tem a responsabilidade preparar profissionais éticos e 

competentes capazes de contribuir para o desenvolvimento, bem-estar e qualidade 

de vida da sociedade em geral.  

Assim, os Projetos Pedagógicos dos cursos de pós-graduação são construídos 

no contexto de uma realidade complexa e sua estruturação é embasada nas 

características das inter-relações existentes na instituição, nos cursos e entre cursos, 

no sistema educacional superior, respeitando os princípios metodológicos no sentido 

de contribuir para melhorar e qualificar o processo ensino-aprendizagem.  

As diretrizes políticas para a pós-graduação são: 

 

• Manutenção de professores vinculados à pós-graduação, em regime de 

trabalho parcial e integral, adotando um plano individual de trabalho, 

avaliado sistematicamente e, análise periódica de sua produtividade, 

desempenho e relevância de sua atuação. 

• Oferta de Programas de pós-graduação lato sensu nas áreas e linhas 

correlatas à graduação, mediante diagnósticos prévios e observância dos 

aspectos legais, organização sistêmica dos componentes curriculares, 

organização acadêmica e administrativa e gestão do corpo docente. 

• Desenvolvimento de ações que possibilitem o alcance das metas 

estabelecidas e alinhamento e capacitação do corpo docente 
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• Estimulo às relações de cooperação e parcerias com outras instituições de 

ensino e pesquisa para implementar os programas de pós-graduação.  

• Definição de áreas prioritárias para desenvolvimento da pós-graduação via 

projeto institucional, de forma a consolidar a integração dos programas.  

• Atendimento aos princípios básicos que promovam a formação de recursos 

humanos qualificados e o atendimento aos padrões de qualidade e normas 

estipuladas pela CAPES/MEC. 

 

7.1.6 Diretrizes Políticas para o Ensino Virtual  

A FBMG, foca em uma proposta de ensino que enfatiza a prática docente 

reflexiva com compreensão ampla e consistente da organização do trabalho 

pedagógico (planejamento, organização curricular, execução e avaliação).  

Com isso, o educador articula ensino, iniciação a pesquisa e extensão na 

produção do conhecimento e na prática educativa de forma ética, profissional e com 

responsabilidade social. Quanto à sua concepção e ação pedagógica e metodológica 

orientar-se-á pelas seguintes diretrizes: 

● Busca de referenciais em vários campos do conhecimento, visando a 

contribuição institucional para melhoria da condição da empregabilidade 

e do espírito empreendedor do educando; 

● Desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a 

participação, com responsabilidade e compromisso social; 

● Práticas educativas interdisciplinares que possibilitem aos educandos 

referenciais que promovam o conhecimento integrado e significativo, 

valores humanistas, visão crítica da sociedade e do homem como sujeito 

psicossocialmente constituído na integralidade das relações; 

● Atenção às questões ambientais, raciais, direitos humanos e inclusão;  

● Adoção de metodologias que integrem a teoria e a prática e a cultura de 

educação permanente; 

● Formação de profissionais capacitados para interpretar criticamente o 

mundo do trabalho e enfrentar novas relações de trabalho oriundas das 

novas tecnologias e valorização do saber acumulado através da 

experiência de vida de cada educando. 
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7.1.7 Diretrizes Políticas para a Gestão FBMG 

 

A gestão da FBMG visa manter-se atualizada e relevante frente aos novos 

tempos, comprometidas com a formação de sujeitos que aspirem a melhores 

condições de vida em um novo paradigma da educação que pressupõe, entre outras 

mudanças, uma política descentralizadora traduzida em alguns princípios 

fundamentais:  

 

• Avaliação permanente dos processos da aprendizagem. 

• Autonomia com responsabilidade. 

• Valorização dos profissionais da educação. 

• Gestão democrática 

• Construção de proposta pedagógica pelo coletivo da comunidade escolar.  

A gestão democrática está atenta às mudanças aceleradas, às incertezas de 

rumos, à substituição de valores, ausência de limites, violência, falta de segurança, 

barreiras e conflitos interpessoais 

As situações desafiadoras de sua função social de formar o cidadão criativo, 

competente, crítico e ético, exigindo dos gestores institucionais o espírito de liderança, 

competência e sensibilidade para dar concretude às políticas educacionais e 

administrativas.  

A FBMG entende que a qualidade da educação oferecida está relacionada, 

principalmente, ao modo como as instituições educativas são dirigidas. A abertura de 

espaços para reflexões estudos e decisões coletivas fortalece e reduz os conflitos. 

Da mesma forma, as decisões coletivas geram: maior envolvimento, maior 

compromisso, menos conflitos, maior integração, maior satisfação no exercício das 

funções docentes e discentes, e, especialmente, um clima prazeroso e acolhedor no 

relacionamento interpessoal.  

Assim, a FBMG atua frente às novas demandas do conhecimento por meio da 

ampliação de suas formas de atuação na sociedade, criando condições para o 

desenvolvimento das potencialidades de todos os sujeitos para compreender a 

realidade cultural, social, política e econômica do país com possibilidades à crítica e 

produção de conhecimentos, à intervenção ética e à inserção cidadã dos futuros 

profissionais na sociedade.  
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Destaca-se alguns princípios básicos: 

 

• Planejamento acadêmico, assumido como um processo dinâmico, flexível, 

possível de ajustes quando necessário, como, por exemplo, a conciliar o 

regime tradicional de ensino (qualidade de conhecimento) como regime de 

ensino baseado em competências (qualidades profissionais). 

• Trabalho com ênfase no coletivo e na convivência humana, com base, por 

exemplo, na representação de professores, funcionários e estudantes nos 

órgãos colegiados da FBMG. 

• Formação continuada dos docentes, apoiando as diversas áreas na criação 

de espaços para reflexão permanente e contínua sobre o próprio fazer, 

estimulando avaliações internas de suas atividades pedagógicas. 

• Relação adequada entre atividades-fim e atividades-meio (de natureza 

burocrático-administrativa), desburocratizando os serviços, de modo que os 

professores tenham condições favoráveis (recursos tecnológicos, humanos, 

ambientais e materiais) para organização e difusão de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

• Estímulo que intensifique o envolvimento e a corresponsabilidade dos 

alunos, ampliando o processo de ensino e aprendizagem e maior 

articulação com as sociedades científica e tecnológica e relações da FBMG 

com o Estado e a sociedade civil.  

• Integração de elementos que compõem a estrutura organizacional: Direção, 

Órgãos Colegiados, Coordenações de Cursos e os Núcleos, entre outros. 

• Estrutura que possibilite uma gestão colegiada, via processo deliberativo 

democrático com competência para garantir sua autonomia acadêmica, 

política, administrativa e financeira, possibilitando a construção de uma 

faculdade participativa e plural. 

• Integração das áreas de ensino com as demandas sociais, viabilizando 

novos processos educacionais de ensino a distância, pesquisa e extensão 

em núcleos, incorporando os conhecimentos socializados no ensino às 

atividades de pesquisa e às ações comunitárias. 
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Para tanto, a FBMG busca uma formação que garanta ao egresso capacidade 

de criar, cooperar com os demais em uma ordem social na qual todos possam viver 

com dignidade, a partir de um projeto de sociedade como um todo, caracterizando-se 

pelo desenvolvimento de determinadas competências mínimas que, no caso 

específico da educação superior, pressupõem: 

 

• Formação de um profissional competente (dotado de uma ampla visão 

técnico-científica), com uma visão da complexidade do mundo 

contemporâneo, apto a trabalhar em equipe multiprofissional (visão 

sociopolítica) com o desenvolvimento da tecnologia como condição de 

melhoria da qualidade da vida humana. 

• Planejamentos integrados participativos, que incorporem a discussão das 

diretrizes curriculares estabelecidas pelos docentes, discentes, técnicos 

administrativos. 

• Novas estratégias de ensino que levem em conta os projetos 

pedagógicos de cursos a incorporação da interdisciplinaridade como uma 

premissa básica e como pressuposto da inclusão de diversos 

conhecimentos e da prática do ensino integrado, que exige uma 

reformulação da atuação docente e discente. 

 

Para desenvolver tais competências, a instituição deve mobilizar um conjunto 

de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.) a fim de solucionar 

uma série de situações encontradas no mundo contemporâneo, tais como o trabalho 

em equipe e o envolvimento dos alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

organização do currículo baseado nas competências essenciais do profissional a ser 

formado; a necessidade de manter atualizadas as novas metodologias de ensino e 

programar práticas pedagógicas eficientes.  

Tais competências pretendem nortear a participação produtiva e a inserção 

social do ser humano no mundo do trabalho, com a formação de um sujeito com 

capacidade de compreender e atuar no seu entorno social, analisando, sintetizando e 

interpretando dados, fatos e situações, além de perceber criticamente os meios de 

comunicações e saber localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada com 
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vistas a planejar, de forma integrada e com responsabilidade ético-solidária, ações 

que tragam soluções para as problemáticas identificadas. 

As ações da FBMG, baseiam-se nos princípios norteadores da instituição, que 

são fundados na qualidade do fazer educacional, regionalidade, interação contínua e 

integrada com a comunidade e comunicação permanente dos resultados alcançados. 

A promoção da qualidade do fazer educacional passa, necessariamente, pela 

oferta de professores profissionalmente experientes, capazes de trazer a realidade 

para a sala de aula e competentes para levar o egresso ao convívio harmônico e 

produtivo com a realidade do estado de Minas Gerais.  

Ancora-se, também, na pesquisa (atividades investigativas), na extensão 

(atividades significativas e comunitárias) e nos processos de aprendizagem 

(atividades cognitivas) e não pode prescindir da permanente apropriação e adequada 

utilização da tecnologia educacional, no ensino à distância. 

Embora a formação acadêmica tenha caráter universal e o profissional formado 

tenha caráter nacional, é indispensável fazer o atrelamento da ação acadêmica da 

FBMG, aos aspectos da regionalidade, de modo a produzir e oferecer ações e 

programas que respondam e correspondam às efetivas demandas locais, tornando-

os adequados e, por isso mesmo, eficazes no desenvolvimento do Estado de Minas 

Gerais. 

Para tornar-se um polo de difusão de ideias e conhecimentos, uma referência 

na região, a FBMG realiza articulações com as organizações governamentais e não 

governamentais locais, promovendo com elas o estudo da realidade e propondo as 

inovações necessárias, sem perder jamais suas oportunidades de participação, por 

perceber que somente assim alcança a indispensável interação, contínua e integrada, 

com a comunidade na qual se insere, influi e é influenciada. 

 

7.1.8 Diretrizes Politicas para Gestão Administrativa e Financeira 

 

Uma política administrativo-financeira eficaz respalda o projeto acadêmico 

institucional garantindo a execução e avaliação das ações propostas. O Planejamento 

da Gestão Institucional permite à instituição pensar antecipadamente sobre o futuro 

que deseja construir. Em um cenário de incertezas e de mudanças bruscas, a 

atividade de planejamento é imprescindível. 
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Nem mesmo a natureza complexa e diversificada da instituição deve ser 

impeditiva de um amplo processo de planejamento que envolva os diferentes atores 

organizacionais na construção de diretrizes, objetivos e metas que orientem a sua 

caminhada.  

Isso pressupõe uma nova visão e uma mudança de cultura no planejamento, 

envolvendo a instituição como um todo, cabendo à Diretoria o papel de viabilizar a 

estrutura necessária a construção do projeto institucional. 

O Planejamento Estratégico é uma técnica que visa um melhor funcionamento 

da instituição pois implica em pensar as ações antes de executá-las, durante a 

execução, implementando melhorias contínuas e, depois, com o objetivo de avaliar 

aperfeiçoando o processo.  

Ao trabalhar com a noção de futuro desejado, o planejamento permite que as 

ações administrativas, financeiras e acadêmicas sejam pensadas estrategicamente, 

de maneira a visualizar as possibilidades e limitações que o momento impõe. Em 

consequência, evita-se improvisação, evitando-se também o desperdício de recursos, 

a ineficiência e a ineficácia. 

A atividade de planejamento da Faculdade Batista de Minas Gerais é 

organizada de forma sistêmica, a fim de estar compatibilizada com a visão, a missão 

e os princípios institucionais e tem como alicerce as seguintes características: 

 

● Flexibilidade e dinamicidade, simplicidade, clareza e coerência; 

● Abrangência, abarcando todos os níveis da estrutura organizacional. 

● Objetividade, intencionalizando metas claras e possíveis de 

acompanhamento e medição. 

As finalidades do planejamento estratégico podem ser assim especificadas: 

● Otimizar o potencial da Instituição, para gerar ações intencionais com 

vistas ao alcance de seus objetivos; 

● Racionalizar a utilização de recursos humanos e materiais, para 

melhorar o grau de eficiência interna (planejamento dos meios). 

 

Os passos para a elaboração, implementação, avaliação e ações corretivas do 

planejamento estratégico da FBMG concebe a importância de: 
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● Utilização de informações e dados gerenciais da instituição

 para avaliação sistemática e diagnóstico das ações corretivas 

necessárias. 

● Análise das interações organizacionais e avaliação sistemática dos 

setores e instâncias possibilitando revisão de rotinas e procedimentos 

propostos. 

● Análise e avaliação periódica de documentos normativos, que orientem 

os processos institucionais, e de instrumentos e mecanismos de 

planejamento, avaliação e controles. 

● Sistematização de reuniões, com diferentes segmentos institucionais, 

com o objetivo de pensar estrategicamente a estrutura e os processos 

organizacionais, formalizando o planejamento e a avaliação como 

método de trabalho. 

● Aplicação do PDCA como ferramenta da gestão institucional 

(planejamento, acompanhamento, avaliação e ações corretivas). 

O Planejamento Estratégico e o Planejamento Operacional são desenvolvidos 

a partir das opções estratégicas da Faculdade Batista de Minas Gerais, aqui descritas 

de modo geral e que são, em documento próprio, especificadas com a menção dos 

indicadores de performance. 

 

7.1.9 Diretrizes para a Responsabilidade e Interface Social 

 

Uma das principais responsabilidades da FBMG, objetivamente é a de realizar 

a contribuição social e o desenvolvimento econômico social da região, no que se diz 

respeito ao desenvolvimento socioeconômico, a inclusão social e a defesa do meio 

ambiente, da preservação e construção da memória cultural, a construção do 

conhecimento e do patrimônio cultural. 

Desta forma, promove a educação com preocupação em contribuir com a 

região, para tanto ministrar um ensino de qualidade voltado para os valores que 

contribuam para o desenvolvimento regional quanto o de desenvolver ações no 

ensino, na pesquisa e na extensão que venham prestar serviços à comunidade, 

levando em conta prioritariamente os programas de: a inclusão social, a inclusão 



 

92 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

digital, os projetos de educação ambiental, a responsabilidade social e a diversidade 

cultural.  

O papel da FBMG no desenvolvimento social local/regional e, por conseguinte, 

na institucionalização da responsabilidade social, fundamenta na promoção da 

inclusão social, do desenvolvimento econômico e social, da defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da produção artística do patrimônio cultural e implica demarcar o 

lugar que ocupa neste novo contexto, enquanto participante interessada e 

compromissada no enfrentamento dos problemas sociais.  

A FBMG, favorece os formandos no desenvolvimento de valores que acentuem 

as suas capacidades latentes, contribuindo para o exercício de uma postura ética 

caracterizada por um consciente desabrochar da própria liberdade, de forma a 

promover: 

 

• A consciência da dignidade humana, dos deveres e direitos do cidadão; 

• O respeito à convivência democrática. 

• O exercício da solidariedade, do respeito mútuo e do amor à verdade, à 

justiça, à beleza e à bondade. 

• O respeito pelos sentimentos, pelas crenças e pelos ideais do outro. 

• O desenvolvimento de dimensões ético-morais: 

• Capacidade de analisar criticamente aspectos morais significativos e de 

reconhecimento de normas de convivência social e familiar, respeitando 

a liberdade de consciência e de atuar no mundo segundo as 

necessidades e aspirações de cada um, bem como para eleger uma 

hierarquia de valores e agir de forma autônoma, em consonância com 

eles. 

• Atitudes de solidariedade e cooperação; atitude dialógica, favorecendo 

a contribuição e a tomada de decisões em grupo; 

• Identificação da própria maneira de pensar, ser e sentir, dos valores 

pessoais, dos próprios projetos e filosofias de vida; 

• Aperfeiçoando-se como agente de mudança e transformação 

qualitativa da realidade. 
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O desenvolvimento das competências ético-morais é operacionalizado através 

de uma ação compartilhada e transdisciplinar, em que esses conteúdos possam 

transitar por todo o trabalho pedagógico, atravessando todo o processo de 

aprendizagem dos formandos, sem confundir-se com uma disciplina curricular, nem 

perder sua importância unificadora e transformadora. 

As diretrizes políticas para a responsabilidade e a interface social são:  

 

• Priorização de ações que atendam aos assuntos sociais, a formação de 

lideranças, desenvolvimento de oportunidades, integração de pessoas com 

projetos acadêmicos alinhados com o desenvolvimento do pensamento 

crítico e reflexivo.  

• Compreensão da realidade local e regional, visando à composição de 

indicadores sociais quantitativos e qualitativos que subsidiem o 

planejamento de ações prioritárias, de extensão e enfrentamento das 

múltiplas formas de exclusão social. 

• Atenção com a comunidade acadêmica para disseminação e promoção da 

ética e da cidadania e desenvolvimento das dimensões constitutivas da 

formação profissional, como também das práticas de gestão administrativa 

da Instituição. 

• Diálogo com a comunidade interna e externa visando identificar os 

potenciais básicos para desenvolvimento de projetos voltados à defesa da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

• Ações integradas, nas quais a inclusão social e a atenção às pessoas 

portadoras de necessidades especiais sejam desenvolvidas no âmbito 

acadêmico. 

• Transparência na relação com o público interno, visando o desenvolvimento 

profissional, pessoal e cidadão, bem como a inserção dos acadêmicos no 

âmbito social da região. 

 

7.1.10 Diretrizes de Inclusão Social, Tecnologia, Política e Cultural 

 

A FBMG atendendo ao disposto da legislação educacional, Portaria MEC nº 

4.361/2004, de 29 de dezembro de 2004, formulou sua política de inclusão social, o 
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que abarca também as dimensões tecnológica, política e cultural e atua 

estrategicamente no processo de inclusão social, tecnológica, política e cultural, o que 

é compreendido como fundamental e consentâneo à sua filosofia de educação. 

O seu investimento na educação superior contribuí para qualificação 

profissional e para melhoria dos índices de desenvolvimento social, cultural, intelectual 

e acadêmico do bairro Floresta, de BH e, por meio da EAD, ampliou essa atuação no 

Estado e no Brasil.  

O investimento da FBMG na educação a distância faz parte de um processo 

duplo, que é o de inclusão educacional, social e cultural e também tecnológico, já que 

o estudante poderá realizar seu curso mediado pelas TIC’s. 

A incorporação da tecnologia na oferta educacional, bem como a 

disponibilidade de laboratórios com computadores são diferenciais para uma 

educação superior num tempo de mudança e velocidade. Tal oferta e disponibilidade 

representam oportunidade para que estudantes vivenciem as principais evoluções da 

sociedade relacionadas à tecnologia da informação, a evolução do mundo digital, aos 

novos paradigmas de eficiência ao nível de produtividade das empresas, às novas 

tecnologias industriais, as novas mudanças nas relações de trabalho, entre outras. 

Essas novas realidades estão incorporadas na formação de profissionais 

especializados em seus cursos e nas suas respectivas áreas de conhecimento. 

Assim, para promover a inclusão e possibilitar a democratização à educação 

superior a FBMG criou e está implementado a política de descontos e de benefícios 

para alunos de baixa renda, financiamento próprio, além daqueles oferecidos pela 

inciativa governamental e outros, conforme diretrizes políticas abaixo: 

 

● Respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, étnica, 

racial, social e cultural, disseminando os direitos de existência e 

permanência e o valor da multiculturalidade e plurietnicidade do país e do 

desenvolvimento da cidadania planetária. 

● Manutenção de Bolsas de Estudo Social aplicada aos alunos em situação 

de vulnerabilidade social, cuja renda per capta familiar atenda à exigência 

legal prevista para as Entidades Beneficentes de Assistência Social (EBAS) 

na educação. 



 

95 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

● Manutenção de Bolsas de Estudo Governamental aplicada aos alunos em 

situação de vulnerabilidade social, cuja renda per capta familiar atenda à 

exigência legal, designados por programa ou projeto governamental. 

● Manutenção de Bolsas de Estudo Sindicais prevista em Convenções 

Coletivas de Trabalho, acordadas entre os sindicatos profissionais e o 

sindicato patronal. 

● Manutenção de Bolsa de Empregado, filhos ou dependentes de 

empregados da FBMG. 

● Adoção de outras Bolsas e Descontos Comerciais concedido para 

atendimento de demandas de caráter mercadológico, decorrente de 

convênios assinados com empresas e organizações 

● Atenção à grupo familiar, pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, 

convivem em família e dependem da mesma fonte de renda para seu 

sustento. 

A FBMG, por meio da iniciativa de sua Mantenedora, possui um setor de 

Serviço Social que atua para possibilitar o acesso de alunos de baixa renda ao ensino 

superior. Com este compromisso, permite a inclusão social de uma população que 

normalmente teria poucas chances de alcançar um curso superior e melhorar sua 

performance e carreira profissional.  

Nesse contexto, a FBMG contribui para diminuição da desigualdade de 

oportunidades do ensino superior e oferece educação integral e formação para a 

cidadania com excelência acadêmica e preço diferenciado. 

A inclusão social está presente nas atividades de ensino, iniciação a pesquisa 

e extensão da FBMG e com atividades de capacitação com o corpo docente e corpo 

técnico-administrativo, cuja meta é estimular a prática cidadã, a partir da capacitação 

e formação de indivíduos e de sua comunidade para o encontro com o outro, aceitação 

e convivência harmoniosa e respeitosa.  

Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, incluiu 

nas matrizes curriculares de seus cursos o tratamento das relações étnico-raciais, 

bem como o das questões e temáticas que dizem respeito à cultura indígena e 

afrodescendentes, em disciplinas de formação humana e como temas transversais. 

Essa vinculação e proximidade da FBMG e de seus projetos pedagógicos com 

as realidades social, econômica, política e cultural possibilita a prática educativa que 
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privilegia o ensino contextualizado, problematizador, crítico, criativo, flexível e 

interdisciplinar.  

Assim, além da sala de aula, os docentes e discentes vivenciam como eixo de 

formação, em razão da filosofia, história e herança religiosa, compromissos sociais 

nos ambientes local, regional, estadual e nacional. 

Neste sentido, algumas diretrizes políticas foram instituídas: 

 

● Promover a melhoria do desempenho dos alunos com comprovada 

deficiência por meio de oficinas de nivelamento em Português, Matemática, 

Física e Química, voltadas para a correção das dificuldades observadas na 

sua formação anterior ao ingresso na FBMG; 

● Propiciar as condições necessárias aos ingressantes para a permanência 

nos cursos de graduação; 

● Reforçar a política de assistência e acompanhamento psicopedagógico dos 

estudantis que apresentam dificuldades quanto à aprendizagem e 

performance educacional. 

 

7.1.11 Diretrizes Políticas de Educação Ambiental  

 

A Educação Ambiental, em cumprimento à Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 

e ao Decreto nº 4.281 de junho de 2002, é também uma preocupação da FBMG, 

especialmente na sua vertente extensionista, por meio de Ações de Responsabilidade 

Socioambiental e de sustentabilidade.  

Nesse sentido, oferece enfoque interdisciplinar via eventos voltados para essa 

temática, garantindo a interdisciplinaridade e a transversalidade. Assim, além de se 

apresentar como objetivo transversal nos cursos a temática é tratada de forma 

específica em disciplina do curso e conteúdos diversos.  

A questão ambiental está presente entre outras ações, debates, visitas técnicas 

a outras unidades, pesquisas descritivas e exploratórias, por meio da sensibilização e 

oficinas de trabalho. 

Dessa forma, a Educação Ambiental é relevante estratégia de mudança de 

paradigmas para se ter um planeta conservado e que possa proporcionar expectativas 

de qualidade de vida, inclusive, para as gerações futuras.  
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Em linhas gerais, as diretrizes políticas para a educação ambiental são: 

 

● Realização de análises, estudos e produção de conhecimento sobre o meio 

ambiente visando a compreensão da relação de interdependência entre o 

meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque humanista, 

democrático e participativo; 

● Manutenção do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, vinculação 

entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia de 

continuidade dos estudos e da qualidade social da educação; 

● Articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos 

desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, 

nas dimensões locais, regionais, nacionais e globais; 

● Transversalidade via temas relacionados com o meio ambiente e a 

sustentabilidade socioambiental; 

● Atualização continuada dos conteúdos voltados para educação ambiental e 

combinação de transversalidade e tratamento dessa temática nesses 

componentes curriculares. 

 

7.1.12 Diretrizes Politicas para Direitos Humanos  

 

A preocupação com a questão da Educação para os Direitos Humanos é 

inerente à filosofia da Instituição, sendo parte integrante da mesma. Deste modo, as 

Diretrizes Nacionais para a educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 

Parecer CNE/CP nº 8 de 2012 é traduzida e incorporada nos Projetos Pedagógicos 

de todos os cursos da FBMG. 

Além disso, a FBMG busca igualmente promover atividades extensionistas 

voltadas para os alunos e para formação continuada dos docentes, que promovem 

reflexões a respeito dos Direitos Humanos e do respeito à diversidade.  

A temática da Educação para os Direitos Humanos é disciplina específica, 

constante em todas as Matrizes Curriculares dos cursos da Instituição, seja como 

componente obrigatório, optativo ou eletivo, integrando, também, de modo transversal 

e permanente, os demais componentes curriculares dos cursos, nos termos da 

Resolução CNE/CP n° 1 de 30 de maio de 2012.  
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A FBMG entende que igualdade racial é todas as políticas de Direitos Humanos 

se implementa de forma interdisciplinar. As diretrizes políticas para a educação em 

Direitos Humanos são: 

 

● Desenvolvimento de ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos 

humanos e igualdade étnico-racial; 

● Inclusão de componentes curriculares dos cursos oferecidos conteúdos e 

atividades que abordem a defesa e promoção dos direitos humanos e 

igualdade étnico-racial; 

● Promoção, geração e disseminação da temática de Direitos Humanos, via 

conhecimento científico por meio da pesquisa, prática investigativa e 

atividades de extensão junto à comunidade. 

● Atuação na proteção e consolidação dos valores éticos, de cidadania, 

democracia, proporcionando perspectivas críticas e independentes sobre 

as opções estratégicas e no fortalecimento de perspectivas humanistas.  

● Contribuição com o desenvolvimento e melhoria do processo educativo em 

todos os níveis, principalmente no que se refere à atuação e capacidade 

docente em tratar a temática de direitos humanos universais.  

 

7.1.13 Diretrizes para a Educação das Relações Étnico-Raciais, Cultura Afro-

Brasileira, Africana e Indígena  

 

Em cumprimento à Lei nº 11.645 de 10/03/2008, à Resolução nº 1, de 17 de 

junho de 2004 e à Lei 10. 639 de 09/01/2003, referente à Educação das Relações 

étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena, no âmbito do ensino de graduação, em disciplinas como Metodologia da 

Pesquisa, Leitura e Produção de Textos, Direitos Humanos e Cidadania, Educação 

das Relações Étnico-Raciais, Língua Brasileira de Sinais e em disciplinas mais 

específicas dos cursos, essa temática é abordada a partir do exame de textos que 

possibilitam reflexão e debate sobre o assunto.  

Ainda, no âmbito da extensão, são realizados eventos voltados para a 

cidadania e debates específicos. Somando-se para esse processo formativo de 

conscientização e respeito às diversidades. 
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A FBMG disponibiliza em sua área de convivência, espaço próprio dedicado à 

exposição de trabalhos artísticos e obras culturais diversas, com objetivo de 

evidenciar que a cultura da região é rica e diversificada, e que o espaço servirá para 

fortalecer as raízes e todo potencial artístico, possibilitando que a comunidade 

acadêmica tenha um espaço agradável de visitação cultural dentro da Academia, além 

de possibilitando maior articulação e desenvolvimento de projetos conjuntos no âmbito 

dos cursos.  

Desta forma, compreende que a educação é um meio privilegiado na promoção 

dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, como um direito em si mesmo e 

um meio indispensável para o acesso a outros direitos. Sustentada por esta base 

fundamental, a proposta educacional mantém foco na equidade de acesso, inclusão, 

integração e socialização de todos os seus alunos, por meio de ações afirmativas que 

possam contribuir para que uma maior diversidade de alunos tenha acesso ao Ensino 

Superior. 

Da mesma forma, não permite que barreiras arquitetônicas, preconceitos, ou 

até mesmo, a falta de censo humano venha interferir na vida daqueles que necessitam 

de uma atenção especial, não os deixando a margem da convivência e vida social. 

Com essa visão, a FBMG consolida seu agir pedagógico priorizando uma educação 

capaz de efetivar a cidadania plena de todos os cidadãos para a construção de 

conhecimentos, desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos voltados 

para supremacia da dignidade da pessoa humana, independente de origem, raça, 

sexo, cor, credo, e quaisquer outras formas de discriminação, ainda incentivar e 

garantir a autonomia dos movimentos populares.  

Esse querer institucional se evidencia na preocupação com a flexibilização, 

ajustamentos e adequação, dos currículos às especificidades do alunado. Nesta linha. 

Os cursos de graduação (presencial e a distância) são constituídos por eixo de 

formação geral, que são disciplinas de embasamentos gerais.  

Tais disciplinas estão distribuídas ao longo das Matrizes Curriculares e tratam 

de forma peculiar as temáticas da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 

abrangente também em outros temas transversais relacionados às políticas públicas 

de ações afirmativas voltadas para a igualdade das minorias sociais, como determina 

a Lei n° 11.645/2008 e a Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004.  
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Os cursos se encarregam de promover eventos (Fóruns, Colóquios, Encontros, 

Mesa Redonda, entre outros.), abertos a toda comunidade acadêmica trabalhando de 

forma transversal as temáticas da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.  

A FBMG, tem como diretrizes políticas para essa temática: 

 

● Construção de uma cultura acadêmica voltada para a universalização dos 

direitos humanos, sua independência e prevalência;  

● Construção de uma pedagogia multicultural que priorize o trato não 

discriminador das diferenças, valorizando-as e respeitando-as, situando-as 

num campo de conflitos e desigualdade;  

● Exercitação do respeito, a tolerância, a promoção e a valorização das 

diversidades (étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico 

individual, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção 

política, dentre outras) a solidariedade e a paz entre povos e nações;  

● Sensibilização de alunos e professores de diferentes disciplinas para a 

importância da inclusão das temáticas em discussão no currículo escolar; 

● Construção de metodologias e materiais didáticos adequados a estes fins, 

promovendo vínculos entre os conteúdos desenvolvidos durante o curso e 

a atuação profissional em Sala de Aula;  

● Participação de alunos e professores para a apresentação das principais 

questões relacionadas às temáticas em discussão e fornecer indicações 

para trabalhar com elas de forma interdisciplinar;  

● Difusão de multiplicadores de valores antirracistas, ao promover a reversão 

de modelos negativos, possibilitando aos alunos negros a construção de 

uma autoimagem positiva, bem como aos não-negros reconhecer as 

marcas das culturas africanas que, independente da origem étnica de cada 

brasileiro, fazem parte do seu dia-a-dia;  

● Conhecimento e reflexão sobre as experiências históricas e produções 

culturais do negro, na África e no Brasil, entendidas como matriz da 

sociedade e identidades brasileiras e buscar continuamente assegurar a 

todas as pessoas o acesso à participação efetiva em uma sociedade livre.  

 

7.1.14 Diretrizes Políticas para Desenvolvimento Sustentável 
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A FBMG mesmo sendo uma entidade vinculada à iniciativa privada cumpre, 

sempre que aplicável, com todas as exigências relativas ao Desenvolvimento Nacional 

Sustentável, conforme disposto no Decreto N° 7.746, de 05/06/2012 e na Instrução 

Normativa N° 10, de 12/11/2012. 

As diretrizes políticas para essa temática são: 

 

● Possibilitar aos estudantes a percepção do propósito social incorporado em 

suas respectivas formações profissionais;  

● Cumprir com o papel Institucional em favor do desenvolvimento sustentável 

da sociedade; 

● Fomentar a reflexão fundamentada no conhecimento adquirido dentro do 

ambiente acadêmico que busque a interação permanente e sistemática com 

a realidade social; 

● Valorização de componentes curriculares ou conteúdos relacionados ao 

desenvolvimento econômico regional, desenvolvimento nacional 

sustentável, melhoria da infraestrutura urbana/local, saúde, melhoria das 

condições/qualidade de vida da população e desenvolvimento de projetos e 

ações de inovação social; 

● Formação de profissionais competentes e cidadãos éticos e responsáveis, 

comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico regional. 

 

7.1.15 Diretrizes Politicas para a Memória Cultural, Produção Artística e Patrimônio 

Cultural 

 

As atividades de iniciação artística e cultural, a defesa do patrimônio artístico e 

a difusão das produções da comunidade acadêmica são sustentadas por uma política 

institucional que contempla: 

● a valorização da produção artística e cultural como atividade acadêmica; 

● a ampliação das ações de expressão artística e cultural no ambiente 

interno da Instituição e em sua comunidade externa; 

● o incentivo à produção cultural sustentável; 
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● a promoção de eventos artísticos e culturais abertos à comunidade; 

● a cooperação, por meio dos órgãos de promoção à cultura da Instituição 

no processo de desenvolvimento educacional e cultural; 

● o desenvolvimento de estratégias para a produção, distribuição e difusão 

produção artística; 

● o estímulo aos docentes e aos estudantes para participação em 

concursos culturais e artísticos internos e externos; 

● a promoção e a divulgação de conhecimentos artísticos e culturais que 

constituem patrimônio da humanidade, com a comunicação do saber por 

meio do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

● a ampliação das ações em defesa do meio ambiente e do patrimônio 

cultural; e 

● a hospedagem de ações que fortaleçam o compromisso com a 

preservação da memória histórica e do patrimônio cultural. 

 

As ações propostas pelos cursos serão planejadas e implantadas pelas 

coordenações respectivas, com a colaboração de suas respectivas equipes de 

docentes, de forma coerente com a organização curricular dos cursos que 

contemplam, em maior ou menor grau, a formação artística e cultural. As propostas 

serão elaboradas visando proporcionar aos discentes possibilidades de transposição 

de conhecimentos para as práticas desenvolvidas, motivando o envolvimento e a 

participação em todas as etapas de execução. 

A Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG compreende a sua 

responsabilidade social como dimensão inalienável de seus compromissos na 

qualidade de instituição educacional de nível superior, imbuída dos princípios de 

formação de profissionais conscientes em relação à eliminação das desigualdades 

sociais regionais, à promoção da sustentabilidade e da inclusão. 

As ações de promoção da sustentabilidade ambiental são incorporadas às 

atividades de ensino, de forma transversal e articulada com os conteúdos e as práticas 

curriculares, contextualizadas em componentes relacionados à promoção da saúde, 
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da cidadania e dos direitos humanos, com ênfase na superação dos preconceitos 

étnicos, raciais, religiosos e de gênero.  

No âmbito operacional, a Instituição adota e estimula boas práticas na defesa 

do meio ambiente em seu cotidiano, por meio da utilização racional de energia, com 

opção por lâmpadas de baixo consumo, separação de resíduos para posterior coleta 

seletiva e práticas corretas para descarte de resíduos químicos. 

A Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG afirma e reforça 

comprometimento com a promoção da sustentabilidade, da inclusão e de redução das 

desigualdades, por meio de ações extensionistas organizadas e conduzidas pelas 

coordenações de seus cursos e programas, bem como práticas pedagógicas, de 

caráter educacional ou extensionistas, articuladas aos projetos pedagógicos dos 

cursos e respectivos planos de ensino, com base nos princípios de: 

● intensificar as relações da Instituição com os diversos setores da 

sociedade; 

● estimular na comunidade interna a vocação para o compromisso, a 

responsabilidade e a participação social; 

● aprimorar o compromisso social da Instituição com a sociedade; 

● ampliar a implantação de programas, projetos e ações planejadas de 

Responsabilidade Social e de Sustentabilidade, com envolvimento de 

professores, discentes e funcionários, tanto por meio de iniciativas 

institucionais quanto pelas atividades acadêmicas e de extensão dos 

cursos e programas; 

● disseminar o compromisso social da Faculdade Batista de Minas Gerais 

- FBMG, organizando fóruns de discussões com instituições públicas, 

privadas e ONGs, com foco nos temas atuais de Responsabilidade 

Social, Sustentabilidade e de experiências com projetos sociais; e 

● ampliar as ações em Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural. 

 

7.1.16 Diretrizes Politicas para Comunicação com a Sociedade  
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As políticas de atendimento a toda comunidade acadêmica interna e externa 

são reguladas por diferentes mecanismos que orientam o processo comunicativo de 

forma coesa, coletiva e democrática. 

A comunicação interna na comunidade acadêmica, envolvendo todas as suas 

instâncias, ocorre com a interlocução entre os órgãos institucionais e entre estes e 

professores e alunos.  

Em relação aos professores, está se dá pela interação entre estes e as 

Coordenações de Cursos, podendo ainda os professores pegar informações 

necessárias na Secretaria e/ou nas Diretorias, por meio de reuniões, boletim, site e e-

mails (professores, coordenadores, secretaria e diretores possuem endereços 

eletrônicos próprios e institucionais, estes divulgados na comunidade acadêmica e 

aqueles apenas às Coordenações de Cursos, Diretoria e Secretaria Acadêmica), 

circulares sobre serviços e eventos acadêmicos, murais em locais apropriados como 

salas de aula, biblioteca, corredores, etc.  

Em relação aos alunos, a comunicação interna ocorre mediante avisos em sala 

de aula, murais, site e e-mails (cada turma possui um endereço eletrônico e respectiva 

senha e cada aluno individualmente apresenta na abertura de seu registro escola seu 

e-mail pessoal), reuniões com representantes de turma, atendimento individualizado 

pelo Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), pela secretaria e pelos Coordenadores de 

Cursos. 

Ainda internamente, além desses mecanismos, professores e alunos são 

incentivados a procurar a Secretaria, as Diretorias, quando necessário, além de outros 

espaços acadêmicos em quaisquer circunstâncias, para qualquer fim.  

Para o desenvolvimento dos planos institucionais e dos projetos de cursos, a 

FBMG divulga calendário acadêmico semestral e agenda de eventos pedagógicos e 

acadêmicos, com datas cívicas, culturais e de avaliação e prazos institucionais de 

requerimentos, trancamentos, rematrículas, etc.  

Da mesma forma, para acompanhar e avaliar as atividades institucionais, a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) é encarregada de divulgar os trabalhos por ela 

desenvolvidos, bem como apresentar planos de ações que visem à melhoria da 

instituição em seu todo. 

No plano externo, a FBMG, por meio de site próprio, veicula informações 

institucionais em diversos links sobre as suas atividades acadêmicas, além de 
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estabelecer relações bilaterais por meio de parcerias e convênios com outras 

instituições, com órgãos e organizações empresariais do setor público e privado. 

Usam-se ainda meios de comunicação em rádio e jornal impresso locais, Cartazes, 

panfletos e folders para divulgação de eventos acadêmicos, vestibulares, entre outros. 

As diretrizes políticas para a comunicação interna e externa são: 

 

• Aperfeiçoamento de meios de comunicação com os colaboradores. 

• Atualização do vídeo institucional. 

• Avaliação e divulgação das ações de comunicação com a sociedade.  

• Capacitação contínua dos colaboradores para o atendimento à comunidade 

acadêmica, em termos de comunicação e relacionamento institucional. 

• Continua atualização dos mecanismos relativos à Comunicação 

Institucional, visando a integração das informações nas redes sociais. 

• Disponibilização dos manuais institucionais. 

• Divulgação das ações acadêmicas como processo seletivo, eventos, 

notícias, manuais institucionais, regulamentos e normas etc. 

 

7.1.17 Diretrizes Politicas para Cooperação e Parcerias Institucionais 

 

A FBMG, mantém uma relação muito próxima com a comunidade da região em 

que atua com projetos em benefício da comunidade, como a parceria com o Município 

na execução de Programas de Alfabetização de Jovens e Adultos, patrocínio de 

atividades culturais e esportivas, de forma a contribuir para a plena realização dessas 

atividades.  

A integração ocorre também via utilização da Biblioteca FBMG, para atender 

às demandas dos estudantes do ensino médio e do ensino fundamental. Os mesmos 

utilizam os laboratórios de informática como instrumento para a inclusão digital da 

comunidade. 

Uma parceria com o SEBRAE/MG desenvolve programa de 

empreendedorismo na região e com a Prefeitura Municipal para o treinamento e 

qualificação de mão de obra. Parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais 

para divulgar e incentivar a pesquisa, através da vinculação de projetos de iniciação 

a pesquisa e na criação de redes de pesquisa com profissionais e parceiros. Busca 
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ainda parcerias com programas de formação técnica e profissionalizante junto ao 

Governo Federal. 

A FBMG realiza diversos eventos em parceria com o poder público, com 

entidades da sociedade empresária organizada e com as empresas. Como exemplo 

de algumas das atividades de parceria e cooperação com instituições. 

As diretrizes políticas para essa prática são: 

 

• Estabelecimento de programas de incentivos cultural, desportivo, recreativo 

e social aos seus alunos de forma institucionalizada, parcerias, convênios 

com entidades públicas e privadas para obtenção de estágios e bolsas de 

estudo, com vistas ao treinamento e à melhor formação de seus alunos. 

• Consolidação da imagem institucional associada à sua relação com a 

sociedade e estabelecimento de parcerias para implantação de projetos que 

viabilizem a capacitação técnica e prática, o aperfeiçoamento técnico-

cultural, científico e de relacionamento humano. 

• Integração com agências de fomento para a realização de ações que 

viabilizem as interfaces sociais junto à sociedade em geral e divulgação 

junto às entidades externas e comunidade acadêmica e comunidade em 

geral sobre as atividades voltadas às interfaces sociais realizadas pela 

Instituição. 

• Desenvolvimento de alianças estratégicas, estabelecimento de parcerias 

que atendam aos problemas econômicos, políticos e socioculturais da 

região de abrangência. 

 

7.2 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS 

 

A FBMG, tem como princípio basilar ir além da formação técnica, mas 

preocupa-se também com a formação da pessoa como ser integral. Há um 

compromisso incontestável com a educação, disseminação do conhecimento e a 

inclusão social.  

Esses princípios são percebidos no planejamento e nas metas institucionais, 

visto serem construídas democraticamente, considerando concomitantemente a 
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formação humana, e que esta tenha como eixo norteador o princípio ético nas relações 

humanas.  

Assim, a formação humanística, a interdisciplinaridade, a formação autônoma 

e criativa, a interação entre ensino, pesquisa e extensão, previstas como diretrizes 

dessa Escola Superior correlacionam-se com as finalidades da Educação Superior 

expressas no art. 43. Inciso I, da nova LDB: “estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”. 

 

7.2.1 Princípios Metodológicos 

 

Para a execução das políticas de responsabilidade social, é preciso que a 

avaliação seja desenvolvida em separado para cada programa, projeto ou atividade. 

É necessário desenvolver um processo metodológico próprio que considere os seus 

parâmetros, objetos e indicadores particulares. 

A avaliação é processual e contínua, pois busca medir o desempenho do 

processo na medida em que acontece. Deve começar quando se desenvolve o 

planejamento, mesmo que nessa etapa não possua a sistematicidade necessária. É 

preciso refletir, por exemplo, sobre as opções do método definido para o planejamento 

possibilitando gerar respostas às novas demandas. 

Após a execução do planejamento, desenvolvem-se as avaliações cabais do 

processo, que somente podem ocorrer ao seu final. Isso não significa, contudo, um 

fechamento do foco nos resultados, mas um olhar a posteriori de todo o processo, 

com a vantagem de poder olhar de maneira mais abrangente e profunda. 

Para a definição dos dados sobre as políticas de responsabilidade social que 

são avaliados, levou-se em conta as diretrizes definidas no SINAES, bem como as 

dimensões descritas no Programa de Auto Avaliação da Faculdade Batista de Minas 

Gerais - FBMG. Dessa forma, tanto os dados de natureza quantitativa quantos os de 

natureza qualitativa deverão ser contemplados.  

As variáveis consideradas no processo de avaliação, extraídas dos dados 

sobre as políticas de responsabilidade social, contemplaram tanto a eficiência dos 

programas, projetos ou atividades desenvolvidas quanto a sua efetividade. A 

eficiência da execução de um plano é avaliada pela velocidade e qualidade das 

respostas geradas. 
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Os aspectos metodológicos da avaliação das políticas de responsabilidade 

social comportaram várias etapas, como escritas a seguir: 

 

• Planejamento: estabelecimento dos objetivos e processos necessários para 

a produção de conhecimento, em conformidade com a política de 

responsabilidades social; 

• Execução: implementação dos processos de gestão acadêmica e 

administrativa propostos para o desenvolvimento da política de 

responsabilidade social. Todos os processos devem contemplar a 

legislação e os demais requisitos subscritos pela instituição, além de 

estarem documentados. Devem ser comunicados para todas as pessoas 

que trabalham para ou em nome da instituição, além de estarem disponíveis 

para o público; 

• Avaliação: monitoração dos processos em relação à política de 

responsabilidade social e aos objetivos, metas e requisitos legais. O 

programa de auto avaliação deverá fornecer uma estrutura metodológica 

que possibilite o estabelecimento e a revisão dos objetivos e metas da 

responsabilidade social;  

• Qualificação: definição de ações e metas com vistas a melhorar os 

desempenhos ambientais, econômicos e sociais do sistema de gestão. Tais 

procedimentos deverão ser implementados por todos os sujeitos da 

instituição. 

 

7.3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

 

Os princípios adotados pela Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG 

norteiam suas práticas acadêmicas:  

● Adoção de uma dinâmica curricular mais flexível para seu curso de forma a 

romper com a concepção de educação como simples fornecimento do maior 

volume possível de informações - modelo este que não capacita o aluno a 

participar da transformação social e tampouco a desenvolver um raciocínio 

reflexivo adequado aos desafios do mundo hodierno;  
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● Valoração de disciplinas das áreas de ciências humanas, políticas e sociais 

de forma integrada com o intuito de propiciar uma formação ampla e 

humanística, autônoma e criativa, coadunando com os seus valores e 

princípios e se concretizando por meio de seus projetos sociais;  

● Ênfase na interdisciplinaridade buscando formar profissionais com 

capacidade de análise e articulação de conceitos e interpretação crítica das 

disciplinas ofertadas, fomentando a habilidade do trabalho em equipe, da 

aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, para 

o trabalho e para o desenvolvimento da cidadania;  

● Ênfase na interação entre ensino, investigação científica e extensão 

proporcionando um efetivo envolvimento entre o corpo docente e discente 

por meio de programas e projetos próprios e interdisciplinares.  

 

Igualmente, para cumprimento dessas disposições funcionais, a FBMG, firma 

o seu posicionamento sob a tônica de instituições voltadas para a comunidade, tal 

como se faz mister em nossos dias, ao contrário das anacrônicas instituições de elite 

do século passado.  

Em sua função de mediadora do saber da sociedade, despende esforços para 

satisfazer as novas exigências de articulação das estruturas educacionais com as 

produtivas da sociedade, de forma que exista uma multidiversidade de conhecimentos 

produzidos pela totalidade dentro de uma perspectiva abrangente.  

A FBMG desenvolve um ensino de excelência visando a beneficiar-se com o 

produto gerado após a formação das primeiras turmas sem olvidar a oferta de novos 

cursos de graduação e pós-graduação, caminhando na direção do mercado, ao 

mesmo tempo em que continua a fornecer instrumentos para sua evolução.  

O futuro próximo da entidade aponta para o aprimoramento e diversificação de 

suas ofertas de bens públicos, bem como para a de produtos e serviços ao mercado, 

sob a forma de informações, consultoria, desenvolvimento humano e pesquisa 

histórica.  

Aliando a qualidade acadêmica e experiência de seu corpo docente ao sólido 

conhecimento das dinâmicas e práticas do mercado. Concebe uma oferta 

diversificada para as necessidades e expectativas tanto da área pública quanto de 

entidades privadas e seus profissionais. A oferta de produtos e serviços, abrangendo 
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programas de cursos, consultoria e bens de informação, entre outras linhas de 

atuação, atende à demanda da sociedade brasileira.  

 

7.4 PERFIL DOS CURSOS 

 

Os cursos de graduação já desenvolvidos pela FBMG e os que estão em fase 

de elaboração, proposição e organização, sejam os de tecnologias, bacharelados, 

sejam os de licenciaturas, procuram contemplar os princípios propugnados pela 

UNESCO.  

Fruto de uma reflexão profunda, madura e de caráter universal e humanizante 

a respeito do conhecimento e da formação, os princípios são expressos e postulados 

a partir de quatro pilares, que são: Aprender a Conhecer, Aprender a Viver Juntos, 

Aprender a Fazer e Aprender a Ser. Por possuir um imbricamento lógico, tais 

princípios não podem ser pensados separadamente. 

Devido a este importante aspecto, que é a articulação entre cada um dos 

pilares, a prática pedagógica deve se respaldar por um trabalho que seja, ao mesmo 

tempo, disciplinar e transdisciplinar. Nesse sentido, a partir de uma proposta de 

educação voltada à totalidade do ser humano e a oportunidade de uma vivência 

acadêmica mais aberta, dialética e transdisciplinar, a prática em sala de aula se 

consubstancia nas ações de saber aprender, fazer, conviver e ser. 

Há de se destacar também que os princípios da UNESCO não ignoram o 

conjunto de disciplinas e seus conhecimentos, uma vez que estas obedecem às 

diretrizes curriculares. Além disso, não desconsideram as diretrizes de formação 

complementar necessárias para as respectivas áreas de saber, destinadas à obtenção 

de graus acadêmicos que assegurem condições para o exercício de atividades 

profissionais. 

Nessa direção, busca-se a formação de profissionais que desenvolvam uma 

visão crítica da realidade, capacidade analítica, habilidade para a pesquisa científica 

e tecnológica, um compromisso com a justiça social e a integridade da criação, com 

vistas a uma ação transformadora da sociedade. A qualidade do ensino se concretiza 

através de uma ação integrada entre teoria e prática, da otimização dos currículos, da 

qualificação do corpo docente, dos estágios como meio eficaz de confronto e interação 

com o contexto, da pesquisa bibliográfica e de campo como meio de aprendizagem, 



 

111 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

da incorporação da informática no processo de formação profissional e outros, de 

ordem acadêmico-pedagógica. 

Os cursos a serem propostas pela Faculdade Batista de Minas Gerais devem 

se enquadrar nas seguintes modalidades: 

 

• Tecnológicos: Por se tratar de uma modalidade de graduação de nível 

superior, e que está concentrada em uma área específica de atuação e de 

conhecimento e é voltada para o mercado de trabalho, os cursos de 

tecnologia da FBMG objetivam oferecer, prioritariamente, a preparação para 

a prática profissional. 

• Licenciaturas: Os cursos nesta modalidade, na FBMG, devem propiciar a 

visão das possibilidades presentes e futuras da profissão requerida pelas 

licenciaturas, sem desconsiderar a especificidade de cada uma delas. 

Dessa maneira, os cursos de licenciatura propostos pela FBMG devem 

promover uma formação solida, com adequada fundamentação teórico-

prática, habilitando o licenciado a desempenhar com competência a sua 

profissão. As licenciaturas objetivam a formação de profissionais (professor-

reflexivo-pesquisador) capacitados para o exercício do magistério no 

contexto das sociedades contemporâneas; 

• Bacharelados: Os cursos de bacharelados organizados pela FBMG 

configuram-se como cursos superiores, os quais possuem uma natureza 

generalista e uma ênfase humanística e científica na formação. Estes 

cursos estão em sintonia com as demandas sociais, culturais, políticas e 

econômicas, e por isso conferem ao diplomado, competências em 

determinado campo do saber para o exercício de atividade acadêmica, 

profissional ou cultural. Assim, o objetivo dos cursos de bacharelados é uma 

formação acadêmica ampla, admitindo, todavia, ênfases profissionais 

específicas, considerando que estas devem estar assentadas em sólidos 

conhecimentos nas diversas áreas do saber, relacionados com cada 

profissão. 

• Extensão: cursos breves, porém, abrangente, bem organizado e 

contextualizados às demandas da comunidade e da sociedade em geral, 
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visando a capacitação específica em determinadas áreas e campos de 

atuação profissional. 

• Pós-Graduação: os cursos de pós-graduação “lato sensu” elaborados e 

desenvolvidos pela FBMG fortalecem a articulação entre a graduação, 

pesquisa e extensão, e visam promover a especialização de profissionais 

graduados em diferentes áreas do saber. A pós-graduação, nesse sentido, 

é pensada como um espaço de formação continuada, de aprimoramento e 

aprofundamento dos conhecimentos, bem como para a qualificação para o 

mercado de trabalho. 

 

A FBMG implantou a modalidade de Cursos à Distância, no campo da teologia, 

com o curso de bacharel em Teologia, EaD, com autorização feita pela Portaria MEC 

nº 781, de 05 de dezembro de 2016. Esta modalidade de ensino representa uma 

alternativa de formação às pessoas que desejam aprimorar-se, utilizando recursos 

tecnológicos que possibilitem a otimização relativa a custo, espaço e tempo de 

formação.  

A iniciativa da FBMG em investir em projetos de EaD expressa o compromisso 

social da instituição. Assim sendo, a partir de 2016 a FBMG investiu e acelerou o 

processo de implementação do Curso de Teologia EaD e a abertura de vagas e 

processo seletivo, já que um dos seus objetivos é ampliar o acesso à educação, a 

qualidade dos materiais didáticos e também dos serviços educacionais que presta à 

sociedade. 

Na FBMG, o tema da EaD tem objeto de investigação e de iniciativas em nível 

experimental desde o ano de 2012. O primeiro movimento nesta direção, foi a oferta 

de cursos de pós-graduação no campo da Teologia em parceria com a Faculdade 

Batista de Curitiba.  

Esse processo de investigação acerca da EaD e a iniciativa experimental 

tornaram-se fundamentais para o posicionamento político da FBMG em relação à 

educação a distância e principalmente sobre o uso das tecnologias da informação e 

da Comunicação (TIC), o que exige um compromisso contínuo com a inovação. 

Assumindo a EaD como uma nova e desafiadora tendência no ensino superior, a 

FBMG buscará utilizar as TIC como um elemento estruturante da prática pedagógica 

e dos processos acadêmicos. 
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Para dar prosseguimento à sua atuação na EaD, a FBMG estará 

acompanhando o processo de concepção e implantação de políticas públicas, a 

legislação pertinente à educação a distância e, ao mesmo tempo, propondo a 

reconfiguração dos cursos já reconhecidos para a oferta de 20% da Carga horária em 

EaD.  

Além disso, está propondo projetos para a implantação de cursos de 

graduação, extensão e de pós-graduação semipresenciais e outros totalmente em 

EaD. Para tanto, a FBMG capacita, por meio de Núcleo de Educação à Distância 

(NEAD) os profissionais ligados ao ensino e à gestão acadêmica que utilizarão os 

recursos tecnológicos a distância. 

 

7.5 SELEÇÃO DE CONTEÚDOS 

 

A seleção de conteúdo é efetivada a partir de estudos e dos parâmetros 

curriculares de cada curso. São formalizadas e fixadas através de ementários, 

constantes dos projetos pedagógicos dos cursos.  

Assim a definição e a seleção dos conteúdos das disciplinas dos cursos são 

efetuadas pelos professores, de acordo com as ementas propostas pelos respectivos 

docentes, acompanhados pelos coordenadores. Nessas atividades curriculares são 

levadas em conta, num aspecto mais amplo: 

● As diretrizes curriculares nacionais dos cursos, os padrões de qualidade, e 

outras normalizações estabelecidas pelo Ministério da Educação; 

● As concepções dos cursos, seus objetivos e perfil desejado para os 

egressos, de acordo com o projeto pedagógico dos cursos; 

● A missão e a visão futura do curso 

● Os resultados apontados pelos processos de avaliação institucional, interno 

e externo; 

● As peculiaridades regionais da inserção do curso; 

● As características do mercado de trabalho e principalmente pelas 

peculiaridades e especificidades das turmas. 

 

Os conteúdos das matrizes curriculares a serem ministrados aos alunos serão 

sistematizados nas respectivas ementas das disciplinas e nos conteúdos 
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programáticos contidos nos planos de cursos e de aulas realizados pelos professores, 

sob a supervisão da Coordenação do Curso e da Diretoria Acadêmica. 

Os conteúdos estarão sempre adequados ao contexto da realidade local e 

regional, vez que a instituição exerce um importante papel na região. 

O planejamento e acompanhamento didático-pedagógico será realizado com o 

objetivo de implementar e operacionalizar os projetos pedagógicos, reavaliando com 

a comunidade acadêmica, no início de cada período letivo, as ementas e conteúdos 

dos programas das disciplinas a serem desenvolvidas durante o semestre, com o 

acompanhamento sistemático da Coordenação do Curso, que também será 

responsável pelo acompanhamento do desempenho acadêmico.  

Assim, o coordenador exerce o papel de gestor do curso e trabalhará também 

com o objetivo de motivar o aluno para que possa ter uma boa formação. Dentre as 

ações, destacam-se: 

● Minicursos que ajudam no enriquecimento do saber do aluno e propicia uma 

formação profissional adequada às necessidades da comunidade em que 

vive (permanente); 

● Laboratório de informática com acesso à internet com vistas a que o egresso 

da instituição possa desenvolver pesquisas para o desenvolvimento de seu 

aprendizado no mundo globalizado (permanente); 

● Biblioteca informatizada com acesso à internet para que o aluno possa 

pesquisar os títulos existentes em outras bibliotecas (permanente); 

● Implantação de sala de multimídia, com todos os equipamentos necessários 

para apresentação de palestras, seminários ou aulas (TV, DVD, lousa 

eletrônica, data show e computador interligado à internet); 

● Programa de Monitoria com a oferta de mais bolsas regulamentadas por ato 

normativo, objetivando preparar futuros professores, além de contribuir para 

a melhoria do processo de ensino e aprendizagem; 

● Programa de Iniciação Científica, com o objetivo de incrementar a pesquisa 

no seio da instituição. 
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7.6 PRINCÍPIOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

A proposta pedagógica está apoiada em princípios éticos e normativos, bem 

como na concepção didática, pedagógica e sócio histórica, construídas pela prática 

educacional e descritas nos documentos que norteiam as ações da FBMG. 

A formação teórica e prática exigida pela velocidade da ciência e da tecnologia 

leva o aluno à reflexão e desenvolvimento do raciocínio lógico, que na prática contribui 

para o domínio dos saberes da leitura, da compreensão e da interpretação do mundo 

ao seu redor. 

Por isso, os princípios filosóficos e objetivos da FBMG, passam também pela 

formação dos valores humanos, éticos, morais, liberdade, igualdade, tanto de 

discentes como de toda a comunidade acadêmica. Não se faz educação sem esses 

valores que deverão nortear a vida de cada um ao longo do seu trajeto. Essa formação 

vem enriquecer e fomentar o caráter investigativo e a autonomia do pensar, caminhar 

e a produção de conhecimento em um mundo cada vez mais globalizado e complexo 

que exige o aprendizado da leitura multidisciplinar dessa realidade.  

Observa-se que é fundamental que o educando possa ter segurança e clareza 

do seu papel na sociedade, ter a certeza que o saber acadêmico passa pelo 

desenvolvimento de habilidades e a aquisição de competências para enfrentar esse 

mercado competitivo e exigente, combinando cada vez mais o espírito inovador, ético, 

criativo e transformador.  

Daí a importância de que espaço acadêmico seja um ambiente de 

aprendizagem do qual as atenções estejam voltadas para o resgate de ser humano e 

para a busca constante de pensar, de conviver e compreender o mundo e valorizar 

as questões éticas e pedagógicas. É nas várias modalidades de ensino que o aluno 

vai desenvolver tudo isso. Na inclusão social, nas práticas supervisionadas e na 

educação à distância. 

O momento exige a adequação de novas metodologias de ensino. A instituição, 

enquanto faculdade, embora com autonomia limitada, procura ministrar o ensino sem 

fronteiras. O Ministério da Educação através dos seus dispositivos legais, tem tido um 

papel facilitador dessas ações. Exemplo disso é a disponibilização do ensino à 

distância, oportunizando ao educando através da tecnologia, avançar em seus 

estudos. 
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No momento de planejar o docente sempre traça o perfil para os egressos, 

sempre trocando ideias e interagindo com outros professores. Tem-se muita cautela 

para não separar a teoria da prática, como também observar as características 

específicas de cada disciplina. Nesta visão destacam-se as aulas expositivas e 

experimentais, debates, trabalhos em grupo, estudo dirigido, realização de projetos 

de pesquisa, estágios e TCC. Nos cursos de extensão, seminários, palestras, 

jornadas acadêmicas há uma troca de aprendizado que enriquece muito o fazer 

pedagógico da Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG. 

Os Tecnólogos possuem formação direcionada para a aplicação, 

desenvolvimento e difusão de tecnologias, com formação em gestão de processos de 

produção de bens e serviços e capacidade empreendedora, em sintonia com o 

mercado e o mundo do trabalho. A organização curricular dos Cursos de Tecnologia 

fundamenta-se nos princípios de flexibilidade, interdisciplinaridade e 

contextualização. 

O êxito da prática metodológica é verificado por meio do Programa de 

Avaliação Institucional, organizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), que 

tem como um de seus itens, a avaliação semestral de todos os docentes das 

disciplinas dos cursos, cujo resultado é acompanhado pelos coordenadores de cada 

curso. 

A Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, incentiva seus professores a 

adotarem metodologias inovadoras, criativas e dialéticas como prática cotidiana. A 

mantenedora compromete-se a atender aos pleitos da instituição de ensino no 

aspecto de dotá-la dos equipamentos e recursos necessários para a consecução 

dessa política metodológica de incentivo à criatividade. 

Dentre as metodologias de ensino que a FBMG, utiliza, podem-se destacar as 

seguintes: 

 

• Apoio ao aluno que tenha dificuldade de aprendizagem, relacionamento, ou 

motivacional quanto aos estudos, sobretudo através do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAP); 

• Assistência aos alunos, por parte dos professores, fora dos horários das 

aulas, para ajudá-los a tirar dúvidas, nivelamento; 
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• Convênios com empresas, de modo a trazer a realidade empresarial para 

dentro da instituição e convênios com órgãos públicos de modo a permitir 

aos alunos um melhor conhecimento sobre o funcionamento dos mesmos; 

• Dinâmicas de grupo em que os alunos são incentivados a falar em público. 

• Incentivo aos alunos para apresentação, em sala de aula, de trabalhos e 

pesquisas e incentivo, em todas as disciplinas, da leitura por parte dos 

alunos, sobretudo de livros técnicos e periódicos, inclusive como recurso de 

avaliação dos estudantes; 

• Interação total entre professor e aluno. 

• Palestras com profissionais e empresários dentro da sala de aula, em 

assunto relacionado com o conteúdo da disciplina ministrada. 

• Participação efetiva em seminários, palestras e outros eventos; 

• Pesquisas dos alunos na internet, disponibilizada no laboratório de 

informática, na biblioteca e nas salas de multimídia; 

• Prática constante da interdisciplinaridade, de modo que se possam criar 

vasos comunicantes entre as disciplinas; 

• Programa de nivelamento dos alunos com maior dificuldade na assimilação 

dos conteúdos; 

• Trabalho com casos concretos nas disciplinas que comportem tal 

metodologia (estudos de casos); 

• Uso da informática na sala de aula, através de programas específicos, 

inclusive com a utilização de Datashow e da placa de supervídeo com saída 

para TV, instalados em sala. 

• Uso de projetor para apresentação de matéria, tanto por parte dos 

professores quanto dos alunos, que serão avaliados inclusive pela 

participação efetiva nos grupos e apresentação de trabalhos. 

• Utilização de artigos técnico-científicos no ensino de disciplinas, de vídeos 

técnicos, artísticos e culturais, com debates após as apresentações e do 

departamento de pós-graduação, pesquisa e extensão como instrumento 

importante para coordenar as pesquisas, a extensão e os eventos da 

instituição; 
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• Viagens de estudos a encontros, ou eventos de natureza técnica e visitas 

técnicas a empresas para ver de perto o seu funcionamento, sobretudo no 

que concerne à sua direção. 

 

A FBMG, desenvolve em seus cursos e programas de educação superior 

práticas pedagógicas inovadoras, tendo por base especialmente: 

 

• Acesso a recursos tecnológicos de ponta em cada área de atuação. 

• Atuação e mudança de posturas e comportamentos que levem a novas 

relações sociais, culturais, afetivas, éticas, familiares, de gênero e raciais. 

• Busca de referenciais em vários campos do conhecimento. 

• Criação de um espaço aberto e plural para a reflexão e o debate de ideias 

sobre todas as questões ligadas à área de formação, transformando os 

espaços formativos em um campo de exercício da cidadania. 

• Desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a 

participação e o compromisso social e de uma educação integral que leve 

em conta a multidimensionalidade do ser humano, trabalhando a relação 

entre suas necessidades e aspirações e o seu envolvimento na sociedade. 

• Ênfase em todo o processo de ensino e aprendizagem no ambiente 

histórico, cultural, social, natural, econômico e político, considerando a 

essência da subjetividade social, o ecossistema e a herança cultural. 

• Estabelecimento de um processo de construção coletiva do conhecimento 

e, ao mesmo tempo, um processo que torne o aluno sujeito de sua 

existência e de sua história individual e social. 

• Sensibilização dos educandos acerca da necessidade de preservar o meio 

ambiente e buscar formas de desenvolvimento autossustentável para 

instauração de uma racionalidade ética e equilibrada das relações entre 

homem e meio ambiente. 

• Valorização do saber acumulado por meio da experiência de vida de cada 

educando. 
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Os planos de cursos e de aulas contemplam debates, estudos e pesquisas 

sobre meio ambiente, responsabilidade social, ética e cidadania, temas relevantes 

para a formação do cidadão e do profissional. 

 

7.6.1 Processo Ensino-Aprendizagem 

A FBMG tem como meta formar bacharelados e tecnólogos, e preparar 

profissionais para o mundo do trabalho nas áreas de competência de seus cursos. 

Para tanto, vêm surpreendendo a comunidade interna e externa com inovações 

importantes na maneira de pensar, organizar e de desenvolver seus cursos e 

metodologias de ensino, e um dos destaques é a aprendizagem baseada em 

problemas.  

Sendo assim, a aprendizagem baseada em problemas (ABP) detém especial 

espaço. O foco da ABP é um propósito maior, que é o preparar o estudante/ser 

humano para tomar consciência de seu mundo e atuar intencionalmente para 

transformá-lo, sempre para melhor, para um mundo e uma sociedade que permitam 

uma vida mais digna para tosos os indivíduos. A aprendizagem baseada em 

problemas, de acordo com Watts (1991), Lopes (2004) e Vasconcelos (et. al. 2004), 

diz respeito à resolução de problemas e é um processo imprescindível no currículo 

escola, pois envolve os alunos no processo de aprendizagem. Isso significa que a 

aprendizagem está intrinsecamente relacionada com o desenvolvimento de 

competências e experiências cognitivas e metacognitivas relevantes para a vida 

cotidiana. 

Na FBMG, a política e as propostas de ensino são elaboradas e homologadas 

a partir de discussões e proposições das diferentes coordenações de cursos e da 

coordenação pedagógica e direção acadêmica. Trata-se de um processo contínuo de 

reflexão, construção, aplicação e revisão de objetivos, finalidades e metas que 

possibilitem a construção de uma política voltada à formação de sujeitos críticos, mas 

também criativos e responsáveis na resolução de problemas.  

A FBMG desenvolve projetos que garantam uma Aprendizagem Baseada em 

problemas (ABP). A metodologia denominada em inglês como PBL - Problem Based 

Learning surgiu, inicialmente, como proposta para cursos de Medicina, porém, hoje 

vem sendo aplicada em outros cursos universitários. 
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A aprendizagem baseada em problemas segundo Sakai e Lima (1996), deve 

ser o eixo principal do aprendizado teórico do currículo, cuja filosofia pedagógica é o 

aprendizado centrado no aluno.  

Esta metodologia é formativa à medida que estimula uma atitude ativa do aluno 

em busca do conhecimento e não meramente informativa como é o caso da prática 

pedagógica tradicional, o que reforça a proposta de projetos integradores na 

perspectiva da inter e metadisciplinaridade.  

Da mesma forma, apresenta como características principais o fato de ser 

centrada no aluno, se desenvolver em pequenos grupos tutoriais, apresentar 

problemas em contexto real, possuir processos ativos, cooperativos, integrados e 

interdisciplinares e orientada para a aprendizagem do adulto. 

Em síntese, a metodologia da aprendizagem baseada em problema tem uma 

orientação geral como todo método, caminhando por etapas distintas e encadeadas a 

partir de um problema detectado na realidade.  

Constitui-se uma verdadeira metodologia, entendida como um conjunto de 

métodos, técnicas, procedimentos ou atividades intencionalmente selecionados e 

organizados em cada etapa, de acordo com a natureza do problema em estudo e as 

condições gerais dos participantes. 

 

7.6.2 Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem 

 

As metodologias de ensino da FBMG são elaboradas e homologadas, a partir 

de discussões e proposições das diferentes Coordenações de Curso, Coordenação 

Pedagógica e Diretoria Acadêmica. 

Trata- se, então, de um processo contínuo de reflexão, construção, aplicação e 

revisão de objetivos, finalidades e metas que possibilitem a construção de uma política 

voltada à formação de sujeitos críticos. Os alunos são os sujeitos ativos no processo 

ensino-aprendizagem, construindo conhecimentos de forma significativa pelo contato 

com metodologias de ensino voltadas à construção de competências vinculadas ao 

raciocínio e à reflexão. 

Na FBMG, a utilização de métodos ativos de aprendizagem vem se 

evidenciando pela necessidade de mudança no papel do estudante, que precisa 

assumir a responsabilidade pela própria aprendizagem, que deve ser autônoma.  
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O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela 

compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para ampliar suas 

possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em 

diferentes momentos do processo que vivencia, preparando-se para o exercício 

profissional futuro.  

As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida 

que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não 

considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor. 

No processo de aprendizagem ativa, conforme Maria José Sanches Marin 

(2010), o estudante é protagonista e deve ser capaz de propor questionamentos que 

tenham relevância para o contexto de sala de aula, além de solucioná-los por meio de 

buscas em diferentes fontes, considerando a necessidade de trazer respostas 

confiáveis e atualizadas a serem confrontadas nos grupos de discussões.  

Sobre as metodologias ativa de ensino-aprendizagem, C. C. Bastos (2006) nos 

apresenta a conceituação de tais metodologias são “processos interativos de 

conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a 

finalidade de encontrar soluções para um problema”. 

Destacam-se, como metodologia de ensino-aprendizagem, as seguintes 

atividades: aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, resenhas, 

aulas expositivas, visitas técnicas, aulas práticas, ensaios em laboratórios, estudos de 

meio, pesquisa bibliográfica e iniciação científica.  

Além disso, é estimulado o uso de metodologias de ensino baseadas na 

interação, tais como a discussão; o debate; a mesa redonda; o seminário; o simpósio; 

o painel; o diálogo, a entrevista; e o estudo de casos; e o uso, em algumas áreas, da 

metodologia do aprendizado baseado em problemas, com o estudo centrado em 

casos reais. 

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos desse 

processo, acessado os conhecimentos de forma significativa pelo contato com 

metodologias de ensino voltadas à construção de competências vinculadas ao 

raciocínio e à reflexão crítica.  

A pedagogia interativa facilita o desenvolvimento, por parte do estudante, dos 

seus próprios métodos de estudo, aprendendo a selecionar criticamente os recursos 

educacionais mais adequados, trabalhar em equipe e aprender a aprender. 
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O docente passa a desempenhar o papel de incentivador, garantindo situações 

que estimulem a participação do aluno no ato de aprender; e de orientador, auxiliando 

a construção do conhecimento.  

A pedagogia interativa encontrando seu lugar na sala de aula, pois, com ela 

busca- se promover um processo de aprendizado mais ativo, capaz de estimular a 

troca de informações entre professores e alunos e entre os próprios alunos. Com a 

pedagogia interativa e a metodologia ativas de ensino-aprendizagem, estimula-se a 

criatividade e a habilidade de reagir às novas situações que, de maneira concreta, 

serão impostas pela prática profissional. 

Considerando estes importantes aspectos, o processo de ensino-

aprendizagem na FBMG está fundamentado nos princípios da pedagogia interativa, 

que é natureza democrática e pluralista, com um eixo metodológico firmemente 

estabelecido e que prioriza metodologias ativas de ensino- aprendizagem.  

Com esta base estabelecida, busca-se superar, com vantagens, a pedagogia 

da transmissão passiva de conhecimentos utilizada nos métodos tradicionais de 

ensino, possibilitando o aperfeiçoamento contínuo de atitudes, conhecimentos e 

habilidades dos estudantes. Facilita o desenvolvimento dos seus próprios métodos de 

estudo, aprendendo a selecionar criticamente os recursos educacionais mais 

adequados, trabalhar em equipe e aprender a aprender. 

 

7.7 INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

 

A FBMG utiliza uma plataforma de acesso e funcionamento integral via web, a 

qual garante ao aluno flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal 

(qualquer dia e hora) e a esfera espacial/geográfica (de qualquer local), além de 

flexibilidade na organização dos estudos.  

Trata-se do Ambiente Virtual de aprendizagem - AVA que, originalmente, 

contém ferramentas de ensino, colaboração, avaliação e gestão. Foi preparada para 

integrar-se aos diversos sistemas de gestão responsáveis pelos processos alunos, 

inclusive pelo registro definitivo de notas. Reserva-se à essa plataforma a atribuição 

de operacionalizar os cursos e transferir os resultados (notas). 

• A plataforma é mantida em sua estrutura original e hospedada em Data 

Center externo, para manter toda infraestrutura necessária: backup, suporte 
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técnico 24x7, acessibilidade adequada e alta disponibilidade. À equipe de 

informática do setor de EaD compete o monitoramento, soluções de 

eventuais problemas e integração dos processos e dados junto aos 

sistemas alunos. 

• A plataforma permite acesso identificado por meio de login e senha pessoal. 

Os níveis de acesso e operação dentro do ambiente são determinados pelo 

setor de TI e Coordenação Acadêmica. 

• São definidos e organizados nas seguintes categorias: Textos e 

Ferramentas de Orientação, Conteúdos, Atividades Avaliativas e Interação. 

 

A FBMG mantém-se alinhada com a tecnologia e a utilização do ambiente 

virtual para o processo de ensino-aprendizagem surge como estratégia de 

fortalecimento da qualidade de ensino, buscando, por meio da tecnologia da 

informação, desenvolver novas formas de interação da instituição com a sociedade e 

com os estudantes.  

Na forma de pensar a educação e de praticá-la, a FBMG busca agir em 

consonância com as rápidas e complexas transformações do mundo atual. Essas 

mudanças são presenciadas no dia-a-dia do processo de ensino-aprendizagem, 

especialmente no uso de novas tecnologias de informação, de transmissão de 

conhecimento e de comunicação, que são incorporadas no cotidiano acadêmico. 

A FBMG, tem um constante desafio de incorporar, desenvolver e democratizar 

para sua comunidade os novos usos e oportunidades trazidas pelas tecnologias que 

se apresentam na sociedade contemporânea.  

A incorporação dos avanços tecnológicos na oferta educacional representa 

uma oportunidade significativa para que seus alunos vivenciem as principais 

evoluções da sociedade, relacionadas à tecnologia da informação, a evolução do 

mundo digital, aos novos paradigmas de eficiência e do mundo do trabalho. Essas 

novas realidades trazidas pela tecnologia passam a ser incorporadas na formação de 

profissionais nas suas respectivas áreas de conhecimento. Para alcançar esta meta 

efetivou e realizou parceria com a Universa e Controller para a oferta de ensino à 

distância e utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem.  



 

124 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

Foi criado também o NEAD - Núcleo de Educação à Distância, cuja tarefa é 

organizar e ofertar cursos na modalidade EAD, em parceria com os cursos de 

graduação já existentes e com outros que vier a oferecer.  

Neste contexto de mudanças estão sendo adotadas diretrizes inovadoras para 

o ensino- aprendizagem, partilha de experiências e saberes de professores e alunos, 

seleção e produção do conhecimento, entre as quais, destacam-se: 

• Viabilizar a execução e utilização intensiva de ferramentas virtuais e novas 

tecnologias nos cursos presenciais, na graduação, extensão e pós-

graduação; 

• Integralizar até 40% da carga horária didática dos cursos já reconhecidos 

por meio de estratégicas metodológicas que utilizem os ambientes virtuais 

de aprendizagem, conforme prevê a legislação, possibilitando, deste modo, 

que as atuais e novas tecnologias de informação e de comunicação 

(videoconferência, chat, fórum e lousa eletrônica, e outros) possam ser 

usadas e produzir melhorias no processo de ensino-aprendizagem; 

• Criação de novos cursos de graduação na modalidade EaD; 

• Criação e adequação dos espaços pedagógicos informatizados e utilização 

da plataforma AVA nas práticas de ensino presencial e a distância. 

Neste sentido, a FBMG já tem definido que: 

 

● Os projetos pedagógicos de todos os cursos de graduação presenciais 

ofereçam, nos limites legais, disciplinas total ou parcial na modalidade 

semipresencial; 

● O conjunto de disciplinas a serem oferecidas nessa modalidade seja 

aprovada pelo respectivo Colegiado de Curso; 

● As atividades e cargas horárias estejam previstas nos planos de ensino e 

registradas nos diários de classe; 

● Estas disciplinas poderão ter seus créditos total ou parcialmente oferecidos 

nesta modalidade semipresencial. 

 

Essa modalidade de integralização da carga horária dos cursos de graduação 

presencial tem como objetivos: 
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● Desenvolver a competência de gerenciar sua própria aprendizagem; 

● Propiciar condições para a inclusão digital; 

● Disponibilizar aos discentes, que possuem limitação de tempo para o ensino 

plenamente presencial, alternativas de acesso; 

● Personalizar e controlar melhor o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

A FBMG, a partir da incorporação dos avanços tecnológicos na oferta 

educacional, atualiza continuamente sua proposta pedagógica, desenvolve e oferece 

também diferentes cursos de extensão, os quais abrange as áreas competências da 

instituição. 

Para todo o processo de incorporação das TIC’s, a FBMG conta com NEAD, 

que é o Núcleo de Educação a Distância, que tem um coordenador, uma equipe 

multidisciplinar composta de designer gráfico, revisor de texto, técnico em AVA e 

outros colaboradores que atuam no apoio, na comunicação e no suporte a todos os 

alunos e professores.  

 

7.7.1 Equipe Multidisciplinar 

 

A equipe multidisciplinar da FBMG é constituída por profissionais de diferentes áreas 

do conhecimento, será responsável pela concepção, produção e disseminação de 

tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a educação a distância e prevê 

plano de ação documentado e implementado e processos de trabalho formalizados. 

Esta mesma equipe é responsável pela elaboração de tutoriais que têm como objetivo 

garantir que o/a estudante matriculado no curso tenha condições de transitar no ambiente 

virtual de aprendizagem, recorrer a todos os setores administrativos da instituição de modo 

online, sendo ainda um guia acerca dos deveres, direitos e possibilidades de construção de 

ações pragmáticas visando sempre o bem-estar físico, emocional e cognitivo dos/as 

estudantes.  

É também atribuição da Equipe Multidisciplinar da FBMG a seleção ou elaboração e 

validação do Material Didático do curso e verificação do seu alinhamento com o PPC em um 

esforço conjunto com o NDE, considerando aspectos como abrangência, aprofundamento 

teórico, metodologias, bibliografia básica e complementar, linguagem inclusiva e inovação.  

A equipe Multidisciplinar também tem aperfeiçoado o acesso às informações sobre o 

curso, a indicação dos equipamentos necessários para acesso ao AVA, o Sistema Acadêmico, 

o cronograma e calendário de atividades presenciais, bem como todas as avaliações on-line 
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e as formas de interação/comunicação com professores, tutores, discentes, pessoal de apoio 

tecnológico, administrativo-acadêmico, bibliotecas virtuais e os diversos níveis da gestão 

institucional. 

A atuação da Equipe Multidisciplinar está prevista no Plano de Ação da Equipe 

Multidisciplinar. 

 

7.8 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

NO TRABALHO E OUTROS MEIOS 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, define no 

seu art. 41 que o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no 

trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação, para 

prosseguimento ou conclusão de estudos. O Parecer nº CNE/CES 583/2001, entre 

outros princípios, estabelece que para assegurar a flexibilidade e garantir a qualidade 

da formação acadêmica, os currículos devem (...) Encorajar o reconhecimento de 

conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar, 

inclusive as que se referiram à experiência profissional julgada relevante para a área 

de formação considerada. 

Em face deste processo, a FBMG compreende que educação superior não 

acontece qualitativamente quando é processada separada e distante do mundo do 

trabalho e das competências e habilidades. A educação e o ensino superior 

desempenham um papel inquestionável na preparação das novas gerações para o 

enfrentamento das exigências da sociedade contemporânea.  

As novas tecnologias do mundo atual, as novas formas organizacionais do 

trabalho e a rápida evolução do conhecimento científico, associadas às necessidades 

de melhor qualificação profissional, exigem uma nova concepção de educar e de 

formar no ensino superior, o que é norteado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

As diretrizes contemplam o desenvolvimento de competências e de habilidades para 

a formação dos estudantes, permitindo maior capacidade para competição e sucesso 

no mercado de trabalho. 

Nessa direção, a FBMG vem se desafiando a buscar qualidade e excelência 

em todas as atividades que propõe e executa. Tal meta é implementada tanto nas 

etapas de planejamento, quanto na produção de materiais de apoio, dos instrumentos 
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de avaliação e nos procedimentos administrativos, dos mais complexos e diversos aos 

mais elementares simples.  

A proposta da FBMG é formar profissionais aptos a interpretar a realidade e 

enfrentar o desconhecido. A busca é em pesquisar e experimentar novas ideias, que 

visem constante melhoria das condições de trabalho e do aprimoramento do processo 

educacional. 

 

● Competências pessoais (aprender a ser): refere-se à potencialidade de 

cada ser humano no sentido da construção da identidade pessoal, própria, 

do autoconceito, da autoestima, e do projeto de vida e a dimensão ética, 

estética e responsável que envolve o ser e o estar do indivíduo aqui no 

mundo; 

● Competências produtivas (aprender a fazer): diz respeito aquisição de 

habilidades motoras básicas, específicas e de gestão e conhecimento 

necessário para a vida profissional; 

● Competências sociais (aprender a conviver): sentido do viver comunitário e 

grupal, ético da vida, cidadania, solidariedade, compromisso histórico; 

● Competências cognitivas (aprender a aprender): aquisição da capacidade 

de se preparar para seguir aprendendo ao longo da vida. 

 

Na FBMG está regulamentada a realização de Exame de Proficiência para 

alunos que demonstrarem extraordinário conhecimento em determinado componente 

curricular para fins de dispensa de disciplina ou conhecimento pertinente a ela. 

Considerando as mudanças que vem ocorrendo no ensino superior, a FBMG organiza 

sua proposta pedagógica tendo como base modelos que traduzam competências e 

habilidades, no sentido da flexibilização da formação dos estudantes. 

O aproveitamento de estudos equivalentes para efeito de isenção de 

componentes curriculares será facultado ao estudante dos Cursos Superiores da 

FBMG, nas modalidades presencial e a distância. Poderão ser considerados, para 

aproveitamento de estudos equivalentes, aqueles componentes que tenham sido 

desenvolvidos em cursos de mesmo nível ou superior.  

O aproveitamento dos estudos equivalentes será efetivado por meio da 

concessão de equivalência e/ou dispensa, para efeito de isenção dos componentes 
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curriculares cursados anteriormente, todos constantes no Histórico Escolar do 

Estudante, sendo-lhes atribuídas as notas e conceitos correspondentes, obtidos na 

Instituição de origem. 

Quanto à validação de conhecimentos e experiências anteriores, o estudante 

deverá estar devidamente vinculado à FBMG para requerer o aproveitamento de 

saberes, conhecimentos e experiências anteriores. Esse aproveitamento se dará por 

avaliação teórica e/ou prática e a certificação para fins de equivalência ou dispensa, 

a ser conferida através da avaliação de conhecimentos e experiências anteriores, 

obedecerá às diretrizes estabelecidas pela legislação pertinente. 

As competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive no mundo do 

trabalho, poderão ser objeto de avaliação, reconhecimento, certificação e diplomação 

para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos.  

A FBMG, para atender e cumprir esse compromisso e essa finalidade deverá 

instituir uma Comissão Especial, com três componentes, indicada pelo Conselho 

Superior. O estudante da FBMG, que tenha realizado, no trabalho ou fora dele, cursos 

e programas de treinamentos e desenvolvimento pessoal, desde que compatíveis com 

o perfil de conclusão do curso que o estudante está matriculado, poderá requerer 

validação de conhecimentos e de experiências anteriores.  

Para tanto, o estudante deverá prestar a devida comprovação, através de 

documentos (histórico, certificações, declarações, atividades profissionais registradas 

e portfólios), e ter desenvolvido as habilidade e competências profissionais 

correspondentes à certificação objetivada e pretendida. 

Os alunos admitidos na FBMG, por processo de transferência, devem 

apresentar documentação comprobatória das disciplinas a serem aproveitadas. O 

aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo Colegiado de 

Curso. Assim, para o aproveitamento, equivalência ou dispensa de disciplinas, é 

preciso que: 

 

a) As disciplinas tenham sido cursadas em cursos superiores e em 

instituição reconhecidas e com aproveitamento satisfatório sejam 

automaticamente aprovadas e validadas as notas, conceitos e carga 

horária obtidos, conforme documentação protocolada no Centro de 

Atendimento ao Aluno (CAA); 
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b) O reconhecimento a que se refere a alínea (a) implica a dispensa de 

qualquer adaptação e de suplementação de carga horária nas disciplinas 

aprovadas; 

c) Para fins de integralização curricular, cumprindo as alíneas (A e B), o 

aluno transferido ou com obtenção de novo título, deverá cumprir 

regularmente os componentes curriculares, disciplinas e sua Carga 

Horária Total. 

 

7.9 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

  

A FBMG considera que a avaliação, o ensino-aprendizagem e as demais ações 

acadêmico-formativas são processos relevantes e indissociáveis para a Instituição e 

para o aluno. A avaliação do processo ensino-aprendizagem considera também um 

tema e um procedimento bastante complexo, desafiador e delicado e que merece ser 

abordado permanentemente junto à equipe docente em cursos de capacitação. 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem na sua indissociabilidade com 

o fazer educativo possui implicações pedagógicas que extrapolam os aspectos 

técnicos e metodológicos a ponto de atingir aspectos sociais, éticos e psicoafetivos 

importantes.  

Neste aspecto, torna-se necessário que a comunidade acadêmica: direção, 

coordenadores, docentes e discentes tenham clareza do significado da avaliação, de 

modo a evitar a vivência intuitiva de práticas avaliativas que podem tanto estimular, 

promover, gerar avanços e crescimento, quanto podem desestimular, frustrar e 

impedir progressão e crescimento do sujeito aprendente. 

Concernente a este importante processo, a FBMG assume a posição teórica 

segundo a qual a avaliação é uma operação descritiva e informativa nos meios que 

emprega, formativa na intenção que lhe preside. A avaliação é também independente 

face à classificação e hierarquização, possuindo um âmbito mais vasto, rica em 

propósito, experiência e conteúdo.  

Nesta perspectiva, a avaliação constitui-se num procedimento indispensável no 

ensino superior e em qualquer sistema escolar, pois envolve também o desempenho 

dos docentes e à eficácia do ensino, bem como a necessidade contínua de mudanças 

a nível metodológico e epistemológico. A avaliação na concepção da FBMG não tem 



 

130 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

a função apenas de exame, cuja ênfase está nos aspectos cognitivos, na 

memorização e na medição, já que a visão é a de que todas as pessoas são capazes 

de aprender.  

Considerando sua proposta pedagógica e também os princípios metodológicos 

por ela adotados - ação-reflexão-ação, resolução de situações problemas, a 

integração entre saber, saber fazer e saber conviver, entre outros, a avaliação do 

processo ensino- aprendizagem deve sempre ter um caráter qualitativo. Isto significa 

que a avaliação precisa ser flexível e progressiva, porém, sem ser facilitada, e por 

isso mesmo, rigorosa e centrada em processos e na aprendizagem significativa do 

aluno. 

A FBMG entende que no processo de avaliação do ensino-aprendizagem 

haverá sempre um caminho a seguir entre um ponto de partida e um ponto de 

chegada, os quais devem ser permeados por uma prática democrática e uma relação 

construtiva e dialógica entre as pessoas envolvidas no processo educacional.  

Neste percurso, naturalmente é necessário verificar se o trajeto está 

caminhando em direção à meta proposta que é a aprendizagem, e se alguns pararam 

por não saber o caminho ou por terem enveredado por um desvio errado. É essa 

informação sobre o progresso de grupos e de cada um dos seus membros que a 

avaliação tenta recolher e que é necessária a professores e alunos. 

A avaliação é um procedimento que indica quais conhecimentos foram 

construídos, quais atitudes ou aptidões os alunos adquiriram, e quais habilidades e 

competências foram desenvolvidas. Ou seja, assinala quais objetivos do ensino os 

discentes já atingiram num determinado ponto do percurso e que dificuldades 

apresentam em relação a outros. Estas informações são necessárias aos professores, 

aos alunos e principalmente à FBMG, uma vez ela tem a responsabilidade de oferecer 

melhores oportunidades educativas no sentido de uma qualidade para todos. 

As informações obtidas com a avaliação são relevantes para os professores 

porque eles precisam verificar quais estratégias de ensino deram certo e funcionaram 

bem. Além disso, elas ajudam os docentes a procurar meios e novas estratégias que 

possam subsidiar os alunos a resolver as dificuldades que surgirem no processo de 

aprendizagem.  

As informações obtidas na avaliação são também necessárias aos alunos para 

se aperceberem delas (os alunos não podem identificar claramente as suas próprias 
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dificuldades num campo que desconhecem) e tentarem ultrapassá-las com a auxilio 

e orientação do professor e com o próprio esforço. Por isso, a avaliação tem uma 

intenção diagnóstica, formativa, qualitativa e também rigorosa com ênfase no 

processo da aprendizagem e não no produto final. 

Um sistema de avaliação, como qualquer outro sistema, se assenta em 

determinados pressupostos que, por um lado, o justificam e, por outro, o tornam 

exequível. No contexto de ensino- aprendizagem, não tem sentido falar de avaliação 

de resultados se não se assumir um planejamento de todo o processo.  

Por meio desta operação de planejamento, identifica-se o que se pretende 

atingir (os objetivos de aprendizagem), concebe-se o processo de chegar até lá (os 

métodos, meios e materiais) e, finalmente, a maneira de saber se conseguiu, ou não, 

o pretendido (tipos e instrumentos de avaliação). 

Neste aspecto a definição de objetivos, dos instrumentos de avaliação e da 

metodologia adquire uma grande importância no processo avaliativo. É neste contexto 

que o professor precisa estabelecer prioridades para efeitos de avaliação de 

aprendizagem, salientando certos comportamentos, atitudes, competências e 

conteúdos e planejando, assim, cuidadosamente, a avaliação dos objetivos 

selecionados e das metas de aprendizagem.  

A avaliação de um segmento - maior ou menor - de aprendizagem não pode 

ser deixada à inspiração de momento ou improviso quando chega o momento de 

proceder à "avaliação dos alunos". 

Na verdade, não são os alunos em si mesmos os objetos da avaliação - embora 

sejam os visados - mas sim os resultados da aprendizagem que, se manifestando 

através deles, não deixam de representar em grande parte o do trabalho desenvolvido 

pelo professor. Assim, na avaliação de resultados, é difícil dizer se quem está mais 

em foco é o professor ou são os alunos, sendo certo que, sejam os resultados bons 

ou maus, se refletem tanto sobre um como sobre os outros. 

Assim, o sistema de avaliação adotado pela Instituição e seus docentes devem 

atender aos seguintes pressupostos gerais: 

 

● Contribuir para uma aprendizagem mais rica, no desenvolvimento de 

competências, na quantidade de aptidões adquiridas e no grau de 

proficiência com que cada uma é denominada; 
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● Aprimorar os instrumentos e formas de avaliação visando aumentar da 

qualidade do ensino e consequentemente da aprendizagem, tanto nas 

modalidades presencial, semipresencial e a distância; 

● Melhorar o processo de ensino-aprendizagem mediante o uso de 

informações levantadas por meio da ação avaliativa; 

● Fornecer indicadores que permitam verificar se a metodologia utilizada em 

sala de aula foi proveitosa e se contribuiu para que o ensino adquirisse 

maior qualidade e eficácia e se constituísse como elemento mediador da 

aprendizagem; 

● Promover ações de alinhamento entre o acadêmico, o pedagógico e o 

organizacional a fim de garantir maior coerência entre os objetivos de cada 

curso, a prática educativa e os conceitos, conteúdos e conhecimentos 

trabalhados nas disciplinas e/ou campos de conhecimentos; 

● Proporcionar informações que, em conjunto com outras, possam construir 

uma base para a apreciação do trabalho do aluno, para a atribuição de 

classificações quando tal é necessária e para a tomada de decisões 

relativas à promoção para a etapa seguinte. 

 

Por meio dessa modalidade de avaliação, informações sobre o 

desenvolvimento do aluno são fornecidas ao professor, permitindo que a prática 

docente se ajuste às necessidades discentes durante o processo ensino-

aprendizagem.  

Na explicitação das práticas referente à avaliação da aprendizagem, a 

orientação é dada, ainda, pelas disposições contidas no seu Regimento Geral. Tem-

se presente que os resultados da avaliação dos alunos têm uma função importante 

que é a de fornecer elementos para orientação do processo educativo. Portanto, na 

FBMG a avaliação do processo ensino-aprendizagem faz parte do projeto 

institucional, o qual se pauta na melhoria permanente do trabalho que se realiza e 

num processo continuamente renovado de identificação de rumos, perspectivas e 

valores ligados à promoção humana. 

7.10 PERFIL DE EGRESSO 

O termo “egresso” contido na legislação da área educacional tem sido usado 

para referir-se a uma pessoa que efetivamente concluiu os estudos, recebeu o 
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diploma e está apto a ingressar no mercado de trabalho (BRASIL, 1996). Ainda no 

âmbito do Ministério da Educação (MEC) pode-se relatar a seguinte afirmação (INEP, 

2006, destaque nosso): 

 

Importante elemento da organização acadêmica, o currículo é concebido 
como um espaço de formação plural, dinâmico e multicultural, fundamentado 
nos referenciais sócio antropológicos, psicológicos, epistemológicos e 
pedagógicos em consonância com o perfil do egresso. 

Tendo em vista que o egresso é realmente aquela pessoa que se forma na 

instituição, sendo necessária a exposição de seu perfil (MEC, 2006, p. 10): “A 

formação de nível superior passa a ser visualizada como um processo contínuo, 

autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma formação 

profissional fundamentada na competência teórico-prática”. 

Nesta perspectiva, a proposição do perfil profissiográfico do egresso da FBMG 

é resultado das análises de mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais 

decorrentes das relações humanas, ambientais e produtivas em contexto de 

complexidade. 

Considerando os aspectos salientados, definição do perfil dos egressos da 

FBMG se dá com base na Declaração de Valores, na Missão e nos Objetivos de cada 

curso. O acadêmico e o profissional a ser formado pela FBMG, egresso final do 

processo formativo, deverão sintetizar os atributos de conduta, de atitude pessoal e 

de habilidades e competências que lhe possibilitarão e imputarão a capacidade de 

agir e atuar com desenvoltura e responsabilidade nos diversos desafios da carreira 

profissional. 

A FBMG está investindo também na modalidade de educação que é aquela 

mediada por tecnologias. A implantação desta modalidade, além de se constituir num 

desafio inovador no ensino superior é também uma alternativa de democratização da 

educação e das oportunidades de acesso ao conhecimento e à qualificação 

profissional, uma vez que a educação é um bem público, pertencente à sociedade e 

é direito de todos. Contudo, ela exige também a compreensão do novo papel 

desempenhado pelo aluno-aprendiz virtual, já que nesta modalidade os contatos 

virtuais substituem os presenciais. 

O perfil do profissional que a instituição pretende formar é delineado por meio 

da identificação dos seguintes atributos, indispensáveis na pessoa do futuro 

profissional: 
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O perfil do profissional que a instituição pretende formar é delineado por meio 

da identificação dos seguintes atributos, indispensáveis na pessoa do futuro 

profissional: 

 

● Analisar o ambiente interno e externo das organizações, identificando as 

variáveis que afetam o processo da tomada de decisão; 

● Apresentar uma postura ética e socialmente responsável na sua atuação 

profissional; 

● Demonstrar a capacidade de raciocínio lógico, crítico e analítico para intervir 

criativamente em diferentes contextos organizacionais e sociais e 

capacidade de identificar as próprias potencialidades e limitações, com 

senso de responsabilidade; 

● Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação interpessoal 

necessários ao exercício da profissão, bem como de transferir 

conhecimentos de vida e das experiências cotidianas para o ambiente de 

trabalho e do seu campo de atuação profissional para a aplicação em 

diferentes contextos, revelando a capacidade de gestão de diferentes 

configurações organizacionais e de processos de mudança, apresentando-

se como profissional flexível; 

● Desenvolver processos de criação, organização, acesso e uso de 

informações que facilitem a gestão do conhecimento nas organizações. 

● Identificar, analisar, implementar e desenvolver novos negócios. 

 

Assim, o aluno da FBMG e de seus cursos deverá desenvolver perfil e no final 

apresentar competências para: 

 

● Aprender autonomamente e de utilizar os conhecimentos adquiridos de 

forma continuada, abstraindo, propondo e implementando novos 

paradigmas em sua área de atuação, buscando sempre a inovação; 

● Se situar e ocupar espaços profissionais de um mercado de trabalho, o que 

se mostra como sendo globalizado, dinâmico, competitivo e sistêmico; 
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● Interagir na sociedade, interpretando criticamente a realidade que os cerca 

e desenvolvendo-se como indivíduo empreendedor, criativo e profissional 

em diferentes contextos organizacionais e sociais: 

● Atuar metodologicamente e com espírito investigativo visando a leitura, 

analise, produção e difusão do conhecimento produzido; 

● Compreensão da formação como um processo dinâmico que contempla a 

possibilidade do imprevisto, da incerteza, do inesperado, de modo que o 

sujeito, a partir do cabedal de conhecimentos construídos, admita a 

modificação de suas ações e a criação de novas respostas, num processo 

de construção/desconstrução, que exige a aptidão para recriar e reconstruir 

hermeneuticamente conceitos, ideias e valores. 

● Criatividade empreendedora para compreender a dimensão científica, 

sociocultural, religiosas e econômica, revelando acomodação/assimilação 

de novas informações, ampliando a flexibilidade intelectual e a 

adaptabilidade contextualizada; 

● Desenvolvimento de atitudes e estratégias de estudo próprias, de modo a 

lidar com mais facilidade com novas tecnologias e para o desenvolvimento 

de atividades multiprofissionais; 

● Disposição para a educação e a formação permanentes, bem como para a 

qualificação continuada, com a consciência de que uma carreira profissional 

é sempre uma trajetória social, política e ideológica e, por isso, relacionadas 

às constantes transformações e incertezas típicas das sociedades em 

processo de modernização econômicas; 

● Trabalho em equipe, assumindo riscos, visando os objetivos interpessoais, 

organizacionais e comunitários; 

● Sensibilidade humano-espiritual, o respeito à diversidade, a postura ética e 

o compromisso com o desenvolvimento da sociedade e do bairro onde 

reside, trabalha ou estuda; 

● Autodeterminação, disciplina e dedicação à aprendizagem virtual e 

capacidade de decisão, seleção e organização de dados, informações e 

conhecimentos, pois a modalidade de ensino semipresencial e em EAD 

exigem horas de estudos organizadas e mais intensas. 
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7.10.1 Atuação Profissional e Mercado de Trabalho  

 

O Projeto Pedagógico de cada curso da FBMG privilegia a formação de 

competências de um profissional preparado para a contemporaneidade em suas 

várias áreas de atuação em um mundo globalizado, com competências que 

compreendam a profissão como instrumento para a adoção de iniciativas inovadoras 

para a solução de problemas com dimensões locais, nacionais e internacionais.  

A formação orientada pela dinâmica de inserção e proximidade com o local, 

regional e global, na ótica de excelência técnica associada à mundialização dos 

direitos humanos, dos negócios e da compreensão dos cenários políticos, 

econômicos, sociais e culturais, passando pelas esferas privadas e públicas, os 

aspectos civis e ambientais, questões de raça e etnia. 

As competências delineadas para os egressos do curso em pauta consolidarão 

sua competitividade no mercado de trabalho cada vez mais exigente, requerente de 

perfis multidisciplinares, com responsabilidade social e comprometimento com os 

valores humanos e de cidadania.  

Deste modo, a atuação no mercado de trabalho estará respaldada pelos 

objetivos do curso coerente e em tríplice aspecto, interdependentes: como o perfil do 

egresso, com a estrutura curricular e com o contexto educacional 

A atuação dos egressos de cada curso integra requisitos de cultura geral, 

domínio de linguagens específica da área profissional e correlatas, concepção 

humanista, postura ética, raciocínio crítico e interdisciplinar, consciência política e 

social, técnicas específicas da área de formação, preparo em tecnologias aplicadas à 

campo de atuação, relativas à informação e comunicação. 

Em síntese, a atuação profissional está embasada pela interpretação, aplicação 

e integração das leis, normas e padrões dos segmento profissional e de áreas 

correlatas, considerando as particularidades da região em que se insere, domínio de 

tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação da formação 

profissional desenvolvida no curso, predisposição para atuação interdisciplinar e 

entendimento dos fenômenos sociais, organizacionais com sensibilidade para as 

transformações sociais, econômicas e políticas que nele incidem. 

A postura ético-profissional associada à responsabilidade com as pessoas e as 

organizações estará presente na apreensão, transmissão crítica e produção criativa, 
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nos planos social, profissional e acadêmico, associada a um raciocínio lógico e à 

consciência da necessidade de permanente atualização e compreensão do mundo 

atual, das transformações acontecidas e da sua influência no Brasil, que lhe possibilite 

particular consciência dos problemas do seu tempo e de seu espaço. 

 

7.11 ATIVIDADES ARTICULADAS AO ENSINO 

7.11.1 Estágio Curricular e Extracurricular 

 

O Estágio Curricular Supervisionado compõe a formação acadêmico-

profissional nos cursos de graduação da FBMG, conforme definido em cada uma das 

Diretrizes Curriculares dos respectivos cursos, podendo ser obrigatório ou optativo. 

Está amparado pela LDBEN 9394/96, Art. 61, que assim declara: 

 

• “A presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho”; 

• A associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço”.  

• O Estágio Curricular proposto pela FBMG está também em consonância 

com a Lei 11.788/2008 que dispõe: 

 

Art. 1° Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 
da educação de jovens e adultos. 
§ 1° O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 
itinerário formativo do educando. 
§ 2° O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 
educando para a vida cidadã e para o trabalho. 
Art. 2° O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de 
ensino e do projeto pedagógico do curso. 
§ 1° Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja 
carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 
§ 2° Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 
acrescida à carga horária regular e obrigatória. 
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O Estágio Supervisionado na FBMG é um componente curricular e é uma 

atividade obrigatória, constituindo-se em uma oportunidade para a reflexão e troca de 

experiência, que auxiliará o (a) aluno (a) a definir o seu campo de atuação. Como um 

componente curricular fundamental para a intercessão entre teoria e prática, o Estágio 

Curricular deve proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem, 

objetivando não só ampliar a formação do (a) aluno (a), mas de solidificá-la como uma 

instância profissional, de aperfeiçoamento cultural, científico e de relacionamento 

humano. 

Assim, Estágio supervisionado são atividades desenvolvidas pelos (as) alunos 

(as) em outras instituições através da celebração de convênios e/ou acordos de 

parceria. Estes convênios e acordos são formas de colaboração interinstitucional para 

a formação dos (as) alunos (as).  

Dessa forma, é de responsabilidade dos cursos de graduação da FBMG 

desenvolver tanto o ensino quanto o engajamento na prática em outros espaços 

educativos. Essa forma de estágio supervisionado exige sempre um 

acompanhamento sistemático daquilo que o (a) aluno (a) realiza, o que pode ser feito 

por professores ou supervisores de estágio. 

Embora o aluno possa realizar atividades de estágio desde o início do curso, a 

disciplina Estágio está presente na matriz curricular de cada curso, visando possibilitar 

ao formando a aplicação profissional dos conteúdos desenvolvidos no curso. De modo 

geral, os dados pedidos nos relatórios de estágio são: informações gerais da empresa 

e sua área de atuação, organograma funcional da empresa e posicionamento do 

aluno, principais áreas da empresa, rotinas técnicas e comerciais, descrições das 

áreas físicas e das atividades desenvolvidas e atividades concluídas e conclusão final. 

O Relatório Final é avaliado em função de apresentação, qualidade da redação, 

concisão, clareza e propriedade. 

Tendo em vista estes aspectos, o Estágio Curricular o é entendido como um 

componente curricular que integra um conjunto de atividades que o aluno desenvolve 

em situações reais de vida e de trabalho, sob a supervisão de um Orientador. Propicia 

a aproximação do futuro profissional com a realidade em que irá atuar, permitindo-lhe 

aplicar, ampliar e fazer revisões nos conhecimentos teórico-práticos adquiridos 

durante sua vida acadêmica, contribuindo para sua aprendizagem profissional, social 

e cultural. 
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Neste sentido deve constituir-se num espaço privilegiado para a integração das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, as experiências vivenciadas 

pelo graduando/estagiário poderão se constituir em objeto de estudo, análise e 

reflexão, transformando-se em temas ou problemas a serem trabalhados nos 

Trabalhos de Conclusão do Curso. Considerando a importância de incentivar, 

também, o estágio extracurricular, a FBMG criou o CEAP (Centro de Estágios e 

Aperfeiçoamento Profissional). 

Tendo em conta os compromissos institucionais, além de capacitação 

profissional, a FBMG pretende apoiar os alunos na estruturação da sua carreira, 

valorizando a sua formação profissional e dando visibilidade aos seus cursos, junto 

das empresas e das potenciais entidades empregadoras. 

O CEAP pretende uma valorização dos cursos da FBMG perante as entidades 

empregadoras, estabelecendo uma rede de contatos e parcerias que possibilite a 

troca de informações úteis sobre os cursos e sobre a forma de aproximar a formação 

ofertada das necessidades do mercado de trabalho. 

A FBMG tem por objetivo oportunizar a formação individual e global que o 

conduza discente a níveis mais elevados de competência, buscando o 

desenvolvimento de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade e no 

mercado de trabalho, oportunizando lhes uma formação sólida e polivalente. É 

fundamental para o estudante, na fase de capacitação para um melhor desempenho 

profissional, que possa contar com uma estrutura de apoio que funcione como uma 

porta de acesso ao mercado de trabalho. 

O Estágio Supervisionado é, portanto, uma atividade de natureza prática e 

profissional que deverá ser realizado nos semestres que o discente estiver 

devidamente matriculado, requerendo a supervisão, acompanhamento e avaliação 

sistemática de um professor-orientador. Entende-se por Estágio Curricular 

Supervisionado aquele processo e aquelas atividades desenvolvidos mediante 

matrícula semestral no Estágio Curricular Supervisionado. 

A interação dos conhecimentos adquiridos durante o Curso e o desempenho 

das atividades técnico-profissionais são imprescindíveis para a integralização do 

aprendizado. Essa interação é realizada por meio das atividades que constituem o 

estágio acadêmico, seja o estágio obrigatório (sem a participação no qual o estudante 
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não se gradua), seja o estágio não-obrigatório. Ou seja, em algum momento de sua 

vida acadêmica o aluno deverá participar de atividades que compõem o estágio. 

As atividades permanentes de aperfeiçoamento profissional articuladas com a 

atividade de ensino estão ligadas fortemente aos conceitos de “capacidade laborativa” 

e de “laborabilidade” não ao de “empregabilidade”. A partir deste entrelaçamento entre 

o ensino, o aperfeiçoamento profissional e a laboralidade desenvolve-se as 

habilidades e as competências para o mundo do trabalho e de forma específica para 

a formação profissional do estudante. 

As habilidades e competências, por sua vez, ao serem desenvolvidas, 

adquiridas e incrementadas oportunizam a constituição de um trabalhador que seja 

criativo, autônomo, “polivalente” e inovador e, nesse sentido, bem preparado para 

responder às situações profissionais que lhe serão apresentadas ao longo da sua 

carreira. Por isso, a FBMG se compromete a melhorar a oferta de serviços em auxílio 

aos alunos da Instituição. 

A FBMG, por meio da criação e da implementação do Centro de Estágios e 

Aperfeiçoamento Profissional, a Instituição tem ampliado o número de agentes de 

integração de estágios acadêmicos e, ao mesmo tempo, tem firmado novos convênios 

de cooperação com entidades públicas, de entidades privadas e de profissionais 

liberais aptos a fornecerem estágios em condições adequadas para o público interno. 

A FBMG com estas atividades pretende oportunizar situações concretas vinculadas à 

prática profissional dos discentes, visando os desempenhos técnico, humano, 

sociocultural e político. 

Além do estágio acadêmico, há outros meios de operacionalizar a prática 

profissional: as atividades complementares, que também possibilitam a integração 

entre a teoria e a prática profissional já que o aluno pode participar de atividades 

externas (aulas de língua estrangeira, simpósios, congressos, etc.) à proposta 

currículo de cada curso. Além disso, a FBMG propõe e atividades de pesquisa que 

orientam e direcionam o conhecimento técnico e a prática profissional. Desenvolve 

também programas de ensino balizados por concepções pedagógicas crítico- 

reflexivas, com orientação teórico-metodológica que articule ensino-trabalho, teoria-

prática, objetivando alinhar os princípios educacionais aos conceitos de "ser 

trabalhador" e de "ser aprendiz". 
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Tudo isso demonstra o aperfeiçoamento da FBMG no fornecimento de ensino 

de alta qualidade, na cooperação a comunidade acadêmica em relação às atividades 

complementares de formação (entre elas o estágio acadêmico) e, nesse sentido, no 

cumprimento de sua missão institucional- acadêmica. 

 

7.11.2 Atividades Complementares 

De acordo com o que está preconizado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96, o Parecer CNE/CES 67/2003 e as Diretrizes Curriculares 

do MEC, as Atividades Complementares constituem-se numa das dimensões da 

flexibilidade e da qualidade da formação no Ensino Superior em suas diferentes 

modalidades, seja a presencial, seja à distância.  

As Atividades Complementares são componentes curriculares das matrizes 

dos cursos da FBMG e que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 

ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes. 

As atividades práticas e complementares fazem parte do currículo dos cursos 

da FBMG, conforme das DCN, permitindo a flexibilização da formação dos discentes 

com atividades educativo- culturais e profissionais. Essas atividades são específicas 

de cada curso e, cada uma a seu modo, deve respeitar as normas institucionais 

descritas no Regulamento Institucional das Atividades Complementares dos Cursos 

de Graduação da FBMG.  

Neste sentido, conforme estabelecido pela legislação, as Atividades 

Complementares visam: 

 

● “Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro 

graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de 

exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados 

tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa”; 

● “Estimular práticas de estudos independentes, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno”; 

● “Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se 
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refiram à experiência profissional julgada relevante para a área de formação 

considerada”; 

● “Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades 

de extensão, as quais poderão ser incluídas como parte da carga horária”. 

 

O cumprimento das Atividades Complementares é obrigatório para a 

integralização curricular em todos os cursos de graduação. Elas constituem-se de 

atividades extracurriculares.  

Neste sentido, a obrigatoriedade, bem como a natureza e as finalidades das 

Atividades Complementares tornam este importante componente curricular num 

elemento enriquecedor e implementador do perfil do formando. Por estar voltada ao 

desenvolvimento intelectual e profissional do aluno, à luz de sua autonomia e busca 

de competência fora do ambiente escolar, as Atividades Complementares não se 

confundem com as disciplinas teóricas, estágios curriculares, atividades de campo e 

das disciplinas práticas, ditas "laboratoriais", formatadas em um padrão de 

turma/docente/horas-aula semanais. 

Portanto, as Atividades Complementares elas não se configuram como uma 

"disciplina" no que se refere aos critérios de gestão acadêmica como custeio de 

hora/aula, regime de matrícula, notas de aproveitamento de frequência.  

Assim, nas Atividades Complementares estão incluídas práticas de estudos 

extra sala de aula e atividades independentes, transversais e interdisciplinares, 

contextualizadas e que possibilitem aos alunos a realização uma trajetória acadêmica 

autônoma.  

Nessa perspectiva, as Atividades Complementares, por um lado, devem 

propiciar o aprofundamento e a ampliação da qualificação profissional do aluno a 

partir da relação Teoria- Prática e, por outro, contribuir para a convivência social 

pautada na ética e orientada aos interesses da comunidade. As atividades 

complementares são desenvolvidas em três níveis como instrumento de: 

 

• Integração e conhecimento do aluno da realidade social, econômica e do 

trabalho de sua área/curso; 

• Iniciação à pesquisa e ao ensino; 
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• Iniciação e qualificação profissional. 

As Atividades Complementares podem ser compostas por atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, práticas profissionais, cultural e de responsabilidade social 

realizadas na FBMG, em outras Instituições ou Empresas, desde que seu conteúdo 

seja relacionado ao curso para o qual forem destinadas.  

As atividades complementares observam o limite mínimo de 5% (cinco por 

cento) e máximo de 10% (vinte por cento) da carga horária total do curso, sendo 

orientadas e avaliadas pelo Colegiado e Coordenador de Curso de acordo com o 

Projeto Pedagógico. 

Faz-se ressaltar que é de competência do Colegiado de Curso normalizar as 

Atividades Complementares ao longo do tempo de integralização curricular, em 

coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo MEC e as 

diretrizes acadêmico-pedagógicas propostas e normatizadas pela FBMG.  

As Atividades Complementares são computadas no sistema de créditos para 

efeito de integralização do total previsto para o curso, não incluindo as horas 

dedicadas ao Trabalho de Conclusão de Curso, Estagio Curricular Supervisionado e 

aos Projetos Experimentais. 

As Atividades Complementares podem ser compostas por atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, práticas profissionais, cultural e de responsabilidade social 

realizadas na FBMG, em outras Instituições ou Empresas, desde que seu conteúdo 

seja relacionado ao curso para o qual forem destinadas.  

 

7.11.3 Trabalho de Curso (TC) 

 

É por meio das Práticas que os cursos e processos de formação profissional 

devem ser repensados, reelaborados, conceitos construídos e desconstruídos num 

permanente processo de interação e construção dos mais amplos e diversos saberes 

necessários à atuação de um profissional.  

O profissional deve ser efetivamente percebido com sua humanidade, capaz 

de compreender os contextos históricos e sociais e atuar como partícipe da 

construção da equidade e justiça.  

O desejo de mudança deve assinalar a forma objetiva de se relacionar com as 

práticas pedagógicas e estágios supervisionados. Esta objetividade não deve 
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configurar-se como sectarismo e fragmentação da formação profissional, mas 

corresponder a uma práxis pedagógica que valoriza o mundo real, a concretude das 

relações a serem estabelecidas entre docente, instituição e mundo do trabalho. Há 

que se valorizar, tanto as experiências empíricas, quanto as abstrações e reflexões 

sendo ambas consideradas como possibilidades para aprendizagens. 

O trabalho de curso, portanto, configurar-se-á num momento formativo e de 

sensibilização dos estudantes para o atendimento das necessidades humanas e 

sociais, visando preservar os valores éticos e buscando a compreensão e reflexão 

sobre realidade profissional, à luz dos aportes teóricos estudados, propiciando, assim, 

autonomia intelectual e o desenvolvimento de habilidades relativas à profissão 

ensejada nos cursos, trazendo em si, os elementos fundamentais do processo 

acadêmico, sendo articulados durante a concretização dos cursos.  

Ao propor o TC articulado com disciplinas e eixos temáticos, fortalecemos a 

construção de elementos que possivelmente despertarão no alunado a formação de 

conceitos para pesquisa. 

O trabalho de curso é uma exigência obrigatória à integralização curricular do 

acadêmico dos cursos de graduação (Presencial e a Distância), quando previsto no 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), da FBMG, sendo acompanhado individualmente 

por um professor do quadro de docentes.  

Os alunos dos cursos desenvolverão um artigo científico, seguindo as normas 

da ABNT. O Trabalho de Curso visa o aprofundamento dos estudos acadêmicos, com 

estímulo à produção científica, para o aprimoramento das competências de análise, 

de redação e de crítica científica e de apresentação e divulgação de resultados de 

estudos superiores.  

O trabalho de curso será disciplinado por Regulamento específico e descrito 

nos projetos dos cursos. Cada projeto de curso traz em seu contexto a definição da 

política do curso. Com o objetivo de orientar o acadêmico, o regulamento, por sua 

vez, proporcionará condições para o desenvolvimento da prática profissional bem 

como traz uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem dos discentes.  

Quanto ao Trabalho de Curso (TC), quando exigido no Projeto Pedagógico do 

Curso, será um componente curricular com carga horária definida no projeto e com 

sua duração acrescida ao mínimo estabelecido para a área profissional.  
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Ao desenvolver os trabalhos finais nos cursos, enfatizamos o aprofundamento 

da pesquisa no ensino para que os educandos possam aperfeiçoar e qualificar seu 

futuro desempenho profissional, compreendendo-a como fonte norteadora na 

construção, na reflexão e na verticalização de conhecimentos. 

O TC será desenvolvido pelo discente sob a forma de artigo científico, oriundo 

de um projeto de pesquisa teórica e/ou de pesquisa aplicada, relacionada às várias 

disciplinas, de sua livre escolha, podendo ser realizado tanto em ambiente escolar 

quanto de trabalho, observando-se criteriosamente a metodologia do trabalho 

científico e o regulamento da instituição. 

As Coordenações de cursos, observando a proposta de trabalho, designarão 

os docentes que atuarão como orientadores dos discentes no TC. 

 

7.11.4 Atividades Extensionistas e Projetos Integradores  

 

A Resolução CNE/CES nº 7/2018, dispôs que sejam regulamentadas as 

Atividades Curriculares de Extensão, doravante chamadas de Atividades 

extensionistas, dos cursos superiores em atividade no país, sob as seguintes 

diretrizes: 

I - A contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação 

como cidadão crítico e responsável; 

II - O estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais 

setores da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a 

interculturalidade; 

III - A promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das 

instituições de ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena; 

IV - A promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da 

pesquisa; 

V - O incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição 

ao enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do 

desenvolvimento econômico, social e cultural; 
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VI - O apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada 

estabelecimento superior de educação; 

VII - A atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e 

coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a 

realidade brasileira. 

As Atividades extensionistas serão vinculadas a uma, ou mais, disciplina no 

semestre em andamento, do respectivo curso, não se confundirão com o Estágio 

Supervisionado Curricular, nem com as Atividades Complementares, e nem com a 

Extensão como parte do tripé: Ensino-Pesquisa-Extensão, sendo cumpridas 

presencialmente, pelo/a estudante, no respectivo polo em que está vinculado. 

São consideradas Atividades extensionistas: cursos, eventos, Programa de 

Ação continuada e Programa integrador, assim conceituados: 

I - CURSOS. Os cursos podem ser presenciais, semipresenciais ou a distância, e são 

compostos de quatro modalidades: 

- Iniciação Teológica, com carga horária entre 1 e 5 horas; 

- Atualização Teológica, com carga horária entre 6 e 10 horas; 

- Capacitação Teológica, com carga horária entre 11 e 20 horas; 

- Aperfeiçoamento Teológico, com carga horária entre 21 e 30 horas. 

II – EVENTOS. Atividades de curta duração, com carga horária entre 1 e 10 horas, 

como: palestras, seminários, exposições, congressos, simpósios, debates, painéis, 

lives, fóruns, encontros, jornadas, semanas acadêmicas, aulas magnas, visitas 

técnicas, feiras e outras atividades que favorecem a disseminação do conhecimento. 

III – PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA. Atividades de média e longa duração, 

desenvolvidas em mais de um semestre letivo, cujo objetivo é o desenvolvimento 

comunitário e o engajamento social, político e cultural. 

IV - PROJETO INTEGRADOR. Programa interdisciplinar, reunindo o conteúdo e a 

prática de mais de uma disciplina semestral, desenvolvido no âmbito da FBMG e 

aberto à comunidade externa, orientado por um/uma, ou mais docentes, com carga 

horária a ser aprovada pela Coordenação. 

Especificamente, quanto ao Projeto Integrador, este tem como objetivo 

promover a conjunção interdisciplinar entre disciplinas, cursos, pesquisas e 

conhecimentos desenvolvidos no âmbito da FBMG, ao mesmo tempo, dando acesso 

da comunidade externa a eles. 
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O Projeto Integrador será também meio para a realização da curricularização 

da extensão. Como parte do currículo do curso, ele visa o exercício, orientação e 

controle das atividades de extensão dos cursos de graduação, acompanhamento 

docente e institucional, resultando em histórico curricular estudantil. 

O Projeto Integrador será oferecido semestralmente, em cada curso de 

graduação, para as turmas a partir do segundo período do curso, com carga-horária 

de 60h, no total de semestres que abranja o mínimo de 10% da sua carga horária 

total, conforme apresentado no PPC de cada curso. 

Sendo um programa interdisciplinar, coordenado por um/a docente, gerará 

relatórios de atividades e aproveitamento da carga horária realizada pelos estudantes. 

O/A docente responsável pela disciplina Projeto Integrador planejará, 

semestralmente, em conjunto com o coordenador do curso, a(s) temática(s) do 

período e as atividades que serão desenvolvidas, sendo devidamente apresentadas 

no Plano de Ensino da disciplina. Poderão ser utilizadas até 20% da carga-horária da 

disciplina para encontros de orientação e acompanhamento dos discentes. 

Caberá aos tutores e tutoras dos cursos o acompanhamento, orientação e 

mediação na realização dessas atividades, sob a supervisão do/a docente da 

disciplina Projeto Integrador. 

Os relatórios formais serão preenchidos pelos discentes, no AVA, e verificados 

pelo/a docente da disciplina e tutores, e terão: descrição das atividades 

desenvolvidas, locais de realização, carga-horária de cada atividade e carga horária 

total. Os relatórios serão apresentados em eventos, como: feiras, seminários, painéis 

etc. 

No início do semestre letivo, será entregue ao coordenador de curso, pelo/a 

docente responsável pelo Projeto Integrador, o Plano de Ensino contendo: temática 

do semestre, objetivos, atividades que serão desenvolvidas, cronograma das 

atividades, formas de mensuração de carga horária, avaliação e bibliografia 

relacionada à temática. 

As temáticas deverão ser tratadas direta ou transversalmente nas atividades 

desenvolvidas, abrangendo as várias disciplinas do semestre letivo, que contribuirão 

com a diversidade de olhares para o mesmo assunto. O mesmo pode ser realizado 
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integrando os cursos diversos a partir de suas formações específicas. A definição das 

dinâmicas envolvidas será feita no planejamento prévio do Projeto Integrador do 

respectivo semestre letivo. 

Não haverá atribuição de notas no Projeto Integrador, somente cumprimento 

de carga horária. 

7.12 FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

A flexibilização curricular vem sendo tratada desde ao Parecer CNE/CES 

776/97, onde se ressaltava os pressupostos básicos à flexibilização, o respeito à 

heterogeneidade na formação prévia e das expectativas dos discentes, prioridade na 

formação para construção de conhecimentos e não para mera reprodução e 

valorização da formação continuada.  

Este conceito envolve tanto a definição de disciplinas obrigatórias, quanto a de 

disciplinas optativas e atividades complementares em um curso de graduação. De 

acordo com o MEC “[...] a flexibilização curricular diz respeito à oferta de componentes 

curriculares que assegurem possibilidades de aprofundamentos da formação básica” 

(P.D.C 06/05/99) e na descrição do Parecer CNE/CES 776/97.  

Deve-se observar que é preciso dar condições ao aluno de mobilizar seus 

estudos no curso preservando horário para estudo, pesquisa e participação de 

atividades complementares do curso e estas não devem ser incluídas como 

obrigatórias.  

Portanto, na matriz curricular dos cursos, estas devem ser descritas conforme 

estabelecido no projeto do curso. Coutinho; Marinho (2003), asseveram que os 

projetos pedagógicos carecem de contemplar a permeabilidade às transformações, a 

interdisciplinaridade, a formação integrada à realidade social, a necessidade da 

educação continuada, a articulação teoria-prática e a indissociabilidade ensino, 

pesquisa e extensão. 

Nesse sentido, a flexibilização como uma contemplação curricular 

transformadora para os currículos está prevista nos Projetos Pedagógicos dos cursos 

que buscam atender às inovações pertinentes aos seus conceitos básicos e 

inovações incorporadas ao desenvolvimento do projeto formativo dos discentes. 

O regime seriado semestral, adotado pela FBMG permite a oferta, em cada 

semestre letivo, de um bloco fixo de disciplinas e outro flexível, com disciplinas 
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ofertadas pela instituição para a escolha do aluno, inclusive na modalidade a 

distância. 

As diretrizes pedagógicas adotadas conduzem à flexibilização dos 

componentes curriculares bem como os projetos pedagógicos dos cursos devem 

contemplar as inovações que possibilitem essa flexibilidade. 

Os currículos dos cursos de graduação (Presencial e a Distância) estão de 

acordo com as diretrizes curriculares nacionais, fixadas pelo Ministério da Educação, 

que permite essa flexibilidade e atualização pelos colegiados de cursos. Para isso, 

pretendemos tomar como princípio, os seguintes pressupostos:  

 

● Avaliação permanente e atualização do Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) e dos Projetos dos Cursos (PPCs);  

● Respeito à diversidade, às concepções teóricas e epistemológicas 

caracterizadas nos projetos de curso e seus currículos; 

● Compreensão da aprendizagem em seus aspectos formais e informais 

abrindo possibilidades que atendam a interesses dos discentes e de suas 

capacidades intelectuais; 

● Trabalhar com uma visão de conhecimento enquanto processo de 

colaboração, interação e de aquisição e troca de conhecimento; 

● Qualificar os docentes e o pessoal técnico-administrativo para cumprimento 

da missão institucional e viabilizar os projetos dos cursos; 

● Desenvolver o espírito investigativo, reflexivo e crítico de todos os sujeitos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem.  

 

7.12.1 Oportunidades Diferenciadas de Integralização 

 

Considerando-se que a integralização curricular só poderá ser efetivada ao 

discente caso este obtenha a carga horária total das disciplinas/atividades fixada no 

currículo do Curso e prevista no Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação, 

Graduação Tecnológica e Pós-graduação.  

Numa perspectiva de currículo que favorece a iniciativa e a participação do 

aluno no seu processo de formação, torna-o corresponsável pelo contexto de ensino-
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aprendizagem. Existe uma previsão de integralização nos projetos dos cursos, sendo 

respeitados os tempos de ingresso e trancamento, quando for o caso.  

Consideramos as atividades por acompanhamento, os aproveitamentos de 

disciplinas e as disciplinas ministradas a distância uma condição favorável a 

integralização curricular. 

A integralização dos cursos de bacharelados, Licenciatura e tecnológicos, pelos 

discentes, deve obedecer aos prazos mínimos e máximos estabelecidos no Projeto 

Pedagógico do Curso. Entretanto, a FBMG, permite o aproveitamento de estudos 

cursados em outra instituição. O aproveitamento das disciplinas ou adaptação 

curricular é realizado mediante estudo do currículo. 

Para o estudo de currículo das disciplinas cursadas em outra instituição, é 

necessária a apresentação de Atestado de Graus e carga horária dos programas das 

disciplinas cursados. O aproveitamento de disciplinas se faz mediante análise de 

conteúdo desenvolvido e carga horária. 

Outra oportunidade diferenciada que permite ao discente integralizar o seu 

curso são as condições para o aproveitamento de disciplinas, dispensa e 

transferência. 

É facultado ao discente, o aproveitamento de competências profissionais, com 

vistas à aceleração de estudos anteriormente desenvolvidos, para fins de 

prosseguimento de estudos em cursos tecnológicos, licenciatura ou bacharelados, 

observada a legislação pertinente. 

As competências profissionais adquiridas em cursos regulares serão 

reconhecidas mediante análise detalhada dos programas desenvolvidos, à luz do 

perfil profissional de conclusão do curso. 

O discente ingresso, portador de certificado de conclusão de disciplinas nos 

cursos superiores de tecnologia, licenciatura ou bacharelado que desejar solicitar 

dispensa de alguma disciplina, deverá apresentar à Secretaria Acadêmica, no prazo 

estipulado em calendário escolar, o seu requerimento acompanhado do histórico 

escolar e dos programas das disciplinas, sendo o caso, para fins de análise e parecer 

das Coordenações de Cursos. 

A dispensa será concedida após estudos comparativos das disciplinas e com a 

aplicação de instrumentos formais, como provas escritas e orais, trabalhos práticos 

para avaliar as habilidades e competências do discente nas disciplinas solicitadas, 
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devendo ser aplicadas pelos professores da disciplina e homologada pela 

Coordenação do Curso.  

 

7.13 OUVIDORIA 

A ouvidoria é um serviço especial de comunicação interna e externa com 

identificação ou anonimamente, que tem o fim de ouvir e receber queixas, 

informações, críticas e sugestões. A FBMG, disponibiliza esse serviço por meio de 

site com link próprio (contato), através de recipiente específico colocado na entrada 

da instituição e ainda por meio de contato direto com os órgãos diretivos.  

O acatamento de considerações e as devidas respostas à comunidade interna 

e à sociedade são oferecidos pelos órgãos diretivos e pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), que tentam atender a todos na medida das possibilidades, visando 

à melhoria da instituição e às suas atividades acadêmicas e serviços terceirizados.  
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8 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NA FBMG 

A modalidade a distância na FBMG perpassa o Ensino, Iniciação Cientifica, 

Extensão e Pós-Graduação, alinhando sua infraestrutura e base tecnológica na 

utilização de recursos que possam apoiar na interação por meio do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem, professores e tutores, buscando sempre uma formação com 

qualidade para os discentes.  

Desta forma, mantém conformidade com as bases legais da Educação 

Superior, em especifico: 

 

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei 9.394/06. 

• Decreto 9.235 de 15 de dezembro de 2017. 

• Decreto nº 9.057/2017 que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

• Portaria Normativa n. 11 de 20 de junho de 2017 que estabelece normas 

para o credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a 

distância, em conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017.  

• Portaria Normativa nº 20, de 21 de dezembro de 2017, Dispõe sobre os 

procedimentos e o padrão decisório dos processos de credenciamento, 

recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos superiores, bem como seus aditamentos, nas 

modalidades EaD, das instituições de educação superior do sistema federal 

de ensino. 

• Portaria Normativa nº 741, de 2 de agosto de 2018, que altera a Portaria 

Normativa MEC nº 20, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre os 

procedimentos e o padrão decisório dos processos de credenciamento, 

recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos superiores, bem como seus aditamentos, nas 

modalidades EaD, das instituições de educação superior do sistema federal 

de ensino, e demais legislação em vigor. 

 

A FBMG, compreende que a EaD se relaciona com os processos que tornam a 

sociedade mais justa e igualitária pela promoção da amplitude de abrangência dos 
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cursos ofertados e por possibilitar o acesso ao Ensino Superior a um número mais 

expressivo de pessoas.  

De maneira integrada, condizente com as políticas institucionais entende que a 

EaD, enquanto prática midiatizada, entende um processo lógico de planejamento 

permitindo variadas configurações da oferta e na organização de currículos, 

ampliando os meios de tornar possível o ato educativo. 

Considera o Princípio de democratização na oferta da EaD, estimulando o 

atendimento de parcelas cada vez maiores da população e contribuir para a inclusão 

no Ensino Superior, por meio do estímulo às atitudes investigativas e da 

oportunização de momentos de comunicação, com ênfase num estudo 

individualizado, com as seguintes características: abertura, flexibilidade, adaptação, 

eficácia, formação permanente e economia.  

Nesse sentido, as diretrizes que balizaram o credenciamento institucional para 

oferta da EaD foram: 

● Ampliação de cursos de Graduação e Pós-Graduação na modalidade EaD; 

● Ampliação de cursos de Extensão e oferta em EaD;  

● Organização de equipe para elaboração de material didático e definição de 

aquisição;  

● Capacitação e orientação de tecnologias para o Ensino EaD para docentes, 

tutores e pessoal técnico-administrativo;  

● Aplicação da avaliação interna aos programas e cursos em EaD;  

● Ampliação da criação e aplicação de diferenciais extracurriculares e 

curriculares que promovam articulação com a sociedade e flexibilizem a 

integralização;  

● Elaboração de recursos didáticos pedagógicos dialógicos;  

● Implantação do Grupo de Estudos FBMG;  

● Articulação de parcerias e convênios para oferecimento de cursos e 

programas a distância; 

● Adoção de textos e demais materiais didáticos segundo linguagem e 

técnicas que levem o aluno a refletir, a desenvolver o espírito crítico-criativo, 

a relacionar o aprendizado a seu contexto social, a ser participativo 

(mediação pedagógica); 
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● Aplicação, em todos os programas desenvolvidos em EaD, da avaliação 

presencial interna; 

● Ampliação e aperfeiçoamento do sistema de tutoria e as relações de 

interação entre o tutor e o aluno, que passa a ser visto como um interlocutor 

ativo; 

● Garantia do aprendizado por meio de atividades assíncronas e síncronas 

que promovam uma relação dialógica, interativa entre o professor-tutor e 

seu aluno; 

● Contribuição com o desenvolvimento das habilidades e competências do 

aluno, tais como autonomia, autodidatismo e autodisciplina. 

 

A FBMG assumiu a educação à distância como uma ação inclusiva, autônoma 

e possibilitadora da formação cidadã, pautada nos direitos e compromissos com a 

eticidade, o que está em acordo com a sociedade hordierna.  

Esse processo educacional acontece mediante a inserção do aluno como 

sujeito ativo em seu processo de aprendizagem, apropriação e consolidação de 

conhecimentos e compreensão aprofundada da realidade em que vive. Nessa 

perspectiva, a FBMG adota uma política para a educação à distância que tem e se 

pauta nos seguintes objetivos: 

 

● Ampliar e diversificar a oferta educativa institucional, nessa modalidade, aos 

estudantes; 

● Criar parcerias com a mantenedora para a elaboração de projetos de 

formação ministerial e atividades extensionistas junto às comunidades; 

● Eliminar as barreiras geográficas e temporais quanto à esta modalidade 

educacional; 

● Integrar a formação cidadã, ética e atitudinal à formação profissional; os 

diversos níveis e modalidades educacionais. 

● Interagir com a educação fundamental e média do colégio Batista Mineiro, 

ofertando os recursos tecnológicos para este nível de ensino; 

● Oportunizar, sempre que possível, a inclusão digital. 
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A característica da EaD está em consonância com os significativos avanços na 

tecnologia de informação, o que vem permeando as mais variadas áreas e campos 

do conhecimento. A educação superior não ficou fora desse contexto, implementando, 

em seu rol de ofertas de modalidades de ensino, a Educação a Distância.  

A FBMG apropria-se de preceitos legais, especialmente do Decreto 5.622, de 

19 de dezembro de 2005, que define a educação à distância, tomando como premissa 

fundamental a evolução conceitual concernente a esta modalidade.  

Assim, com esta compreensão, busca continuamente referenciais teóricos, 

pedagógicos e tecnológicos para priorizar não mais “um ensino à distância”, mas, de 

fato, uma educação à distância. 

 

8.1 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO E CURRÍCULO  

 

A missão da FBMG, é transformar pessoas, tornando-as capazes de dominar 

o conhecimento, respeitar a diversidade, com autonomia, pensamento crítico, sem 

descurar dos aspectos éticos e da responsabilidade social pela qual perpassam todas 

as áreas do conhecimento.  

Imbuída dessa missão, em sintonia com a concepção de ampliação do Ensino 

Superior e atenta às necessidades sociais e educacionais, a FBMG explicita o 

planejamento para oferta de cursos de Graduação e de Pós-Graduação em EaD. 

O perfil do egresso desses cursos contempla as capacidades técnicas, 

analíticas e de criticidade com ênfase na formação de profissionais capazes de 

combinar conhecimentos teóricos e instrumentais, com competências e habilidades 

para assimilar e transformar mudanças tecnológicas com preocupação ética e 

responsabilidade social.  

Às características descritas, somam-se autodeterminação, capacidade de 

decisão, seleção, organização e interatividade incrementadas pelas atividades e 

tecnologias ofertadas pela FBMG.  

Esse perfil se vincula aos princípios filosóficos norteadores das políticas de 

Ensino de Graduação, Pós-Graduação e programas ofertados pela FBMG na 

modalidade EaD, sintetizados como a prática do respeito à diversidade, à liberdade 

de expressão, ao respeito ao outro e a si mesma, à inclusão social, elementos 
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perpassados pela ética, pela justiça, pelo comprometimento com a educação superior 

e pela transparência de decisões e práticas.  

Não diferentemente, os princípios técnico-metodológicos são aplicados na 

concepção de currículo pretendida, inspirada na dialogicidade, na criticidade, na 

valorização do aprender fazendo, na ênfase à colaboração e participação e na 

concepção da tecnologia como ferramenta de desenvolvimento humano. 

Assim, a concepção de educação e currículo nos cursos ofertados em EaD 

compartilha das políticas, princípios filosóficos e técnico-metodológicos, com respeito 

às especificidades relativas à temporalidade e espacialidade que caracterizam a 

oferta a distância. Desse modo, a organização curricular seguirá as premissas de: 

● Aplicação de metodologias inovadoras e ativas na solução de 

problemas;  

● Articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão pautada em tecnologias 

de comunicação e informação;  

● Concepção curricular apoiada na flexibilidade e na diversidade de 

arranjos de conteúdos e metodologias de ensino-aprendizagem;  

● Contextualização de conhecimentos e processos de formação, 

compreendidos como espaços nos quais se constroem novos saberes 

resultantes de processos históricos e culturais;  

● Criticidade sobre os diversos contextos sociais; 

● Dialogicidade e interação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

● Planejamento e avaliação constante do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Essa postura institucional visa o comprometimento com a diversidade de 

realidades sociais, ampliada pela Extensão da EaD e com a vivência do aluno, visto 

como portador de identidade social; o comprometimento com as orientações legais; o 

comprometimento com a realidade científico-tecnológica e educacional tendo por 

objetivo criar condições para o desenvolvimento de projetos e programas que 

atendam aos níveis de ensino-aprendizagem e práticas investigativas. 

O comprometimento com uma gestão democrática e participativa; o 

comprometimento com a realidade local e regional por meio de uma política de 

participação no processo de desenvolvimento social, cultural e econômico da região, 
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traduzida por ações institucionais definidas a partir das demandas e necessidades 

sociais.  

Com base nesses compromissos, a FBMG expressa sua relação com a 

realidade na qual atua, promovendo e articulando uma política de desenvolvimento e 

incentivo às práticas educativas, culturais, artísticas, científicas, técnicas e sociais. 

Com a oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação cumpre com o compromisso 

de perpassar barreiras territoriais e alcançar jovens e profissionais atuantes no mundo 

do trabalho necessitados de formação e capacitação, possibilitando um Ensino 

Superior de qualidade e comprometido com as demandas sociais. 

 

8.2 CURSOS NA MODALIDADE EAD 

A FBMG, para cumprir as diretrizes e assegurar a consolidação do PPC de 

Cursos na modalidade de Educação à distância, como foi a prática estabelecida no 

Curso de Teologia, estabelecerá em primeira mão, um grupo de docentes formados 

na área de competência do saber, que formará o Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

Com essa perspectiva, serão viabilizadas ações específicas para a construção da 

proposta pedagógica, acadêmica e curricular dos cursos em EaD. Assim, a FBMG 

adotará os seguintes procedimentos e ações: 

 

● Observância rigorosa da legislação preconizada para esta modalidade de 

educação e sua oferta; 

● Consonância com as exigências legais no que tange à Carga Horária do 

Curso a ser desenvolvido; 

● Verificação acurada das Diretrizes Curriculares Nacionais na área e campo 

de estudos pretendidos; 

● Promover continuamente a capacitação de colaboradores, tutores, 

professores e técnicos administrativos para uma atuação de excelência na 

modalidade EaD. 

 

8.3 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DA (NEAD) 

O Núcleo de Educação a Distância é um setor criado pela FBMG, que tem como 

objetivo básico gerenciar todas as rotinas referentes à esta modalidade de ensino. 
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Nele estão alocados profissionais que se envolvem diretamente com a gestão de 

curso, de polo, de materiais didáticos, de tecnologia da informação e outros 

relacionados.  

Essa pessoa coordena toda dinâmica do funcionamento da educação a 

distância, é muito importante saber que ele estará sempre trabalhando para que tudo 

ocorra dentro do previsto e que sua experiência conosco seja a mais tranquila 

possível. 

O NEAD é o órgão responsável pela coordenação administrativa e didático-

pedagógica dos cursos e atividades de educação a distância na Instituição, em 

graduação e pós-graduação e que tem como objetivos desenvolver ações que reflitam 

a abrangência de sua área de trabalho. Tem como finalidade:  

 

● Articular o campo institucional, coordenando um sistema integrado e 

interativo de educação a distância;  

● Buscar e consolidar cooperação entre instituições locais, nacionais e 

internacionais, de modo a atender às novas demandas por uma 

educação mais dinâmica, de forma efetiva e sem riscos de reduzir a 

qualidade dos serviços oferecidos em função da ampliação da clientela 

e de sua viabilidade econômica;  

● Contribuir, por meio da disseminação de programas, conhecimentos e 

tecnologia aplicada à Educação a Distância, para a melhoria da 

qualidade e ampliação das possibilidades de acesso ao ensino superior;  

● Desenvolver uma cultura institucional favorável à incorporação da 

aprendizagem aberta e a distância;  

● Implantar, implementar, acompanhar e avaliar cursos na modalidade de 

educação a distância para os diversos segmentos da sociedade, que 

envolva a criação de cursos em diversos níveis, utilizando metodologias 

adequadas ao ensino a distância nas seguintes categorias, conforme a 

legislação em vigor: Disciplinas para Nivelamento; Disciplinas On-line e 

outros que se fizerem necessários e que estiverem de acordo com os 

objetivos da educação a distância, da FBMG e desse núcleo;  
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● Oferecer alternativas de formação e capacitação profissional, 

propiciando o acesso à educação universitária a todas as regiões do 

Brasil;  

● Realizar atividades de suporte ao processo de ensino, que envolvem a 

criação de homepage para professores, biblioteca digital, listas de 

discussão entre alunos e professores, chats, serviço de acesso à 

Internet para discentes e docentes através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). 

● Valorizar o papel da Educação a Distância na implantação de uma nova 

cultura educacional, comprometida com a formação do educando em 

múltiplas linguagens, com a ampliação dos espaços educacionais e dos 

domínios do conhecimento. 

 

8.4 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) possibilitam compartilhar 

informações e desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de análise, síntese 

e avaliação (Bloom, 1972), ao estimularem o aluno a buscar e gerir a informação, 

assim como colaborar com os pares.  

Essa dinâmica faz com que o estudante seja, ao mesmo tempo, consumidor e 

produtor de conhecimento, em um processo de aprendizagem que o estimula a 

desenvolver uma conduta que favoreça o trabalho individual e coletivo. 

O AVA da FBMG disponibiliza canais de interatividade para serem utilizados 

efetivamente, favorecendo o processo de aprendizagem, da construção e 

reconstrução do conhecimento. A colaboração e a cooperação, palavras-chave nesta 

concepção de educação, são valorizadas no ambiente virtual por levarem ao 

aprofundamento do conteúdo, à reflexão, à avaliação de diversos pontos de vista, à 

aplicação de conceitos e à reconstrução do conhecimento.  

Estão disponibilizados dispositivos de comunicação unilaterais, bidirecionais e 

multidirecionais (Fórum de Discussão; Central de Mensagens; Central de 

Monitoramento e Chat), de forma síncrona e assíncrona. 

O trabalho cooperativo, igualmente, está presente na troca e na busca por um 

objetivo comum para a construção do saber. Acontece por meio do compartilhamento 

de informações e de conhecimentos entre os atores do processo. Na aprendizagem 
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colaborativa, estimula-se a reciprocidade, a fim de que se alcance um propósito em 

comum.  

A interação é encorajada visando principalmente ao estímulo ao conhecimento 

compartilhado; todos podem contribuir uns com os outros, desenvolvendo suas 

competências e habilidades. 

O trabalho cooperativo, no qual todos efetivamente cooperam, colaboram e 

interagem, torna a aprendizagem significativa, pois com as trocas o conhecimento é 

construído em conjunto e, a partir daí, individualiza-se. 

No ambiente virtual de aprendizagem, os meios de comunicação favorecem o 

ensino e a aprendizagem cooperativa. Esse trabalho pode ser feito por meio: das 

comunidades virtuais, dos fóruns de discussão, de compartilhamento de arquivos 

online, da publicação colaborativa ou aquinhoada de resumos e rascunhos de alunos, 

por mensagem, entre outros mecanismos de comunicação. 

Além disso, o AVA integra as interfaces relacionadas à publicação de conteúdo, 

por meio de tecnologias específicas para a hospedagem e biblioteca virtual utilizada 

pela FBMG, dentre outras ferramentas para armazenamento, distribuição e 

construção de conteúdo. 

Quanto aos aspectos gerenciais, o AVA adotado neste Curso foi delineado 

visando à integração ao sistema de gestão acadêmico-administrativa da FBMG. Tal 

integração permite aos alunos, professores-tutores e gestores que atuam na 

modalidade a distância, o mesmo acesso aos serviços disponíveis aos que atuam na 

modalidade presencial (matrículas, inscrições, requisições, acesso às informações 

institucionais, secretaria, tesouraria, requerimentos etc.). 

Outrossim, o AVA também possui ferramentas internas de gestão acadêmica, 

em especial no que se refere ao andamento, progressão e atuação do Corpo Discente 

e Corpo Docente durante os eventos de acesso e do uso das funcionalidades ali 

disponibilizadas. Destacam-se, entre outros, os relatórios gerenciais específicos que 

tratam do registro de participação de alunos no Fórum (tanto quantitativo quanto 

qualitativo), a conclusão de tópicos de conteúdo, o registro de exercícios e atividades, 

tempo de acesso etc. 

Para os alunos, tutores e gestores, paralelamente, o AVA é parte do Campus 

Virtual. Este, portanto, é o campus no qual seus usuários compartilham um espaço 
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logado de ensino e aprendizagem, sistematicamente integrado ao sistema de 

informações acadêmicas da FBMG e ao AVA. 

As oportunidades de aprendizagem proporcionadas, por meio da sala de aula 

virtual, nas quais há o rompimento das fronteiras de tempo e espaço, o aluno é o 

centro do processo de ensino- aprendizagem que, acontece de maneira interativa. 

 Neste contexto, o professor-tutor tem papel fundamental, na medida em que é 

o responsável pela oferta, ao estudante, das ferramentas para construção do seu 

próprio processo de aprendizagem, como protagonista, em seu ritmo, de forma 

personalizada, com autonomia e como sujeito ativo e participativo. Processo de 

acompanhamento e controle que auxiliará o aluno no percurso educacional. 

O modelo pedagógico centrado no estudante, concebe a Sala de Aula Virtual e 

todos os elementos constitutivos, dispostos em projeto pedagógico, em que as 

práticas educativas, envolvidas em um contexto de, que apresenta materiais didáticos 

multimídia e estimula o professor para que ele estabeleça estratégias diferenciadas 

de aprendizagem. Além disso, compreende uma avaliação contínua como meio de 

favorecer o êxito dos estudantes, com vistas ao ensino para a competência e ao 

atendimento às necessidades individuais e coletivas. 

A Sala de Aula Virtual traz muitas possibilidades de interações online, criando 

um clima afetivo nos intercâmbios comunicativos entre Alunos e professor-tutor, o que 

proporciona uma influência positiva na motivação dos estudantes e uma nova forma 

de conviver: em rede. 

 

8.5 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

É o sistema que propicia as salas de aula dos alunos nos cursos a distância 

(EaD). É o ambiente virtual que disponibiliza os conteúdos das aulas e das 

ferramentas de avaliação e interação do processo ensino.  

O AVA é conhecido também por sua sigla em inglês LMS - Learning 

Management System ou Sistema de Gestão da Aprendizagem (SGA), são softwares 

desenvolvidos sobre uma metodologia pedagógica para auxiliar a promoção de 

ensino e aprendizagem virtual ou semipresencial.  

A Educação a Distância apresenta características específicas. O fato de não 

ter um espaço físico como uma sala de aula real, com cadeiras, carteiras, quadro, 

professores e alunos não significa que o aluno esteja isolado, já que poderá interagir 
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com os professores das disciplinas e os demais alunos de seu Polo de Apoio 

Presencial por intermédio da Internet, em um ambiente virtual cujo objetivo é oferecer 

espaços destinados à disposição de conteúdo, às orientações de estudos, à 

realização de atividades e comunicação com professores, coordenadores, tutores e 

demais alunos dos cursos a distância. 

Após conectar-se à internet por meio do navegador escolhido, acessará o portal 

da EaD e usar a matrícula como login e a senha cadastrada. Uma vez tendo acesso 

ao AVA, poderá visualizar todas as disciplinas em curso no momento e, ao acessar 

uma determinada disciplina, terá acesso às aulas, aos materiais de apoio, aos fóruns 

e a demais conteúdos previstos. 

Na educação a distância o processo ensino-aprendizagem será desenvolvido 

através do AVA, portanto é recomendável que as atividades sejam acompanhadas 

por uma participação diária na ferramenta, pois diversos fóruns e chats devem ser 

programados, o que exigirá uma participação efetiva. Todas as instruções sobre o uso 

do AVA estarão disponíveis no Manual do Aluno, assim todas essas informações 

serão disponibilizadas on-line, no próprio ambiente.  

No AVA foi definida a estrutura que uma disciplina deve seguir, seguindo a 

divisão em unidades (módulos) e, de acordo com o plano de ensino, o tutor orienta os 

alunos para que possam participar de atividades e estudar nos materiais 

disponibilizados, tirando suas dúvidas. 

Nessa perspectiva, a relação dialógica entre professor e aluno será mediada 

por recursos didáticos, através de material impresso ou disponibilizado de forma 

eletrônica/digital, pelo texto escrito elaborado, estruturado e planejado pelo professor 

da área do conhecimento, para possibilitar ao aluno, a distância, a apropriação e 

incorporação dos conhecimentos, habilidades e competências necessárias à sua 

autonomia intelectual. 

Os cursos ofertados na modalidade da EaD da Faculdade Batista de Minas 

Gerais – FBMG, seguirão o modelo educacional projetado totalmente online com 

exceções às atividades presenciais que serão desenvolvidas de maneira presencial 

ao final de cada bimestre.  

Para acompanhar este modelo educacional, outros recursos de mediação 

serão utilizados, transcendendo os limites de espaço e tempo, como a produção de 

material audiovisual, a utilização de softwares que possibilitem ao aluno um 
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aprofundamento maior dos conteúdos, permitindo-lhe uma forma de interatividade 

com a linguagem hipertextual, o acesso e a utilização da rede mundial de 

computadores que viabilizam programas interativos do aluno, professor, tutoria. 

A tutoria, neste contexto, passa a ser um componente imprescindível na 

organização e desenvolvimento da EaD, porque acompanha, orienta e avalia todo o 

processo de ensino-aprendizagem do aluno, em suas necessidades, sobretudo, nos 

momentos de atividade e de estudo não presencial. 

 

8.6 DINÂMICA E FUNCIONAMENTO DO CAMPUS VIRTUAL 

O curso se define em cada um de seus componentes curriculares, a partir da 

publicação do conteúdo instrucional no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para 

cada uma das disciplinas. Após a publicação, ocorre a alocação de discentes nas 

turmas no AVA, por intermédio do Sistema Acadêmico (SA) da FBMG. 

Em termos de administração acadêmica, o aluno presta PROCESSO 

SELETIVO (PS) e, após aprovação, inicia o processo de matrícula acadêmica no SA. 

Após ter sua matrícula efetivada, o acesso ao ambiente logado (ou Campus Virtual 

FBMG) se efetiva, e é nesse ambiente que o aluno pode utilizar o sistema acadêmico 

e acessar o AVA. 

No tocante à metodologia, após o acesso ao AVA, o aluno visualiza as 

disciplinas do período acadêmico em que está matriculado e a trilha de aprendizagem. 

Estes itens contemplam o que se define como conteúdo e, organiza-se em unidades 

e suas atividades, nas quais a convergência de meios é efetivada. 

Em relação à convergência de meios (conteúdo online, orientações e 

referências sugeridas no Plano de Ensino, ferramentas de interação entre alunos e 

aluno professor-tutor), busca-se garantir efetividade na disponibilização do conteúdo 

e, ao mesmo tempo, balizar a organização de estudo do corpo discente. Em outras 

palavras, o aluno recebe Orientações de Estudo como um guia para efetivar a 

convergência de meios, de modo a direcionar suas ações de aprendizagem na 

disciplina como um todo. 

No tocante à atuação docente, o professor-tutor media o diálogo entre os 

diversos meios que são utilizados na composição do arcabouço teórico das 

disciplinas, estando todos esses meios sob moderação dele, em particular no que se 

refere aos desdobramentos do conhecimento e ao estímulo frequente para a 
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cooperação e colaboração nos espaços de interação professor- tutor/aluno, 

aluno/professor-tutor e aluno/aluno. Esse processo ocorre em cada turma, de cada 

disciplina, continuamente, consolidando assim o atributo online da metodologia, 

justamente por concentrar as principais ações acadêmicas do corpo discente no AVA. 

Nesse diapasão entre a disponibilização de conteúdo e a atuação docente, os 

princípios “aprender a aprender” e “aprender a fazer” são concretizados. A 

metodologia online adotada neste Curso exige do aluno o desenvolvimento 

competências, que incorporam conhecimentos, habilidades e atitudes, que são 

especificas e particulares e, ao mesmo tempo, gerais, pois se apropria de um 

ambiente virtual no qual todos os usuários são estimulados a aprender a usar o 

ferramental e adquirir fluência (mais do que o uso, também a criação e reformulação 

de conhecimentos), bem como todos os procedimentos essenciais para seu estudo 

visando a construção coletiva e cooperativa em seu percurso de formação. 

Paralelamente, cabe ao aluno demonstrar a efetividade de tal domínio para 

cumprir as etapas do processo de aprendizagem exigidas ao longo da realização da 

disciplina/curso.  

Em outras palavras, o desempenho do aluno está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento de competências inerentes à aprendizagem, à instrução mediada e 

ao domínio de funcionalidades exigidas no processo de aprendizagem, de acordo com 

o conteúdo programático (Unidades Curriculares) e os objetivos de cada disciplina. 

Essa perspectiva demanda uma atitude responsiva e funcional no decorrer da 

formação do discente, e que se reflete nos objetos de aprendizagem adotados no 

desenho didático das aulas. 

O “aprender a fazer”, muito mais do que uma perspectiva auto instrucional 

focada na individualização do processo de aprendizagem, está associado ao desenho 

didático do Projeto Pedagógico do Curso. Enfatiza-se, portanto, a construção de 

atividades e ações baseadas na resolução de problemas, na capacidade de auto 

avaliação e de autor responsabilização pelo próprio desenvolvimento acadêmico. 

Paralelamente, o ensino a distância na FBMG entende o aluno como sujeito 

ativo do processo, e a metodologia adotada para este Curso justamente valoriza 

intensamente a interação do aluno com seus colegas e professores-tutores. Nesse 

sentido, o princípio “aprender a conviver” toma forma pela mobilização de 
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competências inerentes à metodologia adotada, desenvolver as relações intra e 

interpessoais, tais como iniciativa, a cooperação e a aprendizagem em comunidade. 

 Concomitantemente, a exigência de interação, como espinha dorsal da 

metodologia, permite (e enfatiza) uma melhor compreensão dos mecanismos sociais 

envolvidos na troca constante de opiniões, conhecimento, visão crítica e 

questionamentos, indiretamente associados aos eventos em que a participação do 

aluno, frente aos colegas e professores-tutores é obrigatória (por exemplo como nos 

Fóruns de Discussão). 

 

8.7 AMBIENTALIZAÇÃO NO AVA: FORMAÇÃO INICIAL EM EAD 

 

Os primeiros passos para a inserção do discente no processo de ensino-

aprendizagem pautado na modalidade de educação a distância é a adaptação aos 

sistemas empregados nas plataformas de ensino, levando o discente à adaptação da 

linguagem e uso de tarefas no ambiente virtual de aprendizagem.  

Nesse processo inicial, os discentes terão disponibilidade ao Manual do Aluno 

- EaD como instrumento orientador de todo o processo de acompanhamento do curso, 

sobretudo, no período inicial, na Ambientalização ao AVA, pois este material 

apresenta os procedimentos detalhados para acesso aos diferentes espaços da 

plataforma e também trará possibilidades de leituras que favorecerão a compreensão 

do discente em torno da especificidade do curso na modalidade EaD. Este Manual do 

Aluno - EaD está disponível como um material arquivado no próprio ambiente virtual, 

e ao alcance imediato dos alunos em quaisquer situações. Além deste manual 

particularizado aos discentes, no curso haverá um manual específico ao tutor e outro 

ao professor. 

Também nas primeiras fases do curso será discutida a importância da postura 

de auto estudo pertinente ao aluno da EaD e o favorecimento do contato com as novas 

tecnologias de informação e comunicação. Além disso, a formação inicial em 

educação a distância deverá priorizar o estudo e discussão de conceitos, definições 

e fundamentos da educação a distância em todo o Brasil. 

Afora as adequações indicadas, a formação inicial e progressiva deve: 
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● Identificar aspectos que estabelecem similaridades e diferenças de 

conceitos de EaD desenvolvidos no contexto nacional e internacional; 

● Entender o surgimento da educação a distância e recursos tecnológicos 

utilizados para sua viabilização; 

● Conhecer algumas experiências de EaD no mundo e no Brasil, nos últimos 

dois Séculos. 

 

A formação inicial em educação a distância ou ambientação à plataforma de 

ensino será desenvolvida no início dos cursos, com acompanhamento da 

coordenação. 

 

8.8 VÍDEO AULAS 

São as aulas do Ensino a Distância, que em conjunto com guias de estudos, as 

vídeo aulas compõem as unidades temáticas de cada disciplina. São conteúdos 

apresentados de maneira gravada, utilizando-se de tecnologias e laboratórios 

específicos.  

A metodologia adotada visa propiciar um conjunto de ferramentas pedagógicas 

que se complementam e potencializam a aprendizagem, criando também uma maior 

atratividade para o aluno, motivando-o de forma a mantê-lo em frente ao computador, 

de maneira interessada, em seus estudos.  

 

8.9 ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

8.9.1 Biblioteca Física  

A FBMG, dispõe de biblioteca física bem dimensionada, ampla, com espaços e 

computadores para pesquisa, consulta ao acervo online, espaço para estudos grupos, 

espaços para estudos individuais, espaço com acessibilidade que possui computador 

com programas DOSVOX, NVDA, VLIBRAS e espaço para cadeirantes.  

As quantidades e a qualidade de exemplares tanto da bibliografia básica, 

quanto da complementar e dos periódicos seguem as regras constantes no 

instrumento de avaliação do INEP/MEC, com relatório de adequação das bibliografias 

básicas e complementares em conformidade com as Unidades Curriculares (UCs) foi 

devidamente elaborado e assinado pelo NDE. 
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8.9.2 Biblioteca Virtual 

Também obrigatória para os cursos a distância, a Biblioteca Virtual trata-se de 

um site, cujo conteúdo é composto por livros digitalizados, os conhecidos e-books, 

aplicáveis aos cursos da EaD oferecidos pela Faculdade Batista de Minas Gerais - 

FBMG. Esses e-books estão previstos na bibliografia do curso também. 

As Bibliotecas Virtuais a serem utilizadas para os cursos são a Biblioteca Virtual 

da Pearson e Biblioteca A, Biblioteca Biblos, Biblioteca Hebraica, Biblioteca Biblion e 

Editora FI, que possuem, juntas, mais de 15 mil títulos com acesso on-line. 

 

8.9.3 Material Didático  

Na EaD, em uma abordagem sistêmica, um dos componentes do processo de 

ensino-aprendizagem de extrema importância é o material didático, produzido 

especificamente para quem estuda a distância sem contar com o apoio presencial de 

um professor. Por isso, o material didático para o ensino na modalidade EaD da 

Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, configurar-se-á como um conjunto de 

mídias (impresso, audiovisual e digital) no qual os conteúdos devem se apresentar de 

forma dialógica e contextualizada, favorecendo uma aprendizagem significativa.  

É uma tecnologia disponibilizada ao estudante, além de outros componentes, 

tais como o projeto pedagógico, os sistemas de tutoria, de comunicação, de avaliação, 

os momentos presenciais, os colegas, as experiências pessoais. 

É importante que os materiais didáticos sejam concebidos levando em conta a 

aprendizagem significativa que favoreçam o estabelecimento de relações com as 

questões cotidianas do aluno. Na EaD, considerando a separação física entre 

discente e docente, o processo de ensino-aprendizagem é mediado pelo material 

didático e esse deve trazer os temas abordados para a vida real.  

A mídia impressa, disponível para impressão, deverá ser um veículo utilizado 

para estabelecer a comunicação entre os professores e alunos. 

Dentre o material didático, se destacam os livros abordando o conteúdo 

conforme objetivos da mesma; as leituras complementares e exercícios; os textos, 

casos e exercícios de apoio. O material didático dos cursos é um recorte no campo 

do saber que necessita ser expandido com a leitura de outros materiais bibliográficos 

(leituras complementares) e com a investigação empírica e simulada. 
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Quanto mais diversificado o material, mais se aproxima das diferentes 

realidades dos alunos, possibilitando diferentes formas de interagir com o conteúdo. 

Assim, A Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, disponibilizará recursos 

didáticos necessários para o alcance dos objetivos educacionais propostos, como 

livros da disciplina, vídeos e slides, textos complementares, hipertextos etc., além de 

livros e vídeos das bibliotecas dos Polos Presenciais. 

O material didático será ser organizado em: 

● Material Didático impresso: em cada disciplina, o aluno poderá imprimir o 

livro base que orientará as atividades, com indicações de leituras 

complementares, sites de pesquisa bibliográfica e, ainda, as referências 

bibliográficas que poderão ser consultadas pelo acadêmico. O livro base 

poderá ser produzido pelos professores da FBMG ou adquiridos após 

seleção compatível com a proposta curricular de cada disciplina; 

● Material Didático Virtual: Os professores elaborarão, organizarão e 

disponibilizarão o material didático no AVA para que os alunos possam 

estudar e realizar pesquisas de forma a atender às exigências de cada 

disciplina de seu curso.  

 

8.10 ATIVIDADES DE TUTORIA 

Para atender de forma excelente às demandas didático-pedagógicas do Curso, 

serão imprescindíveis as atividades de tutoria EaD, que seguem o manual específico. 

Os tutores foram selecionados e capacitados para o atendimento de tais demandas 

dentro das especificidades e características estruturais do Curso. 

São atividades da tutoria, dentre outras: 

● Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem durante os módulos; 

● Conhecer todo planejamento da aula de forma a garantir o fornecimento de 

todo e qualquer material com antecedência mínima necessária; 

● Enfatizar o comprometimento que deverá prevalecer entre o acadêmico e o 

curso, estimulando as devidas responsabilidades, direito e deveres de 

todos; 

● Esclarecer dúvidas quanto ao conteúdo das disciplinas; 
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● Estimular os alunos na busca de várias informações bem como na 

participação de atividades culturais e sociais que contribuam para o 

processo de aprendizagem; 

● Interagir com os professores no que se refere aos conteúdos, às atividades 

e às chaves de resposta, visando melhorias no desempenho dos alunos e 

redução dos índices de reprovação e evasão; 

● Manter atualizados os registros acadêmicos dos alunos. 

● Monitorar a frequência dos estudantes. 

● Organizar todas as atividades de estudo de acordo com cada eixo temático 

trabalhado pelos professores, sob orientação da equipe pedagógica e de 

forma padronizada; 

● Orientar os alunos na utilização das ferramentas de comunicação 

disponíveis no AVA e no cumprimento e envio das atividades dentro dos 

prazos estabelecidos, ou seja, prestar orientação direta ao aluno; 

● Proceder a aplicação das provas presenciais; 

● Registrar as informações necessárias para a evolução do aluno no curso; 

● Responder diariamente aos e-mails dos alunos, as dúvidas encaminhadas 

e responsabilizar-se pela aproximação e articulação entre alunos, tutores e 

professores; 

● Utilizar técnicas de motivação adequadas para estimular o aluno a progredir 

no curso de forma interativa enfatizando a autodisciplina. 

 

8.11 INTERAÇÃO ENTRE DOCENTES, DISCENTES E TUTORES 

 

O professor-tutor é um docente com formação acadêmica compatível com o 

Plano de Ensino da disciplina ao qual está vinculado, sendo a titulação mínima de 

especialista, e que possui domínio das técnicas indicadas para o desenvolvimento da 

ação docente nesta modalidade de ensino. Em termos práticos, é responsável pela 

condução didática da (s) disciplina (s). 

Nesse sentido, é o agente indispensável na rede de comunicação que vincula 

os alunos ao curso e à instituição de ensino, pois possibilita a retroalimentação 

acadêmica e pedagógica do processo educativo, com vistas a desenvolver no corpo 

discente a autonomia, por meio do desdobramento do conteúdo e da mediação 
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pedagógica entre o conhecimento teórico, sua aplicação prática e as particularidades 

desse conhecimento na formação acadêmico-profissional do aluno. 

Suas principais tarefas são as de mediar, facilitar, encaminhar e gerenciar o 

processo de aprendizagem, acompanhando as atividades do aluno no ambiente web, 

procurando sempre orientá-lo quanto ao desenvolvimento de estratégias de estudo 

autônomo, de estudo cooperativo e colaborativo e à melhoria do processo ensino-

aprendizagem, sobretudo a partir dos conteúdos e experiências apresentados. 

Em termos de mediação, portanto, tem o professor-tutor o fórum de discussão 

como principal interface na (re) construção do conhecimento, já que se trata de um 

espaço concebido para promover questionamentos e provocações entre os alunos, 

sempre sob a égide da cooperação e da colaboração em prol da aprendizagem. 

Nesse sentido, portanto, a mediação no fórum é concebida a partir de 

questionamentos temáticos, com regras de participação, sob um viés de 

transversalidade em relação ao conteúdo das aulas e, também, regras de convivência 

na web. O professor-tutor, nesse diapasão, comenta, retifica, ratifica e sugere novos 

desdobramentos ao (s) questionamento (s) temático (s) a partir da postagem dos 

alunos. 

Vale apontar também que, no fórum de discussão de cada turma, o professor-

tutor atua no sentido de valorizar o conhecimento e a experiência do discente, 

estabelecendo assim uma postura de mediação também voltada para o respeito às 

individualidades de cada aluno, bem como para desenvolver as limitações e 

reconhecer as particularidades regionais. Em que pese a importância da ferramenta 

fórum de discussão, a mediação multidirecional (muitos-para-muitos), também ocorre 

por meio da ferramenta Central de Mensagens. 

Em termos de interação, a ferramenta disponibiliza espaço para comentários 

do professor sobre a produção do aluno, permitindo assim um feedback interno, 

dentro da ferramenta, inclusive no caso de rejeição de trabalho, atribuindo-se assim 

um caráter de medi- ação individualizada à produção de conhecimento do aluno. Em 

termos de facilitação, o atendimento do tutor a distância se dá preferencialmente por 

meio dos fóruns de discussão, central de mensagens e newsletter. 

O fórum de discussão, trata-se de uma ferramenta de interação com a 

finalidade de promover a interlocução entre aluno-professor-tutor, aluno-aluno, 

visando a construção colaborativa do conhecimento, por meio de discussões, do envio 
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e distribuição de mensagens, sobre temas e dúvidas surgidas, além de haver um 

tópico que busca a integração da turma (apresentação pessoal, informações pessoais 

etc.). 

Quanto à central de mensagens, trata-se de um correio eletrônico interno, 

exclusivo ao AVA, com a finalidade de estabelecer comunicação multidirecional, direta 

entre aluno-professor-tutor, aluno- aluno. Em virtude de ser um canal de comunicação 

direto, individual, ele é tratado, em termos de comunicação, como uma ferramenta de 

atendimento administrativo, e não de conteúdo. A orientação dos professores-tutores 

é a de usar tal ferramenta como um canal facilitador para atendimento ou 

encaminhamento de questões relacionadas à administração acadêmica (como acerto 

de nota, questionamento sobre resultado da avaliação, situações especiais, etc.).  

 

8.12 ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLOS EAD 

Atualmente a FBMG, conta apenas com o POLO SEDE. Entretanto, quando 

houver previsão de implementação de polos, a FBMG adotará os seguintes critérios, 

de acordo com estratégias de gestão, baseados em alguns parâmetros, a saber: 

 

● Municípios com no mínimo 150.000 (cento e cinquenta mil) habitantes e cuja 

população global, dentro de um raio de abrangência de 100 (cem) 

quilômetros, seja superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes. 

● Municípios vizinhos a outros polos já implantados, cuja distância mínima do 

polo em funcionamento seja de 200 (duzentos) quilômetros, desde que no 

raio de 100 (cem) quilômetros do ponto médio da distância entre eles exista 

uma densidade populacional mínima de 200.000 (duzentos mil) habitantes. 

 

8.13 ESTRUTURAS DE POLOS EAD 

Seguindo as recomendações do MEC, cada polo apresenta identificação 

inequívoca com a FBMG. No que diz respeito aos espaços ofertados, são 

demandados: 

 

● Salas de aula ou auditório;  

● Laboratório de informática; 
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● Laboratórios específicos presenciais ou virtuais;  

● Sala de tutoria; 

● Ambiente para apoio técnico-administrativo; 

● Acervo físico ou digital de bibliografias básica e complementar; VII - 

recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação -TIC; e VIII - 

organização dos conteúdos digitais. 

Todos os espaços de uso acadêmico contarão com boas condições em termos 

de capacidade (mínimo 20 alunos por sala), iluminação, ventilação, acústica, 

segurança, conservação, comodidade e acessibilidade. Oferecem acesso à internet 

por Wi-Fi, a fim de permitir aos alunos que conectem seus próprios equipamentos à 

internet. Além da internet por rede em cabeamento. Existe um esforço para que seja 

oferecida ampla acessibilidade nos espaços. 

Infraestrutura física: 

● Uma Sala da Coordenação do Polo: mesa com cadeiras, computador, 

telefone, acesso à internet e impressora. 

● Pelo menos duas salas de aula/orientação com capacidade mínima de vinte 

alunos, com mesas e cadeiras, acesso à internet. Deve haver um espaço 

demarcado para cadeirante em cada sala. É preciso que existam recursos 

multimídia disponíveis no polo. 

● Um Laboratório de informática localizado em sala específica, com pelo 

menos 2 computadores e com acesso à internet. 

● Sanitário com acessibilidade (porta de 90cm, barras de apoio, acesso livre, 

identificação). Biblioteca com computador conectado à internet para 

consulta ao acervo virtual. Secretaria (pode ser compartilhada com outras 

atividades administrativas). 
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9 CORPO DOCENTE, TUTORES, TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E 

COORDENAÇÃO 

A FBMG atenta à legislação vigente e, considerando seu objetivo de 

transformar-se em Centro Universitário, considera o que estabelece a legislação atual: 

“Art. 1º Os centros universitários são instituições de ensino 
superior pluricurriculares, que se caracterizam pela excelência 
do ensino oferecido, pela qualificação do seu corpo docente e 
pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à 
comunidade escolar. 

 

Parágrafo único. Classificam-se como centros universitários as instituições de 

ensino superior que atendam aos seguintes requisitos: (I) - um quinto do corpo 

docente em regime de tempo integral e (II) - um terço do corpo docente, pelo menos, 

com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. 

Neste sentido, na vigência do PDI anterior realizou investimentos em recursos 

humanos para as atividades fim da instituição. Em relação ao corpo docente, o esforço 

institucional será dirigido tanto no sentido de garantir uma expansão qualitativa com 

base no recrutamento de profissionais qualificados e experientes, quanto no ampliar 

o índice de dedicação docente, mediante o recurso da utilização crescente dos 

regimes de trabalho em tempo parcial e em tempo integral. 

Como resultado, a FBMG conta hoje (2023) com um corpo docente que é 

constituído por 67% de mestres e doutores. Dos 30 (trinta) professores contratados, 

05 (cinco) são Doutores, 15 (quinze) são mestres e 10 (dez) especialistas. 

Quanto à jornada de trabalho, dos 30 docentes, 41.17% tem contrato de tempo 

parcial e (58,82 em regime Integral, com o que a instituição atende a legislação 

educacional brasileira. 

Tal situação evidencia um nítido progresso alcançado em termos de titulação e 

regime de trabalho docente, graças a providências adotadas, quando assumiu a 

determinação de investir ainda mais na qualidade do ensino, pesquisa e extensão. 

A partir da análise da composição do corpo docente existente, e levando-se em 

consideração o planejamento da expansão de ofertas de novos cursos e da 

implantação do EAD, foram definidas as projeções do crescimento quantitativo global 

e do nível de qualificação do corpo docente para o período de 2023-2027. 

O crescimento, neste caso, além de quantitativo, também tem a sua esfera 

qualitativa, já que a instituição também investe na formação continuada de seus 
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docentes. A projeção apresentada no PDI reflete também a realidade financeira, 

buscando ser o mais realista possível, procurando atender a legislação pertinente, a 

mantença financeira da instituição e garantia de efetiva disponibilidade de pessoal 

docente para a manutenção e o incremento das atividades de ensino, extensão, 

pesquisa e gestão acadêmica. 

Quanto ao acompanhamento do trabalho docente, a Coordenação Pedagógica 

tem como principal objetivo o apoio e assessoramento pedagógico aos segmentos 

docente, discente e coordenações de curso no processo ensino e aprendizagem, com 

vistas à garantia e permanência da excelência na qualidade do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

9.1 COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE E TUTORES 

O corpo docente da FBMG, é composto por professores e tutores especialistas 

na área, mestres e doutores que tem formação profissional e acadêmica o que 

contribui para a teoria e prática dos trabalhos. 

Um dos fatores que sempre elevam o grau de satisfação dos discentes e da 

comunidade que se utilizam da prestação de serviços e das atividades acadêmicas 

da FBMG, é o grau de atendimento, formação e qualidade pedagógica do corpo 

docente.  

 

9.1.1 Cronograma de Expansão - Corpo Docente 

O cronograma de expansão do corpo docente está de acordo com o plano de 

expansão dos cursos, quantidade de turmas ou de estudantes. Considerando os 

cursos a serem implantados nos próximos anos e os cursos em funcionamento têm-

se: 

 

TITULAÇÃO 2023 2024 2025 2026 2027 

Doutor  05 07 10 13 16 

Mestre 15 16 17 18 20 

Especialista 10 10 10 10 10 

Total  30 33 37 41 46 

 

 

9.1.2 Experiência na Docência Superior e Experiência Profissional 
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O compromisso com a qualidade pedagógica é permanente e requer um quadro 

docente e tutores com qualificação mais elevada possível e nas áreas adequadas de 

formação, promovendo assim uma qualidade pedagógica do trabalho desenvolvido 

nos cursos de graduação e pós-graduação. 

A planilha em anexo contempla nominalmente a experiência do corpo docente, 

em termos de docência no ensino superior e experiência profissional, bem como sua 

produção acadêmica nos últimos cinco anos. 

 

9.1.3 Plano de Carreira do Corpo Docente e Tutores 

 

O Plano de Cargos e Salários da FBMG vem sendo consolidada com os 

métodos de descentralização de custos. Busca-se estabelecer padrões salariais 

mediante comparação com mercado externo, bem como uma reestruturação dos 

cargos da instituição, incluso neste ponto sugestões de treinamentos e 

desenvolvimento para os colaboradores.  

O PCS - Plano de Cargos e Salários está sendo executado seguindo duas 

etapas principais: a pesquisa de mercado e a pesquisa interna. A pesquisa de 

mercado foi possível obter informações acerca das políticas salariais adotadas pelas 

principais instituições do estado e da região. Ao passo que, por meio da pesquisa 

interna alcançou-se um perfil organizacional da empresa, perpassando pela dinâmica 

interna da mesma, bem como uma descrição detalhada de seus cargos. 

A descentralização de custo faz com que docentes tenham um diferencial nos 

valores de hora/aula base não invalidando as projeções verticais e horizontais dos 

mesmos frente aos outros.  

9.1.4 Formação Continuada dos Docentes e Tutores  

O ambiente de estímulo à capacitação docente e tutoria que a FBMG, 

desenvolve, caracteriza-se pela realização de programas de formação continuada e 

encontros sistemáticos dos professores para a revisão da prática pedagógica, tendo 

em vista a efetividade do ensino.  

O objetivo desses programas é a mudança de postura do professor, 

conscientizando-o de que o seu trabalho está diretamente relacionado à dinâmica das 

transformações sociais e, consequentemente, sua ação deve ser intencionalmente 
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voltada para que o aluno adote uma postura cada vez mais responsável e autônoma 

em relação aos próprios estudos.  

Dessa forma, a capacitação docente, que é uma preocupação contínua da 

Instituição, implementa-se por meio de diferentes programas apresentados a seguir.  

A formação de professores e de tutores e a atualização do professor/tutor pode 

desempenhar um papel importante na configuração de uma "nova" profissionalidade 

docente.  

O estímulo ao aperfeiçoamento profissional e ao constante desenvolvimento 

intelectual podem ser extrínsecos, ligados, entre outros fatores, a emergência de uma 

"cultura profissional" no seio do ambiente em que se encontra o profissional docente 

fazendo parte da cultura instituída no seu local de trabalho.  

A formação continuada deve encorajar um pensamento crítico-reflexivo, 

fornecendo aos docentes e tutores os meios de um pensamento autônomo com a 

finalidade de facilitar as dinâmicas de auto formação participada.  

Contudo, manter-se em formação significa a intensificação do trabalho, que, 

por muitas vezes, já é demasiado intenso, um investimento pessoal. Porém, essa 

intensidade em relação ao trabalho pode ser tratada de forma criativa sobre os 

percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é 

também uma identidade profissional.  

A política institucional de formação docente da FBMG. Não trata de mobilizar a 

experiência apenas numa dimensão pedagógica, mas também num quadro conceitual 

de produção de saberes, de possibilidade de trocas de experiências. Por isso, é 

importante o estabelecimento de incentivos para que os docentes também participem 

de eventos específicos de suas áreas de formação e da área de educação, pois, os 

conhecimentos adquiridos fora da instituição também poderão ser compartilhados nos 

momentos promovidos especialmente para esse fim, além de aplicados na prática 

diária.  

Entende-se que incentivar a formação do profissional docente é fazê-lo sentir-

se parte de um processo interativo e dinâmico em que a troca de experiências e o 

compartilhamento de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais 

cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e 

de formando. Aqui são apresentados quatro programas que compõem as Políticas de 

Formação e Capacitação Docentes da Instituição.  
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O primeiro desses é o “Programas de Aperfeiçoamento e/ou Atualização 

Constante”, que ocorre duas vezes ao ano, nos meses de fevereiro e julho, por meio 

de um Encontro Pedagógico.  

A segunda parte do programa diz respeito ao incentivo de participação em 

cursos, congressos, seminários e outros, de interesse institucional e/ou do docente, 

desde que haja estreita relação com as atividades ministradas por ele na instituição.  

O terceiro programa é de estímulo à produção científica intelectual, cujo 

objetivo será o desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica, projetos de cursos 

e/ou eventos de extensão e obter aceitação para apresentar trabalhos inscritos em 

congressos, seminários e eventos congêneres.  

A quarta etapa diz respeito ao Programa de Avaliação Docente, desenvolvida 

pela CPA, com o objetivo de acompanhar o desempenho do professor, com vistas ao 

aperfeiçoamento de sua atuação e do projeto pedagógico do curso em que atua.  

A qualificação acontece por meio da atuação do colegiado do curso, da 

realização de Seminários sobre Pesquisa Científica, Procedimentos Didático-

Metodológicos, Avaliação, Planejamento de Ensino e Cursos de Especialização sobre 

Formação Docente para o Ensino Superior.  

Por último, um dos mais importantes programas está relacionada à qualificação 

docente em cursos Lato Sensu e Stricto Sensu, casos em que a instituição poderá 

subsidiar com financiamento parcial os estudos do docente, sabendo que as 

atualizações acadêmicas retornarão ao alunado da instituição como mais fonte de 

conhecimento. 

 

Plano de Incentivo à Capacitação de Docentes para LIBRAS 

A FBMG desenvolverá, com especial destaque, um plano de incentivo à 

capacitação de professores que se dediquem a ministrar a disciplina Língua Brasileira 

de Sinais - LIBRAS, em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005. 

 

9.1.5 Regime de Trabalho e Procedimentos de Substituição Eventual 

 

O docente integrante de carreira fica sujeito a um dos seguintes regimes de 

trabalho, incluídas as horas-aula que ministra na FBMG: 
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● Regime de Tempo Integral, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, sendo 20 (vinte) em aula e 20 (vinte) horas em 

estudos, pesquisa, extensão, produção científica e intelectual, avaliação, 

gestão e planejamento; 

● Regime de Tempo Parcial, com obrigação de prestar de 12 (doze) a 35 

(trinta e cinco) horas semanais de trabalho em aulas, reservando, pelo 

menos, 25% para estudos, pesquisa, extensão, produção científica e 

intelectual, planejamento, gestão e avaliação; ou 

● Regime Horista, para os que percebem seus vencimentos em função 

apenas das horas-aula contratadas. 

 

A distribuição do número de horas destinadas ao ensino, pesquisa, extensão e 

gestão acadêmica será definida pela Direção Acadêmica, Coordenação Pedagógica 

e Coordenação de Cursos, nos termos da legislação em vigor e respectivo contrato. 

A FBMG pode, por meio de contrato por tempo determinado e mediante 

autorização da Direção da FBMG e da Coordenação de Cursos, contratar professores 

em regime de substituição, para necessidades especiais em virtude de atividades 

pedagógicas. 

 

9.2 APOIO À PRODUÇÃO DOCENTE E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

A FBMG possui um regulamento institucional de apoio à participação em 

eventos, voltado aos professores e alunos da Instituição. 

A participação em congressos e eventos científicos tem por objetivo: 

incentivar a produção científica dos professores; 

ampliar a exposição do programa, com forte aumento de notoriedade e 

visibilidade; 

aumentar o intercâmbio institucional e pessoal dos professores; 

incrementar o ativo científico do programa e de seus participantes pela 

exposição ao estado-da-arte em campos específicos; e 

propiciar o fortalecimento e desenvolvimento das linhas de pesquisa da 

Instituição. 
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Os recursos para participação em eventos científicos poderão ser obtidos por 

meio de fontes tais como: recursos próprios da FBMG; CNPq; CAPES; fundações; 

recursos de projetos de professores destinados pela instituição; ou recursos alocados 

aos professores via bolsas concedidas pela própria instituição. Os recursos 

repassados aos cursos serão divididos entre as coordenações e as linhas de 

pesquisa, e sua utilização deverá ser de acordo com as regras da FBMG. 

Será de responsabilidade dos coordenadores de linha analisar os trabalhos 

aprovados em congressos/eventos e indicar a participação com base nos critérios 

nesta ordem de prioridade ordem de prioridade: 

• solicitantes com artigos com participação conjunta de docentes e 

discentes; 

• solicitantes com artigos com participação conjunta de grupos de 

docentes; 

• solicitantes com artigos com participação individual de docentes; 

• solicitantes com artigos com participação individual de grupos de 

discentes; 

• solicitantes com artigos com participação individual de discentes. 

Deverá ser considerada a quantidade de artigos que o solicitante teve aprovado 

no evento. Assim, um solicitante que tenha aprovado mais artigos terá prioridade 

sobre outro com número menor, em cada uma das categorias citadas, até o limite 

disponível de recursos destinados para este fim. Será concedido o recurso somente a 

1 (um) autor por trabalho, privilegiando-se autores com trabalhos múltiplos. 

A aprovação da solicitação de participação em evento deverá ainda considerar 

que: 

o evento deve ser significativo para a linha de pesquisa do solicitante; 

o professor requerente deve ser vinculado e estar em atividade na instituição; 

o evento deve ser compatível com os projetos de pesquisa que estão sendo 

desenvolvidos pelo professor requerente; 

o discente requerente não pode ter sido reprovado em nenhuma disciplina; 

o artigo aprovado no evento precisa ser compatível com a linha de pesquisa; e 

será dada prioridade para os discentes que tenham produção acadêmica 

relevante. 
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A cada demanda deverá ser analisada a disponibilidade de recursos 

disponíveis para os fins requeridos. A concessão de recursos da Instituição deverá 

considerar as seguintes prioridades: 

Pagamento de taxa de inscrição até o limite concedido pela Instituição, no caso 

de docentes e discentes. 

Pagamento de diárias (somente nos dias do evento científico e de acordo com 

os limites da Instituição para este fim), no caso de docentes e discentes. 

Passagens para traslados e deslocamentos, somente no caso de discentes. 

Cada docente poderá solicitar diária e inscrição à Instituição para participação 

em 2 (dois) eventos por ano (sendo 1 nacional e 1 internacional), com aprovação 

sujeita à disponibilidade de recursos, devendo respeitar as regras de interstício da 

Instituição. Cada discente poderá solicitar passagem, diárias e/ou inscrição, para 

participação em 1 evento por ano, com aprovação sujeita à disponibilidade de 

recursos e regras da Instituição. 

A FBMG poderá, ainda, conceder redução da carga horária de atividades 

didáticas, como estímulo e incentivo à participação do professor em programas de 

qualificação acadêmica ou conceder licença para realizar aprofundamento de estudos, 

de acordo com normas estabelecidas pelo Conselho Superior - CONSUP. Ao 

Professor é assegurado o reconhecimento de competência em sua área de atuação, 

o acesso ao seu aprimoramento profissional, infraestrutura adequada ao exercício 

profissional e remuneração compatível com sua qualificação e experiência. 

 

9.2.1 Cronograma de Expansão – Regime de Trabalho do Corpo Docente 

O cronograma de expansão do regime de trabalho do corpo docente está de 

acordo com o plano de expansão dos cursos, quantidade de turmas ou de estudantes. 

Considerando os cursos a serem implantados nos próximos anos e os cursos em 

funcionamento têm-se: 

 

REGIME DE TRABALHO  2023 2024 2025 2026 2027 

Integral  20 22 25 28 31 

Parcial  10 11 12 13 15 

Horista 00 00 00 00 00 
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9.3 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Para desenvolver um trabalho coerente com a missão da Faculdade Batista de 

Minas Gerais - FBMG, o corpo técnico e administrativo tem formação adequada às 

funções desempenhadas nos diferentes espaços de atendimento pedagógico e 

administrativo, com experiência profissional de, pelo menos, dois (2) anos.  

Os profissionais ligados a essas áreas são preparados internamente e 

externamente para o atendimento e acompanhando das atividades profissionais, 

atentos as necessidades e mudanças. Os profissionais técnicos administrativos 

passam por seleção que leva em consideração sua experiência prévia, formação, 

habilidade interpessoal, essencial para desenvolver o trabalho junto à comunidade 

universitária.  

Os técnicos dos laboratórios passam por atualização constante para se 

tornarem aptos a operarem com as tecnologias e processos mais modernos em 

softwares e hardwares de forma a contribuírem com os professores em nome de um 

ensino efetivo aos futuros profissionais em suas diferentes áreas.  

A FBMG preocupa-se com a capacitação interna oferecendo cursos internos e 

externos para capacitação do pessoal administrativo e oferece as condições efetivas 

de trabalho por meio de um plano de carreira e salários homologado junto ao Ministério 

do Trabalho e Emprego. 

A FBMG tem um setor de Recursos Humanos é formalmente definida e que 

conta com áreas específicas que são incumbidas para prestar assessoria aos 

gestores das áreas no processo de captação, integração, retenção, desenvolvimento 

e reestruturação de suas equipes. A Descrição de Cargos contempla as competências 

básicas e específicas necessárias para o desempenho excelente das funções sem, 

portanto, exigir que o candidato tenha todos os requisitos, mas, essencialmente um 

potencial para desenvolvê-los ao longo de sua carreira na FBMG e na Rede Batista. 

O Corpo Técnico está sendo ampliado com profissionais de competência e alto 

desempenho com vistas nas novas exigências do mercado educacional. A FBMG, até 

o ano de 2019, ampliou seu quadro técnico-administrativo na perspectiva de melhor 

atender ao alunado. No ano de 2019, repensou sua estratégia e executou apenas a 

contração de colaboradores pontuais. Como parte do avanço, listamos: 
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● Contratação de profissional qualidade com exclusividade para 

coordenação do Núcleo de Educação a Distância; 

● Aumento no quadro de profissionais para Tutoria de atendimento aos 

alunos das modalidades EAD para os cursos presenciais e a distância; 

● Disponibilidade de técnico em informática e tecnologia para atendimento 

imediato em caso de dificuldades de alunos no uso de equipamentos 

disponibilizados nos laboratórios da FBMG e também dos alunos da 

modalidade EAD que precisarem de ajuda; 

● Contratação de colaborador especializado em atendimento financeiro 

para auxílio dos alunos no turno da noite, ampliando o atendimento do 

serviço de 12 para 15 horas diárias. 

 

A FBMG, a partir de 2019 e 2020, com a abertura de novos cursos de 

graduação e pós-graduação, pretende implementar uma nova fase expansionista, 

contratando novos profissionais técnico- administrativos: 

 

● Contratação de um Secretário Acadêmico para a pós-graduação; 

● Coordenador de TI; 

● Coordenador de Curso Superior em Pedagogia; 

● Coordenador de pós-graduação “stricto sensu”; 

● Coordenador de graduação a distância em Administração; 

● Coordenador de Polo; (por cada polo a ser aberta); 

● Secretária (o) - Apoio Administrativo; (por cada polo a ser aberta); 

● Técnico (s) de informática; (por cada polo a ser aberta); 

● Bibliotecária e Auxiliar de Biblioteca; (por cada polo a ser aberta); 

● Pessoal de Segurança; (por cada polo a ser aberta); 

● Pessoal de manutenção e limpeza. (Por cada polo a ser aberta). 

 

9.3.1 Cronograma de Expansão - Corpo Técnico-Administrativo 

 

O cronograma de expansão do corpo técnico administrativo está de acordo com 

o plano de expansão dos cursos, quantidade de turmas ou de estudantes. 
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Considerando os cursos a serem implantados nos próximos anos e os cursos em 

funcionamento têm-se: 

 

COLABORADORES 2023 2024 2025 2026 2027 

Acadêmicos  15 23 15 21 26 

Administrativos 15 10 17 20 20 

Total  30 33 32 41 46 

 

9.3.2 Plano de Carreira Técnico-Administrativo 

  

O corpo técnico-administrativo da FBMG, é constituído por todos os 

colaboradores não docentes, que têm a seu cargo os serviços administrativos e 

técnicos de apoio, necessários ao normal funcionamento das atividades de gestão e 

das funções de ensino, pesquisa e extensão.  

A FBMG, zela pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de 

trabalho condizentes com sua natureza, bem como por oferecer oportunidades de 

aperfeiçoamento técnico-profissional a seus colaboradores.  

Os colaboradores são contratados sob o regime jurídico da legislação 

trabalhista, fundamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho, estando sujeitos, 

ainda, ao disposto, sobre sua categoria funcional, no Estatuto da Mantenedora, do 

Regimento Geral e nas demais normas expedidas pelos órgãos da administração 

superior.  

A dimensão do corpo técnico-administrativo está estimada em razão dos cursos 

e programas já implementados. Outras funções administrativas poderão ser criadas 

ou extintas, assim como poderão ser modificados os quantitativos de cada função, 

tendo em vista as avaliações periódicas do PDI e o cumprimento do cronograma de 

instalação de novos cursos.  

Determinados serviços como os de limpeza, conservação e segurança 

patrimonial, poderão ser terceirizados, assegurando-se, em contrato, o atendimento 

integral aos objetivos e metas da FBMG. 

O corpo técnico-administrativo confere a sustentabilidade para a atividade 

acadêmica, que representa a atividade fim da Faculdade Batista de Minas Gerais - 

FBMG, uma vez que a democratização do conhecimento representa um dos grandes 

desafios para a vida acadêmica, assim sendo o suporte conferido pelos colaboradores 

não docentes é imprescindível.  
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Cada novo curso que se implementa traz consigo uma gama considerável de 

requisitos que precisam ser correspondidos, não obstante os recursos materiais sejam 

necessários, estes precisam estar sob o controle e comando de pessoas, que passam 

constituir os recursos humanos necessários para assegurar a otimização de cada 

novo projeto que venha ser implementado. 

 

9.3.3 Critérios de Seleção e Contratação  

 

Os critérios de seleção e contratação do corpo técnico-administrativo se fazem 

em três etapas: I - Análise de currículo, considerando a experiência profissional; II - 

Entrevista, com o Diretor Administrativo; III - Realização de dinâmicas, para melhor 

conhecimento do grau de afinidade com a função.  

Uma vez contratado, o colaborador passa a fazer parte da comunidade 

acadêmica, trilhando pelos segmentos de sua especialidade, com identidade direta 

perante o setor no qual vai atuar.  

No processo de acolhimento na Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG, o 

colaborador deverá interagir com o seu grupo, fator primordial para o alcance dos 

objetivos propostos pela sua contratação.  

Sistematicamente o Diretor Administrativo, acompanhará os colaboradores 

para que estes não se sintam isolados, mas sim apoiados no efetivo desempenho da 

sua grande tarefa: ser um facilitador do conhecimento. 

 

9.3.4 Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo  

 

A FBMG, estabelece políticas disciplinadoras para a qualificação continuada 

dos colaboradores, considerando que no fomento do conhecimento dispõe de um 

quadro funcional de elevada capacidade.  

As políticas de qualificação do corpo técnico-administrativo são levadas a efeito 

pelos gestores da Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG, observando-se as 

seguintes metas:  

 

● Realização de encontros periódicos;  
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● Qualificar adequadamente, assegurando a melhoria da produtividade no 

desempenho de suas funções;  

● Desenvolver cursos que assegurem a melhor capacitação profissional;  

● Incentivar a participação dos colaboradores em treinamentos, congressos, 

seminários e demais eventos, ofertados externamente;  

● Incentivar os colaboradores ao ingresso em cursos de nível superior, para 

assegurar melhoria no desempenho e progressão na carreira profissional.  

 

Todos estes esforços visam oferecer um ambiente de trabalho saudável ao 

colaborador. 

 

9.4 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Com o objetivo de assessorar as Coordenações, no aprimoramento das 

atividades acadêmicas, a FBMG, criou a Coordenação Pedagógica que trabalha junto 

à Coordenação de Cursos e Docentes. 

Trata-se de um órgão institucional, responsável pela capacitação dos 

professores/coordenadores e pelo acompanhamento do exercício docente. Busca 

canalizar esforços no sentido de consolidar uma prática pedagógica comprometida 

com a qualidade dos processos ensino e aprendizagem, nos diferentes cursos em 

consonância com o Projeto Político-Pedagógico da FBMG. São objetivos gerais do 

Programa: 

 

● Desenvolver ações estratégicas de elaboração, implementação e 

acompanhamento dos Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de 

graduação da FBMG assessorar os Coordenadores de Curso em assuntos 

relativos à prática pedagógica requerida pelos diferentes cursos; 

● Promover práticas de reflexão e de planejamento das atividades 

acadêmicas, visando alcançar níveis de qualidade e excelência no ensino; 

● Contribuir para o desenvolvimento e a implementação de práticas 

pedagógicas interdisciplinares com o objetivo de aprimorar as relações 

interpessoais na instituição. 
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10 ATENÇÃO AOS DISCENTES 

 

A FBMG entende que os coordenadores de cursos são o elo entre o corpo 

discente e a direção da Instituição, desta forma a FBMG adotará uma “política de 

portas abertas” no trato com os discentes, atendendo aos alunos diariamente ou 

através de reuniões com os representantes de sala. Este contato com o discente 

permite à coordenação: 

 

● Obter um retorno das diversas atividades propostas aos alunos; 

● Informar aos alunos sobre eventuais programas ou projetos institucionais; 

● Identificar as dificuldades apresentadas pelos alunos através deste 

atendimento e das reuniões de Colegiado de Curso; 

● Ouvir sugestões e identificar pontos de melhoria; 

● Posicionar os alunos sobre as expectativas de um curso superior.  

 

Os serviços que visam acompanhamento do discente são organizados tendo 

em vista que a formação acadêmica, independentemente das áreas de atuação para 

a qual o aluno está sendo formado, deve proporcionar ao mesmo a capacidade de 

identificar problemas relevantes à sua volta, avaliar diferentes posições quanto a 

esses problemas, conduzir sua postura de modo consciente e atuar junto à sociedade 

a partir dos diferentes conhecimentos, habilidades e atitudes trabalhadas no curso. 

Com este propósito são desenvolvidas ações incentivadoras da participação 

dos discentes como: seminários, congressos, simpósios, disponibilização de horários 

na carga horária total dos docentes para atendimento aos alunos em suas atividades 

acadêmicas; Acompanhamento Psicopedagógico; Programa de Iniciação Científica 

para divulgação de trabalhos e produções de alunos e professores; Programa de 

Avaliação Continuada para realização da Auto avaliação do curso, momento em que 

as informações prestadas pelos alunos são relevantes no processo de melhoria da 

qualidade no curso; Monitoria, através da qual os alunos têm oportunidade de rever e 

aprimorar seus estudos objetivando resultados satisfatórios no processo de ensino-

aprendizagem. 
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Os docentes atendem os alunos que participam dos projetos de atividades de 

trabalhos de conclusão de curso, estágios supervisionados e em orientações 

pedagógicas na rotina das salas de aulas. 

Programas Institucionais também facilitam e contribuem para a qualificação 

discente: ciclos de palestras e Semanas de Estudos, apresentados de forma 

sistemática.  

 

10.1 FORMAS DE ACESSO 

A admissão aos cursos superiores da FBMG ocorrerá por meio de um processo 

seletivo que visa selecionar e classificar os alunos de acordo com a aptidão para os 

cursos oferecidos. 

O processo seletivo abrangerá conhecimentos comuns às diversas formas de 

escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem 

avaliados em provas, na forma disciplinada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

A classificação será feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite das vagas fixadas, excluídos os candidatos que não obtiverem os 

níveis mínimos estabelecidos pela Comissão Permanente do Processo Seletivo 

(CPPS). A classificação obtida será válida para a matrícula no período letivo para o 

qual se realiza a seleção, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado 

deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimental 

completa, dentro dos prazos fixados. 

Na hipótese de restarem vagas poderá realizar-se novo processo seletivo, ou 

nelas poderão ser matriculados portadores de diploma de graduação, conforme 

legislação vigente. 

O candidato classificado em processo seletivo é convocado para ingresso em 

curso de graduação deverá comparecer ao setor de matrícula, no prazo fixado, com 

os documentos exigidos pela CPPS. 

O candidato classificado, que não se apresentar para matrícula, no prazo 

estabelecido, perde o direito de matricular-se, em favor dos demais candidatos, a 

serem convocados por ordem de classificação, mesmo que tenha efetuado o 

pagamento das taxas exigidas. 
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Nenhuma justificativa pode eximir o candidato da apresentação, no prazo 

devido, dos documentos exigidos para a efetivação da matrícula. A matrícula deve ser 

renovada no prazo fixado pela Diretoria Geral, respeitadas as normas estabelecidas, 

sob pena de perda de direito a mesma. 

Ressalvado o caso de trancamento de matrícula, previsto no Regimento Geral, 

a não renovação de matrícula implica em abandono do curso e desvinculação do aluno 

da FBMG. O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o comprovante 

de quitação das mensalidades do semestre anteriores e o contrato de prestação de 

serviços educacionais. 

Ao aluno desistente de qualquer curso ofertado pela FBMG é reservado o 

direito de requerer reabertura de Matrícula, mediante novo Processo Seletivo, 

observada a existência de vaga. O aluno de um curso pode matricular-se em 

disciplinas de outros cursos da FBMG, em havendo vagas, conforme normas baixadas 

pelo Regimento Geral da FBMG. 

Obtida a aprovação na respectiva disciplina, esta fará parte do histórico escolar 

do aluno. O aproveitamento de estudos para fins de integralização do currículo só se 

dará mediante aprovação do Conselho de Curso. 

 

10.2 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO  

O apoio Pedagógico e Financeiro ao discente é atendido a partir de uma política 

de trabalho conjunta da Direção Geral da Instituição, da Direção Acadêmica, do 

docente, da Coordenação de Curso, da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e da 

Secretaria. 

O apoio pedagógico ao discente inicia-se em sala de aula. Neste sentido, é 

reforçado o papel de educador que o corpo docente possui. Este papel de educador 

não se limita apenas às atividades acadêmicas, estende-se também ao papel amigo 

que o docente adota em determinadas situações.  

O professor é responsável pela formação do aluno não só para o mercado de 

trabalho, mas também para a vida em sociedade. Por isso sua postura em sala de 

aula, a forma como trata seus pares e seus alunos, sua ética profissional, sua forma 

de expressar-se, são pontos que devem ser observados e que fazem parte da 

formação do discente.  
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Devem ser praticados, em sala de aula, exercícios de cidadania e o respeito ao 

próximo. Normas de disciplinas e assiduidades são reforçadas, além do respeito pelo 

docente e pelos outros discentes.  

A política de apoio aos discentes envolve, também, além do atendimento 

necessário aos “déficits” de diferentes ordens, por eles apresentados, no investimento, 

nas potencialidades e disponibilidades que os alunos evidenciem, através do estímulo 

à canalização deste “plus” em atividades de pesquisa e extensão.  

O apoio pedagógico integra: 

● Orientação e Controle de faltas; 

● Oferta de cursos de nivelamento e reforço em disciplinas básicas 

(principalmente de Língua Portuguesa); 

● Disponibilização por parte de alguns docentes de horário semanal para 

apoio pedagógico ao discente; 

● Liberação de Laboratórios de informática e Laboratórios específicos em 

horários extras; 

● Política de “portas abertas”, onde o coordenador do curso disponibiliza 

horário para apoio aos discentes; 

● Processo de avaliação: a cada exercício realizado seja trabalho ou 

avaliação à correção oral e escrito, torna-se um espaço privilegiado de 

aprendizagem; 

● Processo ensino-aprendizagem: prática pedagógica e compreensão por 

parte dos alunos da proposta de trabalho e do conteúdo desenvolvido; 

● Programa de Iniciação a Pesquisa Cientifica; 

● Programas de extensão. 

● Programas de monitoria: cujo objetivo é assessorar alunos em eventuais 

dúvidas. 

 

Para que possa acompanhar seu desempenho acadêmico, a FBMG, facilita ao 

aluno o acesso às informações de seu registro acadêmico através do “registro 

eletrônico” ou diretamente na secretaria. O acesso eletrônico pode ser realizado via 

internet mediante a utilização de uma senha específica.  

O controle e registro acadêmicos (notas, disciplinas, aprovações, reprovações, 

tempo restante para a conclusão do curso, e outras referências à vida acadêmica) são 

de responsabilidade da Secretaria. Para tanto, disponibiliza nos Laboratórios de 
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Informática 56 computadores e na Biblioteca outros 06, todos com a seguinte 

configuração: Intel Core 2 Duo, 2,93 GHz e 4G RAM com 80G de disco de 

armazenamento. O software é Microsoft Office 2007, Adobe Acrobat, Google Chrome. 

Os computadores, disponibilizados pela faculdade, permitem ao aluno, fazerem 

suas pesquisas e realizar seus trabalhos escolares, bem como acessar seus registros 

acadêmicos 

Com o objetivo de colocar os discentes mais próximos ao mercado de trabalho, 

a Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, mantém convênios/parcerias com 

diversas instituições. Desta forma, estas instituições, sempre que necessário, ofertam 

vagas de estágios ou, no caso das grandes empresas, realizam o recrutamento 

contínuo de estagiários. 

A Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, possui programa de bolsas de 

estudo com investimento próprio e governamental. 

Importante salientar que por livre determinação da Direção Geral da Faculdade 

Batista de Minas Gerais - FBMG, bolsas sociais são oferecidas aos estudantes no 

importe de até 60% (sessenta por cento) do valor da mensalidade, mediante análise 

sócio econômica. 

 

10.3 ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AO DISCENTE 

O atendimento ao discente está direcionado ao alcance de objetivos como a 

promoção do acesso e da permanência nos estudos, na perspectiva da inclusão social 

e da democratização do ensino superior.  

A FFBMG, deseja assegurar aos discentes, igualdade de oportunidades no 

exercício das atividades acadêmicas, buscando propiciar um bom ambiente de vida 

aos estudantes, que os contemple como pessoas em uma perspectiva integral, de 

forma a contribuir para que estes encontrem condições econômicas, sociais, políticas, 

culturais, físicas e psicológicas favoráveis aos seus estudos. 

Desta forma, contribui assim para a melhoria do desempenho acadêmico de 

seus discentes, o que minimiza a reprovação e a evasão escolar. Além disso, a FBMG, 

prima por promover e ampliar a formação criativa das atividades e os intercâmbios, 

fomentando atividades de integração de cunho cultural e acadêmico-científico.  

A FBMG, se empenha pela difusão de valores éticos e humanísticos tais como 

a liberdade para servir ao próximo e à sociedade, o respeito mútuo e a valorização da 
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diversidade humana. Os discentes têm livre acesso à Coordenação do Curso, bem 

como a todas as salas das Direções Geral, Administrativa e Acadêmica, além da 

Secretaria e Biblioteca que são ambientes, estrategicamente instalados no térreo. 

 

10.4 NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE (NAE) 

 

A FBMG, por meio do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), desenvolve ações 

e políticas de caráter material e imaterial que são voltadas à mobilização de valores e 

comportamentos e que têm como preocupação final o acesso à cidadania, 

proporcionando aos alunos e aos egressos o acesso e/ou a continuidade nos estudos. 

Com perfil de assistência social desenvolve, junto aos alunos, trabalhos de 

orientações concernentes à fase peculiar de cada discente, no tocante às suas 

angústias, dúvidas e expectativas sobre sua vida futura, as quais afetam o seu bom 

rendimento e o seu aproveitamento escolar. 

Verificada a necessidade de assistência escolar, os alunos e egressos são 

orientados por um Assistente Social e por auxiliares contratados pela mantenedora, 

os quais lhes prestarão informações sobre as opções de assistência e modalidades 

de bolsa de estudos, tais como: Bolsa Social da Instituição, bolsas obtidas por meio 

de convênios com empresas da região e forma de utilização do Programa de 

Financiamento Estudantil (FIES), do Programa Universidade Para Todos (PROUNI), 

que são mantidos pelos órgãos públicos. 

Na concessão de Bolsa Social da Instituição ou de bolsa obtida pelo aluno por 

convênio com empresas, os interessados deverão apresentar ao Núcleo de Apoio ao 

Estudante (NAE) a documentação exigida nos prazos determinados pela Secretaria, 

e os descontos nas mensalidades serão definidos segundo critérios embasados na 

análise socioeconômica da referida documentação. 

 

10.5 PROGRAMAS DE BOLSAS, PROUNI E FIES 

A FBMG, já possui concessão de bolsas sociais próprias, ou através da oferta 

de vagas nos programas sociais PROUNI e FIES, do Governo Federal. Para que seja 

viabilizada sua participação no PROUNI, a FBMG, implantou Comissão Local de 
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Acompanhamento e Controle Social (COLAPS), conforme disposto na Portaria N° 

1.132, de 2 de dezembro de 2009. 

As COLAPS - Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social - são 

órgãos colegiados, de natureza consultiva instituídos em cada Instituição de Ensino 

Superior - IES participante do PROUNI, com função principal de acompanhamento, 

averiguação e fiscalização da implementação local do Programa Universidade para 

Todos - PROUNI nas Instituições de Ensino, devendo promover também a articulação 

entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI - 

CONAP e a comunidade acadêmica das IES participantes do programa, com vistas 

ao seu constante aperfeiçoamento. 

As Comissões Locais veem com a finalidade de aprimorar as relações 

acadêmicas entre os bolsistas PROUNI e as Instituições de Ensino Superior - IES. Por 

serem instaladas em cada endereço de oferta de bolsas das IES participantes do 

PROUNI, as Comissões Locais assim mais próximas à realidade acadêmica de cada 

IES, poderão atender os questionamentos da comunidade do PROUNI levantados 

através de reclamações, denúncias, críticas e sugestões inerentes ao programa e 

dirigidas a Comissão.  

Desse modo foi estabelecido no Art. 2º da Portaria nº 1.132, a qual dispões 

sobre a Instituição das Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do 

Programa Universidade para Todos - PROUNI, que compete às Comissões Locais: 

 

● Exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação 

do PROUNI nas Instituições de Ensino Superior (IES) participantes do 

Programa; 

● Interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da 

sociedade civil, recebendo reclamações, denúncias, críticas e sugestões 

para apresentação, se for o caso, à Comissão Nacional de 

Acompanhamento e Controle Social do PROUNI - CONAP; 

● Emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do PROUNI 

● Fornecer informações sobre o PROUNI à CONAP. 
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10.6 PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a 

FBMG, oferece diversas atividades alternativas para o nivelamento do corpo discente 

em conhecimentos que representem pré-requisitos para o acompanhamento de seus 

cursos.  

O projeto de nivelamento atende aos discentes que estão iniciando os cursos 

superiores no início do período letivo, oferecidos com o intuito de estimular a 

permanência do aluno nos cursos de graduação (Presencial e a Distância) bem como 

superar as dificuldades apresentadas no decorrer do curso. 

Um dos problemas que desestimula os estudantes no início do curso superior 

é a deficiência de formação de Ensino Médio em relação a conceitos que são básicos 

para o nível superior, como por exemplo, leitura, escrita, interpretação, elaboração de 

textos coerentes e coesos, gramática, cálculos básicos e resolução de problemas.  

Essa problemática deve ser resolvida no início da vida acadêmica a fim de 

estimular os discentes à permanência nos cursos oferecidos não apenas como meros 

espectadores, mas como membros efetivos na construção de um conhecimento 

sistematizado com o intuito de facilitar a efetivação do aprendizado. 

Os novos discentes chegam à faculdade com uma imensa vontade de 

aprender, de conhecer o novo, de superar desafios, porém, muitas vezes é barrado 

pelo fato de apresentar pequenas dificuldades e se achar incapaz de prosseguir. 

Assim, os docentes devem se empenhar ao máximo para estimular esses novos 

acadêmicos oferecendo metodologias diversificadas que superem essas dificuldades.  

Em contrapartida, a Instituição de Ensino Superior deve oferecer condições e 

alternativas de desenvolvimento de programas e projetos que atendam esses novos 

discentes de forma eficaz, considerando a diversidade sócia econômica e cultural dos 

novatos. 

Dessa forma, o nivelamento vem ao encontro da resolução dessa problemática 

oferecendo a oportunidade dos novos discentes superar as dificuldades apresentadas 

no início do curso e permanecer no mesmo, atendendo ao preceito de igualdade 

social. Além disso, o projeto poderá também atender a discentes que já estão 

cursando semestres subsequentes, mas que ainda apresentam alguma dificuldade 

em relação a disciplinas específicas.  
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O nivelamento desenvolve um atendimento psicopedagógico individualizado ou 

em pequenos grupos em períodos extraclasse, com o intuito de contribuir para o 

aprendizado do estudante estimulando o mesmo a permanência no curso de 

graduação ao qual está vinculado.  

O Nivelamento é oferecido no início do período letivo pela Instituição de Ensino 

Superior, sendo que as aulas serão ministradas por monitores sob supervisão dos 

professores titulares das disciplinas que necessitam de reforço.  

Os docentes orientam os monitores em relação aos conteúdos que deverão ser 

trabalhados bem como as metodologias que serão utilizadas em cada caso, inclusive 

fazendo um planejamento que deverá ser seguido pelo monitor para efetivação do 

aprendizado.  

Cada curso de graduação conta com seus monitores específicos de acordo 

com a necessidade apontada pelos professores das disciplinas nas quais os discentes 

apresentem maiores dificuldades. 

O acompanhamento dos acadêmicos continua no decorrer do curso de acordo 

com a necessidade apontada pelos professores. O projeto é oferecido em caráter 

opcional, o aluno não tem obrigatoriedade de acompanhar as aulas extraclasses, mas 

para os que acompanham deverá frequentar as aulas e assinar a lista de presença. 

 

10.7 PROGRAMAS DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

A FBMG, oferece apoio psicopedagógico, mas não apenas aos seus alunos, e 

sim a todos os membros da comunidade acadêmica, para auxiliar as pessoas no 

aspecto emocional, em função dos diversos envolvimentos em atividades propostas 

pela Instituição. 

Particularmente, como forma de apoio ao discente, tem como funções a 

triagem, diagnóstico e as orientações cabíveis ao aluno no que se refere à sua 

insatisfação com o desempenho escolar; falta de motivação para o estudo; crises em 

relacionamentos; dificuldades com cursos e ou professores; dúvidas sobre o curso ou 

quanto sua vocação com a carreira que escolheu; privações, estresse, cansaço, 

solidão, angústia e demais problemas que possam afetar a sua aprendizagem. Para 

tanto, serão oferecidos atendimentos individuais, grupos de discussão/reflexão, 

palestras ou quaisquer outros meios tecnicamente apropriados para discussão, 

esclarecimentos ou orientações. 
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O atendimento psicopedagógico é feito através do Núcleo de Apoio ao 

Estudante (NAE), instituído com o propósito de promover, por meio de orientação e 

aconselhamento psicopedagógico, o bem-estar dos relacionamentos interpessoais e 

institucionais, contribuindo assim para o processo de aprendizagem dos alunos da 

Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG.  

Os objetivos específicos do apoio psicopedagógico são: 

● Auxiliar acadêmicos na integração destes ao contexto universitário; 

● Realizar orientação ao aluno, no que se refere às dificuldades acadêmicas, 

proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nas 

situações problemas e estratégias de enfrentamento pessoais e 

institucionais; 

● Realizar pesquisas a partir dos dados coletados nos atendimentos, 

relacionados à tipologia das dificuldades apresentadas pelos alunos e 

encaminhar relatórios junto à coordenação dos cursos e à direção 

acadêmica com a finalidade de desenvolver estratégias de intervenção 

institucional; 

● Criar espaços de reflexão, através de atendimentos de grupo, sobre as 

necessidades da sociedade contemporânea no que se refere à formação 

profissional; 

● Realizar orientação neuropsicopedagógica através de palestras e reuniões 

para conhecimento dos mecanismos cerebrais importantes para o 

aprendizado, temas como: atenção, memória, concentração, raciocínio e 

motivação, propiciando reflexão para um posicionamento pessoal e 

entendimento de como o aprendizado acontece, quais caminhos neurais 

são utilizados, e que existem processos facilitadores para que o mesmo 

aconteça. O núcleo de apoio psicopedagógico não está voltado para o 

atendimento (tratamento clínico, psicoterapia e aplicação de técnicas 

neuropsicológicas). Caso necessário esse acompanhamento, haverá 

indicação para serviços especializados; 

● Acompanhar projetos culturais que possibilitem a convivência dos 

acadêmicos com a diversidade biopsicossocial; 

● Assessorar os cursos de graduação em consonância ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico dos Cursos 

(PPC), buscando estratégias psicopedagógicos específicas para cada um; 
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● Acompanhar acadêmicos que apresentem dificuldades de aprendizagem, 

visando o desenvolvimento de competências e habilidades acadêmicas, 

acompanhando o desempenho acadêmico, a evasão escolar, índices de 

aproveitamento e de frequência às aulas e demais atividades acadêmicas; 

● Auxiliar na avaliação acadêmica de alunos ingressantes, buscando 

identificar as dificuldades de aprendizagem e auxiliar no planejamento de 

cursos de nivelamento, bem como orientar os acadêmicos que 

apresentarem dificuldades específicas de aprendizagem. 

 

10.8 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA 

O estímulo à permanência ocorre através da realização de eventos culturais 

que favorecem a qualidade da prática discente e o aperfeiçoamento constante do 

atendimento aos alunos.  

A FBMG estimula a vivência da cultura como um espaço de integração e 

respeito às crenças e valores de sua comunidade acadêmica. Disponibiliza aos alunos 

espaços para organização e participação estudantil, desde que primem pela ordem e 

pelo respeito às normas institucionais.  

 

10.9 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E À PRODUÇÃO DISCENTE 

 

A FBMG, possui um regulamento institucional de apoio à participação em 

eventos, voltado aos alunos e professores da Instituição. A participação em 

congressos e eventos científicos tem por objetivos: 

● Incentivar a produção acadêmica; 

● Ampliar a exposição do programa, com forte aumento de notoriedade e 

visibilidade; 

● Aumentar o intercâmbio institucional e pessoal dos alunos e professores; 

● Incrementar o ativo científico do programa e de seus participantes pela 

exposição ao estado-da-arte em campos específicos; e 

● Propiciar o fortalecimento e desenvolvimento das linhas de pesquisa da 

Instituição. 
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Os recursos para participação em eventos científicos poderão ser obtidos por 

meio de fontes tais como: recursos próprios da Faculdade Batista de Minas Gerais - 

FBMG; CNPq - PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica); 

CAPES; fundações; recursos de projetos de professores destinados pela instituição; 

ou recursos alocados através de bolsas concedidas pela própria instituição. 

Desta forma, é de responsabilidade dos coordenadores de linha analisar os 

trabalhos aprovados em congressos/eventos e indicar a participação com base nos 

critérios nesta ordem de prioridade ordem de prioridade: 

1º. solicitantes com artigos com participação conjunta de docentes e discentes; 

2º. solicitantes com artigos com participação conjunta de grupos de docentes; 

3º. solicitantes com artigos com participação individual de docentes; 

4º. solicitantes com artigos com participação individual de grupos de discentes;  

5º. solicitantes com artigos com participação individual de discentes. 

 

Assim, deve ser considerada a quantidade de artigos que o solicitante teve 

aprovado no evento. Um solicitante que tenha aprovado mais artigos terá prioridade 

sobre outro com número menor, em cada uma das categorias citadas, até o limite 

disponível de recursos destinados para este fim. Será concedido o recurso somente a 

1 (um) autor por trabalho, privilegiando-se autores com trabalhos múltiplos. 

A aprovação da solicitação de participação em evento deve ainda considerar 

que o: 

● Evento deve ser significativo para a linha de pesquisa do solicitante; 

● Aluno requerente deve ser vinculado e estar em atividade na instituição; 

● Evento deve ser compatível com as atividades do curso de vinculação do 

aluno requerente; 

● Aluno requerente não pode ter sido reprovado em nenhuma disciplina; 

● Artigo aprovado no evento precisa ser compatível com a linha de pesquisa;  

● Prioridade para os discentes que tenham produção acadêmica relevante. 

A cada demanda deverá ser analisada a disponibilidade de recursos 

disponíveis para os fins requeridos. A concessão de recursos da Instituição deverá 

considerar as seguintes prioridades: 

1º. Pagamento de taxa de inscrição até o limite concedido pela Instituição, no 

caso de docentes e discentes. 
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2º. Pagamento de diárias (somente nos dias do evento científico e de acordo 

com os limites da Instituição para este fim), no caso de docentes e discentes. 

3º. Passagens para traslados e deslocamentos, somente no caso de discentes. 

A FBMG, pretende desenvolver atividades de apoio ao discente, incluindo a 

participação e realização de eventos como congressos, seminários, palestras, viagens 

de estudo e visitas técnicas, além do apoio à produção discente (científica, 

tecnológica, cultural, técnica e artística). 

Na dinâmica de sua vida acadêmica, a FBMG realiza diversos eventos 

científicos, culturais, técnicos e artísticos, abertos às comunidades interna e externa, 

enriquecendo assim a vida cultural da região onde está instalada, e propiciando aos 

seus alunos o contato com novos conhecimentos através de atividades de extensão, 

ou complementares aos estudos previstos nas matrizes curriculares específicas de 

seus cursos. 

 

10.10 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

A FBMG, assegura aos alunos o direito de organização de órgãos colegiados, 

da criação de centros acadêmicos, associação de estudantes, grêmio estudantil, 

diretório central de estudantes, com a finalidade de concorrerem para o maior êxito do 

processo educativo, desde que observadas as leis vigentes.  

As organizações estudantis que vierem a funcionar na FBMG devem elaborar 

Estatuto ou Regimento próprios, elaborados pela maioria absoluta dos respectivos 

associados, Direção FBMG, e homologados pela mantenedora. 

 

10.11 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

Uma instituição de ensino pautada nos princípios éticos e de valorização 

humana concebe o egresso como um parceiro referencial para projetar, desenvolver 

a avaliar a qualidade da educação oferecida.  

Portanto o compromisso com o profissional formado na FBMG, continua 

através da formação continuada com cursos pontuais, pós-graduação e oportunidade 

de trabalho na própria instituição, como professor, como técnico ou até mesmo como 

voluntário nos programas sociais.  

A FBMG, disponibilizará periodicamente aos seus ex-alunos um questionário 

de avaliação institucional e acompanhamento de vida pós-institucional, cujo objetivo 
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é manter atualizados os registros de dados pessoais do egresso. Realiza contato com 

os egressos por meio de e-mails sobre as atividades cientificas e culturais.  

Da mesma forma, possui um canal exclusivo, com base na plataforma internet, 

para a comunicação com os egressos, no sentido de divulgar as ações da FBMG entre 

os ex-alunos. Esse canal possibilita conhecer a opinião dos egressos sobre a 

formação recebida, tanto curricular quanto ética, e saber o índice de ocupação entre 

eles, buscando estabelecer uma relação entre a ocupação e a formação profissional 

recebida.  

Além disso, a opinião dos empregadores dos egressos é utilizada para revisar 

o plano e os programas formativos. Adicionalmente, a FBMG, mantém o 

desenvolvimento de atividades de atualização e formação continuada para os 

egressos e se esforça em manter um banco de dados com informações sobre os ex-

alunos, destacando habilidades específicas, projetos desenvolvidos pelos mesmos, 

além da participação nos trabalhos sociais desenvolvidos pela instituição para que 

possam fazer parte do currículo do aluno egresso e facilitar o acesso ao mundo do 

trabalho. 

O acompanhamento dos egressos busca verificar do ex-aluno com relação à 

sua atuação profissional, considerando os aspectos de responsabilidade social e 

cidadania relativos à região, à empregabilidade, à preparação do profissional para o 

mundo do trabalho, e à relação com entidades de classe e empresas do setor. 

Quanto à formação continuada, seja via cursos pontuais ou em nível de 

especialização oferecida após pesquisa realizada com os egressos, com a indústria e 

comércio local e regional, com as instituições educacionais para que a formação 

oferecida atenda às necessidades do egresso e da comunidade em que atua. 

Uma das formas que a FBMG, utiliza para manter contato e valorizar o aluno 

egresso é através da participação dos ex-alunos nas semanas acadêmicas e outros 

projetos desenvolvidos pela Instituição. 

Com relação a seus egressos a FBMG, no cumprimento de suas atribuições 

educacionais, busca: 

 

● Aplicar questionários estruturados para obter informações sobre o curso 

realizado, a atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas na 

profissão, perfil de profissional exigido pelas empresas, interesse em 

realizar outros cursos de graduação e pós-graduação; 
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● Estimular a criação de associações de egressos (ex-alunos, diplomados ou 

não) nos diversos cursos de graduação, que se organizarão em estatuto 

próprio e de forma autônoma. 

● Manter um cadastro dos egressos dos cursos de graduação, contendo, 

além dos dados pessoais, informações sobre situação profissional e 

formação acadêmica complementar, bem como um programa de contato 

com os egressos, proporcionando-lhes o retorno à FBMG, para participar 

de programas de aperfeiçoamento: cursos de extensão e de pós-

graduação;  

● Possibilitar a discussão de assuntos de interesse profissional e promover a 

educação continuada; e 

● Prestar ao egresso, o devido acompanhamento no sentido de ajudar na sua 

busca por empregabilidade e de verificar no contexto sociocultural, a 

qualidade de seu ensino; 

● Promover o contato entre egressos e a comunidade interna; 

● Proporcionar uma base consistente para que os alunos egressos possam 

prosseguir seus estudos em cursos de pós-graduação em nível de mestrado 

e/ou doutorado, bem como contribuir em projetos de pesquisa; 

● Realizar eventos de atualização profissional. 
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11 INFRAESTRUTURA 

11.1 ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES PREDIAIS 

ESPAÇO QUANTIDADE 

ÁREA 
APROXIMADA DESCRIÇÃO  

(m2) 

1. Instalações Administrativas 

Recepção 1 25 

Balcão de atendimento  

Computador 

Acesso à internet  

Cadeiras ergonômicas  

Ar condicionado 

Acessibilidade 

Sala Direção Geral,  
Secretaria Geral, 
Acadêmica, Administrativa e 
Ouvidoria 

 1 50 

cadeiras Ergonômicas 

Computador 

Acesso à internet  

Impressora 

Cadeiras ergonômicas  

Ar condicionado 

Acessibilidade 

Acessibilidade 

Sala Coordenação de Curso 8 30 

Mesa com cadeiras para 
atendimento individual 
Mesa de reunião com 5 
cadeiras para atendimento 
coletivo 

Computador 

Acesso à internet  

Impressora 

Armário  

Cadeiras ergonômicas  

Ar condicionado 

Acessibilidade 

Sala NDE E CPA 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 

 

10  
 
 
 
 

 

1 mesa de reunião 

6 cadeiras 

Ar condicionado 

Acessibilidade 

2 Impressoras  

Copiadoras 

Acesso à internet  

Ar condicionado 
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2. Sala de aula 

Salas de aula 45 1000 

Projetor 

Computador  

Caixa de som  

Ar condicionado 

Acessibilidade 

3. Auditório 

AUDITÓRIOS/ SALA DE ÁUDIO/ 
SALAS DE APOIO 

1 100 

Cadeiras Confortáveis 
Isolamento e qualidade 
acústica 
Recursos tecnólogicos 
multímidia 

Computador 

Telão  

Som  

Mesa de som  

Microfone 

Acesso à internet  
Equipamentos para 
videoconferência 

Ar condicionado 

Acessibilidade 

4. Salas de professores 

Sala de professores  2 20  

computadores 

Fones de ouvido 

Acesso a internet  

Impressora 

Sofá 

Frigobar 
mesas com cadeiras 
ergonômicas 

Ar condicionado 

Acessibilidade 

Espaço de professores de Tempo 
Integral 2  20 

mesas 

computadores  

Acesso a internet  

Cadeiras ergonômicas  

Ar condicionado 

Acessibilidade 

5. Espaços para atendimento aos discentes 

1  8 
2 sofás e 1 poltrona para 
atendimento individual 
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Sala de atendimento ao discentes 
(individual) e NAP (Núcleo de 
Atendimento Psicopedagógico) 
  

Acesso à internet  

Impressora 

Ar condicionado 

Acessibilidade 

6. Espaço de convivência e alimentação 

Espaço de convivência e 
alimentação 

1 (Lanchonete) 
1 (Espaço 
Público) 

 400 

Cantina 
Mesas com cadeiras para 
os alunos 
Previsão de serviços 
variados e adequados 

Acessibilidade 

7. Infraestrutura física e tecnológica destinada à Biblioteca 

Biblioteca 1 100 

2 (salas individuais de 
consulta) 
3 mesas (4 pessoas cada 
para trabalho em Grupo) 

2 Computadores 

Fones de ouvido 

Acesso a internet  

1 teclado em braile 
Armário para guarda de 
material dos alunos (tipo 
roupeiro) 

Cadeiras ergonômicas  

Ar condicionado 

Acessibilidade 

8. Salas de apoio de informática ou estruturante equivalente 

Laboratório de informática 2 60  

60 computadores  
Softwares instalados: 
DOSVOX, VLIBRAS e 
NVDA 

Acesso à internet 

Windows 10 + Office 365 

1 teclado em braile 

30 Cadeiras ergonômicas  

Ar condicionado 

Acessibilidade 

9. Instalações Sanitárias 

Banheiros PCD 2  10 

Banheiro adaptado para 
PCD  

Acessibilidade 

Banheiros  12 10 

Banheiros limpos com 
papel toalha e papel 
higiênico 

Acessibilidade 
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11.1.1 Plano de Expansão das Instalações Prediais 

As instalações possuem nível de informatização adequado, com as 

dependências administrativas e acadêmicas servidas de equipamentos atualizados. 

O corpo docente terá livre acesso às informações de secretaria, biblioteca e Internet. 

As plantas das instalações encontram-se na instituição, à disposição das 

autoridades educacionais, as quais comprovam a existência dos ambientes a seguir 

detalhados:  

 INSTALAÇÕES QUANTIDADE 

PLANO DE EXPANSÃO 

2023 2024  2025 2026 2027 

Clínica de Psicologia   x    

Laboratório de Anatomia   x    

Laboratório de 
Informática 

2  x  x  

Salas de aula       

Laboratório de Biologia       

Laboratório de 
Informática 

3 x  x  x 

Laboratório de química    x   

Laboratório de 
Habilidades em 
Enfermagem  

  x    

Laboratório de 
microscopia 

  x    

 

11.1.2 Salas de Aula 

 

 As salas de aula existentes nos Prédios I, II e III da Faculdade, num total de 45, 

possuem adequado espaço físico ao número de alunos autorizados para a Instituição 

e boa acústica.  

Possuem iluminação artificial, compatível com o turno de funcionamento - 

noturno, recebendo manutenção e análise de luminosidade periódicas. Salas amplas, 

com alto pé-direito, favorecendo a ventilação e circulação de ar, contando ainda com 

ventiladores de teto para dias mais quentes.  
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A ventilação de cada sala, em geral, é feita através de 4 janelas, medindo em 

média 4m2. Para garantir um maior conforto para alunos e professores, a capacidade 

máxima admitida em cada sala será de 50 alunos.  

São equipadas com mobiliários novos, cadeiras ergonômicas, quadros 

brancos, utilizados com pincéis especiais, de alta qualidade, além de kit multimídia em 

todas as salas. Recebem limpeza diária, através de pessoal especializado, e dispõem 

de lixeiras, a fim de manter a conservação. Contam ainda com manutenção periódica 

de pintura, lavação, cera, dedetização, dentre outros, feitos com materiais de limpeza 

específicos, inclusive para os quadros brancos. 

 

11.1.3 Salas Administrativas 

 

Com extensa área administrativa, conta com diretoria, secretaria, departamento 

financeiro, departamento de pessoal, reprografia, dentre outros, em dimensões, 

iluminação e ventilação adequadas aos ambientes, sempre avaliadas por pessoal 

técnico especializado.  

Todos os setores são equipados com computadores atuais, com acesso à 

Internet, e contam ainda com equipamentos de tecnologia avançada. A limpeza 

dessas instalações é feita diariamente, e recebe também manutenção periódica de 

pinturas, lavação, cera, dedetização, assim como toda a instituição. As áreas livres 

são varridas e contam com depósitos de lixos em lugares estratégicos. 

 

11.1.4 Instalações para docentes 

 

Os docentes da instituição contam com uma bonita e ampla sala, localizada 

próxima tanto das salas de aula como da área administrativa e entrada. Foram 

equipadas por profissionais habilitados em proporcionar um ambiente de 

concentração para o trabalho e, ao mesmo tempo, para o descanso num confortável 

sofá.  

Possui ventilação feita por ar-condicionado, boa iluminação e acústica, com 

mesas de tamanhos que proporcionam trabalhos em grupo. Todos os professores 

possuem escaninhos individuais, com chaves, e tem ainda acesso a computadores, 
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com serviço direto e livre à Internet, feita por cabo ótico. Conta ainda com geladeira, 

pia, purificador de água. Possui sanitário feminino e masculino, que são mantidos 

sempre limpos. Todo este ambiente recebe o tratamento de limpeza diária e 

manutenção periódica. 

 

11.1.5 Instalações para as Coordenações dos Cursos 

 

Localizada próximas às salas de aula, as salas utilizadas pelas Coordenações 

de Cursos são bem dimensionadas, possibilitando o atendimento ao aluno e ao 

professor.  

Contam com novo mobiliário, mesas espaçosas, cadeiras ergonômicas, 

arquivos de pastas suspensas além de equipamentos como computadores em rede 

com todo o sistema educacional, acesso à Internet e impressoras. São iluminadas, 

ventiladas e conservadas com limpeza e manutenção periódicas. 

 

11.1.6 Auditório/Sala de Conferência 

A Instituição possui três auditórios. O primeiro comporta até 60 pessoas, e é 

equipado ar-condicionado, cadeiras individuais com suporte para anotações, sistema 

avançado de som, iluminação, projeção multimídia e com computador. Há dois 

sanitários e bebedouro de água mineral. 

O segundo, maior, comporta até 450 pessoas, equipado com cadeiras 

acolchoadas, ar condicionado e ventiladores, computador, sistema de som e 

iluminação, projeção, um grande palco e um piano de meia cauda. Conta ainda com 

salas de reuniões, com mesas extensas, quadros brancos e ventilação feita por ar-

condicionado.  

O terceiro, tem capacidade para comportar 120 pessoas também equipado com 

cadeiras acolchoadas, ar condicionado, computador, sistema de som e iluminação, 

projeção, palco, um piano e bateria. 

A Instituição também possui duas salas, equipadas com quadro branco, 

computador, sistema de projeção multimídia e cadeiras confortáveis, que funcionam 

no terceiro andar da biblioteca, destinadas às aulas dos cursos de Pós-Graduação 

que oferece. 
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Há também uma sala de conferências no prédio 3, para até 55 pessoas, 

equipada com cadeiras confortáveis, computador, sistema de som e projeção 

multimídia, quadro branco e ar condicionado. 

No prédio 2, há uma outra sala de conferencias, para até 50 pessoas, equipada 

com quadro branco, computador e sistema de som e projeção multimídia. 

 

11.1.7 Instalações Sanitárias 

 

A instituição conta com instalações sanitárias nos corredores das salas de aula, 

em cada andar ou prédio, adequadas ao uso dos discentes, inclusive aos portadores 

de necessidades especiais.  

Desta forma, recebem limpeza várias vezes ao dia, sendo lavadas e 

desinfetadas com produtos apropriados, por pessoal específico, que também se 

encarrega de repor materiais de higiene. Além dessas instalações encontram-se 

outras em diversos setores da instituição, atendendo o pessoal docente e 

administrativo. 

 

11.1.8 Reprografia 

 

O Sistema Batista Mineiro de Educação possui um parque gráfico digital (43 

copiadoras/impressoras) com toda a infraestrutura necessária para atender às suas 

unidades de negócio (BH, Betim, Ouro Branco, Nova Contagem, Uberlândia, 

Faculdade Batista, Instituto Batista de Idiomas). O volume de cópias total de todo o 

SBME gira em torno de 700.000 a 800.000 copias/mês. 

 

11.2 INSTALAÇÕES E LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

A Atualização e Manutenção dos equipamentos da FBMG está vinculada a 

política para a área de Gestão de Recursos, que prioritariamente visa: (a) orientar e 

reforçar a integração dessa área de atuação com a área de ensino, pesquisa e 

extensão, dando suporte aos projetos de curso e objetivos macro institucionais, 

consideradas suas especificidades e diferenciações; (b) propiciar maiores condições 

de funcionamento e modernização da prestação de serviços, priorizando 
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investimentos e captando recursos de modo a viabilizar e manter uma atuação eficaz 

nos cursos ofertados. 

 

11.2.1 Políticas Específicas 

 

a) Infraestrutura e instalações. 

● Dotar a FBMG de instalações complementares ao seu funcionamento, 

com prioridade para atendimento as necessidades dos cursos propostos 

e para o adequado funcionamento de seus laboratórios. 

● Assegurar as condições de manutenção e funcionamento pleno das 

instalações e equipamentos. 

● Manter relação adequada entre número de equipamentos e espaços 

disponíveis e número de alunos matriculados, por curso e turno. 

b) Atualização 

● Desenvolver e manter layout de instalações, salas e laboratórios, 

próprios aos atendimentos das necessidades decorrentes da dinâmica 

do funcionamento dos cursos, mantendo-os adequados as constantes 

exigências do mercado. 

● Realizar periodicamente atualização de equipamentos de suporte ao 

processo de ensino e aprendizagem, considerando as novas tecnologias 

disponíveis no mercado. 

c) Manutenção de equipamentos e laboratórios 

A manutenção dos equipamentos e laboratórios deverá ser realizada por 

técnicos especializados, constando de: 

● Manutenção Permanente: Consiste na verificação diária do 

funcionamento normal de todas os equipamentos, laboratórios e 

aplicativos; 

● Manutenção Preventiva: Consiste numa ação periódica de verificação, a 

partir de um plano estabelecido para a manutenção preventiva, 

elaborado pelo setor administrativo; 

● Manutenção Corretiva: Consiste em solucionar problemas não cobertos 

pela manutenção permanente, como trocas de componentes e 
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equipamentos, tendo como objetivo principal prevenir e evitar que 

ocorram danos aos equipamentos e laboratórios. 

● Manutenção de Segurança: Consiste na verificação e eliminação de 

riscos à saúde e bem-estar dos técnico-administrativos, docentes e 

discentes, conforme normas de segurança interna, definidas pela 

Direção Administrativa e fiscalizadas pela CIPA. 

 

11.3 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

A FBMG dispõe de quatro laboratórios de informática sendo: 3 laboratórios 

convencionais e um específico que atende às disciplinas: 

 

● Sistema Operacional Proprietário 

● Sistema Operacional Open Source 

● Arquitetura de Computadores 

● Cabeamento Estruturado 

● Projeto Avançado de Redes 

 

A Configuração do Laboratório Específico: Infraestrutura de Redes / Arquitetura 

de Computadores Total = 1 ambiente (Lab 05). Os Recursos tecnológicos são: 

 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES OBSERVAÇÃO 

01 POR DUPLA 

COMPUTADOR INTEL 

(PROCESSADOR DUAL CORE 2.7 

GHZ), HD DE 250GB, MEMÓRIA 2 

GB DE RAM, TECLADO, MOUSE E 

MONITOR, LEITOR DVD. 

DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO PARA 

APRENDIZAGEM DO ALUNO, A FBMG 

PODER TRABALHAR COM DOIS 

ALUNOS POR COMPUTADOR. 

01 PARA O 

PROFESSOR 

COMPUTADOR INTEL 

(PROCESSADOR DUAL CORE 2.7 

GHZ), HD DE 250GB, MEMÓRIA 2 

GB DE RAM, TECLADO, MOUSE E 

MONITOR, LEITOR DVD. 

--- 

-- 
SOFTWARE WINDOWS 7 

ENTERPRISE 32 BITS 

UMA LICENÇA PARA CADA MICRO - 

INSTALAÇÃO COMPLETA 

-- SOFTWARE OPEN OFFICE 

UMA LICENÇA PARA CADA MICRO - 

SOFTWARE LIVRE. UTILIZAR A VERSÃO 

MAIS ATUAL POSSÍVEL. 

-- 
SOFTWARE MICROSOFT MS-

PROJECT 2007 OU 2010 

UMA LICENÇA PARA CADA MICRO - 

INSTALAÇÃO COMPLETA 

---- VIRTUAL BOX OU VIRTUAL PC UMA LICENÇA PARA CADA MICRO - 
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QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES OBSERVAÇÃO 

SOFTWARE GRATUITO 

01 PROJETOR SUGESTÃO DE RECURSO 

01 PROGRAMA: PACKET TRACER 

PARA UTILIZAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE 

INTRODUÇÃO AO ROTEAMENTO DE 

REDES, COMUTAÇÃO E ROTEAMENTO 

AVANÇADO, PROTOCOLOS DE REDES 

WAN. 

UTILIZAR A VERSÃO MAIS ATUAL 

POSSÍVEL. 

02 
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS 

OU SUPERIOR 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO 

AVANÇADO DE REDES. 

04 
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E 

T568A/B 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

24 ALICATE DE CRIMPAR RJ-45 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

12 DECAPADOR DE CABOS UTP 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

12 
FERRAMENTA DE INSERÇÃO 

(PUNCH DOWN) 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 
CAIXA DE CABOS UTP CAT 5E 4 X 

24 AWG 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 PATCH PANEL 24P CAT.6 T568A/B 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

03 
GUIA DE CABO FECHADO 1U S/ 

LOGO / TR 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 FRENTE FALSA 4U S/ LOGO 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 FRENTE FALSA 1U S/ LOGO 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 VOICE PANEL 30P 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 BANDEJA FIXA 400 MM / TR 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 
REGUA C/ 08 TOMADAS 

(PADRAO BRASILEIRO) 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 
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QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES OBSERVAÇÃO 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 
PAINEL 2U C/ BLOCO 110 - 100 

PARES 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 
BLOCO 100 PARES P/CONECT.110-

IDC C/ PERNA 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 

 

 

DIO 24/48 PORTAS A270 

FURUKAWA 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 

 

 

TERMINADOR ÓPTICO 4FO METAL 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

02 

 

 

CONVERSOR DE MIDIA 10/100 SC 

PLANET 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

12 

 

 

 

PIGTAIL SC 1,5M 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

04 EXTENSÃO ÓPTICA 1,5M 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

02 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SC/SC 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

01 
PATCHCORD 110IDC CAT.5E 

FEMEA 5 PARES 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

10 PATCHCORD UTP CAT5E 1,5M 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

05 PATCHCORD UTP CAT6 1,5M 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

500 CONECTOR RJ45 MACHO CAT. 5E 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

03 VELCRO EM ROLO 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 

20 
CONECTOR FEMEA CAT5E 

STANDARD T568A/B 

PARA UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

PROJETO AVANÇADO DE REDES. 
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A FBMG disponibiliza ainda outro ambiente de laboratório (Lab 02) com 16 

computadores para que os alunos possam realizar suas pesquisas e trabalhos, com 

acesso à Internet. 

 

11.3.1 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 

 

A FBMG, disponibiliza recursos de informática aos seus discentes em 

laboratório de informática, na Biblioteca e por meio de roteadores wireless distribuídos 

pelo prédio para uso da internet por meio de login e senha. Os recursos de hardware 

e software são implementados de acordo com as necessidades de cada curso. 

O acesso dos alunos aos laboratórios e à Biblioteca também ocorre fora dos 

horários de aulas, com acompanhamento de responsáveis pelos mesmos.  

 

11.3.2 Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) 

 

As tecnologias da informação ou tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) são o resultado da fusão de três vertentes técnicas: a informática, as 

telecomunicações e as mídias eletrônicas.  

As TICs são tecnologias da inteligência, por serem novas ferramentas 

cognitivas que possibilitam um salto qualitativo em nossas possibilidades de raciocínio 

e apreensão de conhecimento. 

No cotidiano, a integração das TICs criou novas formas de interação entre as 

pessoas, que implicaram no redimensionamento das funções e dos papéis sociais. As 

relações sociais passaram a ser mediadas pelo computador, independentes de 

espaço e tempo definidos.  

A facilidade de acesso às redes, tendem a tornar a gerar mais autonomia.  

As TICs criaram no meio educacional um encantamento em relação aos 

conceitos de espaço e distância, como as redes eletrônicas e o computador ou 

telefone celular, que nos proporcionam ter em nossas mãos o que antes estava a 

quilômetros de distância. 
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O computador interligado a internet extrapola todos os limites da evolução 

tecnológica ocorrida até então, pois rompe com as características tradicionais dos 

meios de comunicação em massa inventados até o presente momento.  

A Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, acredita que enquanto o rádio, 

o cinema, a imprensa e a televisão são elementos considerados unidirecionais, ou 

seja, são meios de comunicação em que a mensagem faz um único percurso, do 

emissor ao receptor, os sistemas de comunicação que estão interligados à internet 

propiciam aos usuários que ambos, emissor e receptor interfiram na mensagem. 

A Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, não pode abster-se dos 

recursos das TICs, por este motivo, houve a necessidade da FBMG rever o seu PDI 

e PPC, reconhecendo de forma crítica e adequada a presença das tecnologias na 

vivência do estudante fora do contexto escolar.  

A utilização dos recursos das TICs no processo ensino-aprendizagem poderá 

contribuir para que os estudantes superem as dificuldades de aprendizagem e 

internalizem o conteúdo ensinado.  

Contudo, necessário salientar que os recursos das TICs não substituem os 

professores, ao contrário, facilita a comunicação entre professor e aluno diminuindo e 

até anulando a distância entre eles. 

As TICs permitem a transição do papel professor, de único detentor do saber 

para mediador no processo de formação possibilitando ao estudante, adoção de 

condutas mais ativas de modo que coautoria, pró-atividade e colaboração são 

aspectos centrais. 

A Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, defende que a utilização de 

recursos tecnológicos no processo de ensino, é cada vez mais necessária, pois torna 

a aula mais atrativa, proporcionando aos alunos uma forma diferenciada de ensino.  

A forma de ensinar e aprender podem ser beneficiados por essas tecnologias, 

como por exemplo, a Internet, que traz uma diversidade de informações, mídias e 

softwares, que auxiliam nessa aprendizagem. 

A Rede Internacional de Computadores, popularmente mais conhecida como 

Internet, impulsionou as TICs no âmbito educacional. Na Faculdade Batista de Minas 

Gerais - FBMG, recursos como Datashow, computadores, aparelhos de DVDs e 

televisores são utilizados nas aulas além do acesso livre a internet por meio de login 

e senha. 
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Em todos os ambientes da Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG existem 

roteadores para ampliação do sinal da internet sem fio, wireless. Além disto frisa-se 

que as novas tecnologias de comunicação como as mídias sociais, face book, 

Instagram, etc. são cada vez mais utilizadas. Com o emprego de comunicação via 

Skype e aplicativo tipo WhatsApp a comunicação tornou-se ainda mais facilitada. 

Para a administração específica da FBMG, os coordenadores e colaboradores, 

possuem a seguinte estrutura de informática para desenvolvimento de suas 

atividades: 

 

• Máquinas: 
 

Direção FBMG: Sistema Operacional Windows 7 

Processador AMD Athlon (tm) Dual Core Processor 5200B 2,70 GHz Memória 

RAM de 2.75 

HD de 250 GB 

 

Assessoria Direção FBMG: Sistema Operacional Windows 7 Processador Intel 

(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60 GHZ Memória RAM de 2.00 GHz 

HD de 500 GB 

 

Assessoria Coordenação FBMG: Sistema Operacional Windows 7 Processador 

AMD Athlon (tm) Dual Core Processor 5200B 2,70 GHz Memória RAM de 2.75 DDR 

2 

HD de 250 GB 

 

Coordenação dos cursos de Tecnólogos de Banco de Dados e Redes de 

Computadores: Processador AMD Athlon (tm) Dual Core Processor 5200B 2,.0 GHz 

Memória RAM de 2.75 GHz HD de 250 GB 

 

Coordenação Pedagógica: Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 @ 2.80 

GHZ Memória RAM de 4.00 GHz 

HD de 250 GB 
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Coordenação de Pesquisa: Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 @ 2.80 

GHZ Memória RAM de 4.00 GHz 

HD de 250 GB 

 

Coordenação de Pós-Graduação: Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 

@ 2.80 GHZ Memória RAM de 4.00 GHz 

HD de 250 GB 

 

Coordenação de Administração e Ciências Contábeis: Processador Pentium(R) 

Memória RAM de 2.00 GHz  

HD de 250 GB 

 

Coordenação de EAD: Dual-Core CPU E5500 @ 2.80 GHZ 

Processador Pentium(R) Memória RAM de 2.00 GHz  

HD de 250 GB Dual-Core CPU E5500 @ 2.80 GHZ 

 

Coordenação de Teologia: Processador Pentium(R)  

Dual-Core CPU E2160 @ 1.80 GHZ 

Memória RAM de 1.00 GHz  

HD de 80 GB    

Coordenação de Direito: Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E58700 @ 

3.00 GHZ Memória RAM de 2.00 GHz 

HD de 300 GB 

 

Coordenação (NAC): Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E2160 @ 1.80 

GHZ Memória RAM de 1.00 GHz 

HD de 160 GB 

 

• Máquinas de Apoio na Administração FBMG: 
 

Designer Institucional: Sistema Operacional Windows 7 Processador Pentium(R) 

Dual core CPU E5400 @ 2.70 GHZ Memória RAM de 4.00 GHz 

HD de 160 GB 
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Marketing FBMG: Sistema Operacional Windows 7 

Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60 GHZ Memória RAM de 2.00 

GHz 

HD de 250 GB 

 

• Sala dos Professores 
 

Máquina 1: Sistema Operacional Windows 7 

Processador AMD Athlon (tm) Dual Core Processor 5200B 2,70 GHz Memória RAM 

de 2.75 

HD de 250 GB 

 

Máquina 2: Sistema Operacional Windows 7 

Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E2160 @ 1.80 GHZ Memória RAM de 1.00 

GHz 

HD de 160 GB 

 

Duas Impressoras/copiadoras da marca Canon, modelo Image RUNNER 1025 IF com 

fax, scaner 

 

• Secretaria FBMG: 
 

Atendimento 1: Sistema Operacional Windows 7 

Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 @ 2.80 GHZ Memória RAM de 2.00 

GHz 

HD de 250 GB 

 

Atendimento 2: Sistema Operacional Windows 7 

Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00 GHZ Memória RAM de 2.00 

GHz 

HD de 250 GB 

 

Processamento 1: Sistema Operacional Windows 7 

Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E53400 @ 2.70 GHZ 
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Memória RAM de 2.00 GHz HD de 160 GB 

 

Processamento 2: Sistema Operacional Windows 7 

Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 @ 2.80 GHZ Memória RAM de 4.00 

GHz 

HD de 250 GB 

 

Coordenadora de Registros Acadêmicos: Sistema Operacional Windows XP 

Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70 GHZ 

Memória RAM de 2.00 GHz HD de 160 GB 

 

*O Setor possui uma Impressora da marca Canon, modelo Image RUNNER 1025 IF 

Recuperação de Crédito: 

 

Recuperação 01: Sistema Operacional Windows 7 

Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E2160 @ 1.80 GHZ Memória RAM de 1.00 

GHz 

HD de 160 GB 

 

Recuperação 02: Sistema Operacional Windows 7 

Processador AMD Athlon (tm) Dual Core Processor 5200B 2,70 GHz Memória RAM 

de 2.75 

HD de 250 GB 

Caixa de Pagamento: 

 

Atendimento 1: Sistema Operacional Windows 7 

Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 @ 2.80 GHZ Memória RAM de 2.00 

GHz 

HD de 500 GB 

 

Atendimento 2: Sistema Operacional Windows 7 

Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 @ 2.80 GHZ Memória RAM de 2.00 

GHz 
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HD de 500 GB 

 

Obs.: O setor possui uma Impressora da Marca OKI, MODELO b431dn+ e duas 

Impressoras Bematech, modelo MP-200 TH 

 

• Setor de Reprografia 
● 3 copiadoras / impressoras Canon IR 7095 

● 1 copiadoras / impressora / scaner Canon IR 2016 

● Grampeador automático de mesa 

● Guilhotina elétrica IDEAL 3915-94 

● Perfuradora mini-max de mesa para encadernação 

 

11.3.3 Expansão de Equipamentos e Softwares  

 

No Quadro abaixo se pode visualizar a previsão de expansão de máquinas para 

a Instituição, visando o atendimento dos cursos e laboratório de informática, conforme 

PDI. Ressalta-se que os números abaixo não incluem substituições de itens, referem-

se exclusivamente a novas aquisições. 

 

ITEM 2023 2024 2025 2026 2027 

Microcomputadores para Laboratórios 
de Informática 

- 35 35 35 50 

Microcomputadores para Setores 
Administrativos 

20 22 10 15 5 

Projetores 5 5 15 10 5 

Notebooks 30 32 5 20 5 

 

 

11.4 BIBLIOTECA 

 

Acuradamente projetada, a Biblioteca da Faculdade Batista de Minas Gerais 

espaço amplo espaço é destinado ao acervo, atendimento aos usuários, salas de 

estudo e sala destinada à coordenação da biblioteca.  

O ambiente também conta com espaços amplos, novos mobiliários para a 

instalação do acervo, prateleiras, extenso balcão para empréstimos, escaninhos e 
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entrada controlada. Muito bem iluminada, proporciona um ambiente favorável à 

concentração para o estudo. 

Extintores de incêndio, boa ventilação e limpeza garantem a manutenção, 

conservação e preservação dos livros e demais acervos. Seu acesso externo se dá 

através de rampas, e internamente, o acesso aos seus andares pode ser feito através 

das escadas ou pelo elevador, ambos possibilitando o trânsito de portadores de 

necessidades especiais. 

O sistema utilizado é o Sophia, com entradas por autor, título e assunto 

atribuído a cada documento. Todos os empréstimos são controlados através das 

etiquetas de identificação constante do acervo. Há ainda instalações sanitárias, por 

andar, e bebedouros, no corredor de acesso a biblioteca, trazendo maior conforto aos 

usuários. 

 

11.4.1 Instalações para Estudos Individuais 

 

A biblioteca possui um amplo salão de estudos aberto, o qual possui 20 mesas 

com quatro cadeiras cada para estudos individuais e/ou em grupo, 11 cabines 

individuais com uma cadeira cada, facilitando a pesquisa ao acervo. Os mobiliários 

são novos e planejadamente desenhados. 

 

11.4.2 Instalações Para Estudos Em Grupos 

 

Dispõe também de 4 salas para estudos em grupo, separadas por divisórias 

com mesas maiores e cadeiras, possibilitando a discussão sem interferir no ambiente 

silencioso e propício ao estudo, primado no ambiente da biblioteca. 

 

11.4.3 Acervo 

O acervo é composto por 73.299 exemplares, incluindo obras técnicas, 

periódicos e materiais multimídia que dão suporte aos cursos da instituição, bem como 

às necessidades dos usuários. Além de possuir também obras em latim, inglês, 

francês, espanhol, e na área de literatura, possui um número considerável de obras 

de autores nacionais e estrangeiros. O acervo é informatizado e dispõe de consulta 
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ao banco de dados através de terminais de computadores para autoatendimento dos 

usuários. O mesmo atende plenamente à demanda atual dos cursos. 

No entanto, como ocorre com a infraestrutura da Biblioteca, a Instituição admite 

que seja necessário ampliar esse acervo para fazer frente à demanda dos novos 

cursos. Esse é o objetivo para os próximos cinco anos, que tem como meta triplicar o 

número de títulos e volumes de livros das áreas humanas e de ciências sociais 

aplicadas, além de quintuplicar o número de periódicos nacionais e estrangeiros 

nessas duas áreas. 

Atualmente, o seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, no horário das 

08:00 às 17:00. Esse horário é suficiente para atender a demanda atual da Faculdade 

Batista. Todavia, devido à ampliação da Instituição, nos próximos cinco anos tem-se 

como objetivo estender esse horário.  

O atendimento é realizado pela bibliotecária. No período abrangido pelo PDI 

pretende-se manter essa estrutura, ampliando-se, contudo, o número de funcionários 

para atender à nova demanda dos cursos que serão implantados. 

Os usuários podem utilizar os serviços de consulta e empréstimo da biblioteca. 

Tanto alunos como professores e funcionários têm acesso às informações via base 

de dados e catálogos da biblioteca. No prédio tem terminais para consulta ao acervo 

e os usuários também podem realizar consultas através do acesso remoto (internet). 

 

11.4.4 Disposição do Acervo 

 

O Acervo Classificado fica disposto em estantes de aço padrão biblioteca, no 

caso dos livros e monografias, e mostruário, para os periódicos, com estantes para 

referência.  

As obras obedecem à ordem de classificação por assunto, dentro da ordem 

alfabética de autores e da ordem numérica de volumes e exemplares. As monografias 

obedecem à ordem de classificação por assunto, dentro da ordem alfabética de 

autores e títulos. 

 

11.4.5 Tipo de Catalogação 

São três os tipos de catalogação da Biblioteca: 
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● Notação de autor: Tabela Cutter-Sanborn; 

● Código de catalogação anglo-americano AACR2 (catalogação 

simplificada); 

● Lista de cabeçalhos de assunto. 

 

11.4.6 Periódicos Especializados 

 

A Produção bibliográfica nacional e internacional está em franca expansão por 

meio das tecnologias disponíveis e os periódicos especializados são um dos grandes 

responsáveis por isso, então, a Biblioteca, se propõe a possuir conteúdo informacional 

dos melhores periódicos nas áreas de ensino da Instituição. 

 

11.4.7 Plano de Atualização do Acervo Acadêmico 

O Plano de Atualização e Expansão do Acervo (Livros e Periódicos) se 

pavimenta, em um primeiro momento, a partir da Coordenação dos Cursos - que 

representa o elo entre a Biblioteca e os demais membros do corpo docente e do NDE 

(Núcleo Docente Estruturante).  

Semestralmente o Coordenador de Curso, em reunião com o corpo docente 

para fins de modificações necessárias no Plano de Ensino, traz para as discussões 

também a questão dos Títulos que compõem às Bibliografias - Básica e 

Complementar: se continuam pertinentes e, detectando-se alguma necessidade de 

modificação, quais serão adotados como substituição.  

Nesta mesma linha também são aferidos os Títulos de Periódicos. Este ponto 

pode ser analisado como uma consequência da inferência no Plano de Ensino, que 

tem sua sustentação embasada nos conteúdos advindos dos Títulos das Bibliografias 

e dos Periódicos. 

Também, quando da criação de uma nova Disciplina devido à implantação de 

nova Matriz Curricular. É de competência dos docentes indicar a Bibliografia - 

procurando, se possível, se valer de Títulos já existentes no Acervo. Bem como 

apontar publicação semelhante no caso de Obras esgotadas. Nossos Planos de 

Ensino atenderam a demanda conforme estabelecido no Relatório de adequação da 

Bibliografia Básica e Complementar de cada curso, conforme estabelecido pelo NDE.  
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● A Bibliotecária, como Gestora da Unidade de Informação, tem um constante 

diálogo com a Comunidade Acadêmica - no que compete suas 

necessidades informacionais. Assim, as observações feitas neste processo 

são um importante item na seleção de novos Títulos para o Acervo - seja 

para suprir o que falta, ou complementar o que existe, mas não atende a 

contendo (duplicação de Títulos).  

● Um exemplo concreto são os graduandos em realização de TCC (Trabalho 

de Conclusão de Curso): por vezes o Tema de investigação do Trabalho 

não possui no Acervo uma Obra específica - e sim Obras que o analisam 

de forma geral (e, consequentemente, de maneira mais superficial).  

● Neste diálogo com a Comunidade Acadêmica consideram-se também as 

sugestões dadas pelo corpo docente - um importante canal para 

aperfeiçoamento do Acervo, devido a sua vida Acadêmica (inclusive a visão 

advinda de outras Instituições em que atuam) e Propriedade em sua área - 

discente e funcionários administrativos.  

● Atualização necessária a partir de mudança de Legislação: Diretriz 

rigorosamente observada tendo em vista o impacto desta ação na formação 

do corpo discente e Missão da Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG, 

de formação integral das pessoas, oferecendo educação de excelência com 

compromisso social.  

● Aquisições, por Doação, de Livros e Periódicos de interesse da Biblioteca. 

Importante Diretriz, principalmente no que se refere às publicações não 

comercializadas e as governamentais.  

 

O plano de atualização do acervo encontra-se institucionalizado na FBMG. 

 

11.4.8 Programa de Aquisição de Materiais Bibliográficos 

 

A implantação de políticas de seleção e aquisição visa possibilitar aquisição de 

materiais de maneira clara, objetiva e sem desperdícios, afinada com os interesses 

da instituição. Seus principais objetivos são: 

Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação 

da instituição; 
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Identificar os elementos adequados à formação da seleção; 

Determinar critérios para duplicação de título; 

Incrementar os programas cooperativos; 

Estabelecer prioridades de aquisição de material; 

Traçar diretrizes para o descarte de material. 

 

Critérios de Seleção 

A primeira subdivisão para estabelecer este critério é o assunto, ou seja, a 

temática do acervo. Para isso é imprescindível que os critérios observem atentamente 

o assunto, cliente documento e o preço. 

Quanto à formação de acervo, o material bibliográfico e audiovisual deve ser 

rigorosamente selecionado, observando os seguintes critérios: 

Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da instituição; 

Edição atualizada; 

Relevância do autor e/ou editor para o assunto; 

Citação do título em bibliografias, catálogos e índices; 

Preço acessível; 

Língua acessível; 

Número de usuários potenciais. 

Estes critérios servem para nortear o trabalho de parceria do corpo docente e 

bibliotecário, pois cabe ao conjunto a responsabilidade pela seleção e formação 

adequada do acervo. Quanto à seleção quantitativa a biblioteca estabelece o seguinte 

critério: 

a) Bibliografia Básica 

Material bibliográfico básico é indispensável para o desenvolvimento da 

disciplina e considerada leitura obrigatória. 

Nacional: serão adquiridos preferencialmente 3 (três) títulos para cada 

disciplina, sendo que o número de exemplares será calculado de acordo com estudo 

realizado pelo NDE de cada curso. O número de aluno deverá ser discriminado no 

formulário de solicitação de material bibliográfico. 

Importado: os livros importados serão adquiridos quando não existir adequada 

tradução em português. Nesse caso o livro-básico não será adquirido na mesma 

proporção do livro-básico nacional. Será adquirido pelo menos um exemplar de cada 

título. 
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b) Bibliografia Complementar 

Livros nacionais ou importados necessários à complementação da bibliografia 

básica do curso, seja em nível de pesquisa, ou conteúdo programático das disciplinas 

ministradas na instituição. Serão adquiridos preferencialmente 5 (cinco) títulos para 

cada disciplina, em de acordo com estudo realizado pelo NDE de cada curso, ou por 

solicitação que justifiquem a necessidade de um número maior de exemplares. 

c) Bibliografia atualizada 

Livros necessários à atualização da bibliografia complementar. Aquisição 

mediante solicitação do corpo docente e número de exemplares definidos pela 

demanda existentes na biblioteca. 

Prioridade de Aquisição 

Devido às restrições orçamentárias e a grande quantidade de documentos 

produzidos, torna-se impossível para qualquer biblioteca universitária adquirir todo o 

material bibliográfico disponível no mercado editorial. Sendo assim, a biblioteca 

estabelece as seguintes prioridades para aquisição de material bibliográfico: 

Obras que sejam de interesse para os cursos de graduação (Presencial e a 

distância) e pós-graduação (Presencial e a distância); 

Assinatura de periódicos relacionados aos cursos existentes, mediante 

indicação dos docentes e bibliotecárias; 

Materiais de suporte técnico para o desenvolvimento de pesquisas vinculadas 

a instituição. 

Fontes para aquisição 

Serão utilizadas as seguintes fontes de informação, a saber: 

Bibliografias especializadas; 

Catálogos e índices temáticos; 

Sugestões de usuários. 

 

Doações 

Os materiais recebidos como doações serão submetidos aos mesmos critérios 

do material comprado. Não serão adicionados novos títulos e/ou volumes ao acervo 

somente porque foram recebidos de forma gratuita. 

Quanto às doações recebidas, a biblioteca, poderá dispor das mesmas, da 

seguinte maneira: 

Incorporá-la ao acervo; 
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Doá-las e/ou permutá-las com outras instituições; 

Descartá-las. 

Para seleção das obras doadas, serão consultados os especialistas no assunto 

obedecendo aos seguintes critérios: 

a) Livros 

Relevância do autor e do conteúdo para os cursos existentes e para a 

comunidade acadêmica; 

Citação do título em bibliografias e abstracts; 

Condição física do material; 

Língua em que está impressa. 

 

b) Periódicos 

Citação do titulo em bibliografias, índice e abstracts; 

Para completar falhas e/ou coleção; 

Com conteúdos adequados aos interesses dos cursos e da comunidade 

acadêmica. 

 

c) Material Audiovisual 

Com conteúdos adequados aos interesses dos cursos e da comunidade 

acadêmica. 

 

11.4.9 POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ACERVO 

 
A política de formação e desenvolvimento do acervo além de base para o 

planejamento global da aquisição, oferece parâmetros para dar consistência e 

equilíbrio à coleção, dimensionando seu perfil, objetivos e especialização. 

Para que esta política ofereça normas e diretrizes gerais, é primordial o 

conhecimento da comunidade. Este conhecimento se estabelece a partir dos 

seguintes dados: 

Curso ministrado e número de alunos; 

Usuários reais: aluno de graduação (Presencial e a distância), professores e 

funcionários; 

Pesquisadores de outras entidades, atendimento a outras instituições através 

de programas cooperativos como COMUT. 
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O acervo da Biblioteca da FBMG é adequadamente dimensionado segundo a 

demanda inicial prevista para a oferta de seus cursos. A Biblioteca possui uma política 

regulamentada para aquisição, expansão e atualização do acervo que atende 

adequadamente ao disposto do PDI 2023-2027 da FBMG. 

A política de formação e desenvolvimento do acervo, além de base para o 

planejamento global da aquisição, oferece parâmetros para dar consistência e 

equilíbrio à coleção, dimensionando seu perfil, objetivos e especialização. 

Para que esta política ofereça normas e diretrizes gerais, é primordial o 

conhecimento da comunidade. Este conhecimento se estabelece a partir do curso 

ministrado e número de alunos; usuários reais: aluno de graduação, professores e 

funcionários; e pesquisadores de outras entidades, atendimento a outras instituições 

através de programas cooperativos. 

 

11.4.10 Perfil da Equipe Técnico-Administrativa da Biblioteca 

 

Atualmente, a Biblioteca conta com auxiliares de biblioteca devidamente 

treinados que atendem satisfatoriamente nos períodos de funcionamento da 

Biblioteca. 

 

11.5 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

Há um sistema organizado de segurança interna e externa da instituição. 

Profissionais habilitados em segurança empresarial permanecem em todas as 

entradas da instituição equipados com rádios de comunicação. Com escalas, fazem 

rodízio entre os funcionários, objetivando uma vigilância permanente da instituição, 

inclusive noturna, 24 horas por dia.  

Há ainda motociclistas que fazem ronda em todo o perímetro escolar, também 

munidos de rádio. São uniformizados e identificados. A instituição possui sistemas de 

alarme em ambientes mais sigilosos e de entrada restrita, que são acionados no findar 

do turno de aula noturno, além de cofres no departamento financeiro.  

Há ainda a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), com técnico 

habilitado em Segurança do Trabalho, atuante em todos os ambientes da instituição, 

cuidando, inclusive, dos sistemas de prevenção de incêndio. Conta também com um 

médico do trabalho, que faz acompanhamentos periódicos da saúde de seus 
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empregados e das suas possíveis alterações em decorrência de atividades laborais, 

assessorado por secretária que mantém todos os registros organizados. 

 

11.6 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

Com respeito à manutenção e conservação das instalações físicas, visando a 

uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, e satisfatória dos 

laboratórios a FBMG, estabeleceu um conjunto de orientações abaixo enunciadas. 

Desnecessário dizer, que para qualquer norma funcionar tem de haver bom senso e 

civismo, tanto da parte de quem as cumpre como de quem as aplica.  

A manutenção e conservação dos laboratórios incluem os laboratórios de 

ensino de graduação e os laboratórios de pesquisa, sendo executada por funcionários 

dos próprios cursos ou por pessoal especializado ou treinado para exercer estas 

funções.  

A coordenação da manutenção e conservação das instalações fica a cargo do 

supervisor de cada laboratório, uma vez que, haverá supervisores para cada 

laboratório ou instalação ou grupos de laboratórios definidos pela administração.  

Os procedimentos de manutenção são divididos em 3 grupos: manutenção 

preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência, e incluem as 

atividades de: 

 

● As reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a 

probabilidade da ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de 

trabalho; reformas necessárias à implementação de novas atividades; 

reformas necessárias para a ampliação e/ou aumento da capacidade das 

atividades já existentes;  

● Consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou 

incidentes; 

● Reformas que atendem a minimização e/ou eliminação de riscos de 

acidentes de alta ou altíssima probabilidade. 

● Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo 

tempo de uso esteja próximo ao final do tempo de vida útil. 
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Com vistas a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, 

e satisfatória dos laboratórios, a mantenedora estabeleceu um conjunto de 

orientações abaixo enunciadas.  

A manutenção e conservação dos laboratórios a serem utilizados pelos 

professores e alunos do curso serão executadas por funcionários da própria 

instituição, bem como por pessoal especializado ou treinado, dependendo do serviço 

a ser executado. Os procedimentos de manutenção serão divididos em três grupos: 

manutenção preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência.  

Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de substituição de 

peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo de uso esteja próximo 

ao final do tempo de vida útil, e consertos e reformas necessárias após a ocorrência 

de acidentes e/ou incidentes. 

Os responsáveis providenciarão a manutenção preventiva e corretiva, bem 

como a expansão e atualização sempre que houver necessidade, evitando assim que 

os laboratórios se tornem obsoletos. O plano de expansão e atualização abrangerá as 

seguintes funções: 

 

● Administrar a utilização dos equipamentos de uso comunitário e reorganizar 

os itens de consumo e produtos periodicamente;  

● Analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e 

efetuar divulgação através de documentos, palestras e cursos; 

● Apoiar os usuários na utilização dos equipamentos e das ferramentas 

existentes na instituição; 

● Elaborar projeto de instalação de máquinas e equipamentos de 

processamento de dados e das redes de comunicação de dados; 

● Especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos de 

informática, de softwares e demais equipamentos necessários aos 

laboratórios específicos;  

● Instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e das 

redes de comunicação de dados; 

● Planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança no uso 

dos equipamentos;  

● Planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos 

computacionais e dos demais equipamentos. 
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11.7 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Com vistas a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, 

e satisfatória dos laboratórios, a mantenedora estabeleceu um conjunto de 

orientações abaixo enunciadas.  

A manutenção e conservação dos laboratórios a serem utilizados pelos 

professores e alunos do curso serão executadas por funcionários da própria 

instituição, bem como por pessoal especializado ou treinado, dependendo do serviço 

a ser executado. Os procedimentos de manutenção serão divididos em três grupos: 

manutenção preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência.  

Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de substituição de 

peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo de uso esteja próximo 

ao final do tempo de vida útil, e consertos e reformas necessárias após a ocorrência 

de acidentes e/ou incidentes. 

Os responsáveis providenciarão a manutenção preventiva e corretiva, bem 

como a expansão e atualização sempre que houver necessidade, evitando assim que 

os laboratórios se tornem obsoletos. O plano de expansão e atualização abrangerá as 

seguintes funções: 

 

● Administrar a utilização dos equipamentos de uso comunitário e reorganizar 

os itens de consumo e produtos periodicamente;  

● Analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e 

efetuar divulgação através de documentos, palestras e cursos; 

● Apoiar os usuários na utilização dos equipamentos e das ferramentas 

existentes na instituição; 

● Elaborar projeto de instalação de máquinas e equipamentos de 

processamento de dados e das redes de comunicação de dados; 

● Especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos de 

informática, de softwares e demais equipamentos necessários aos 

laboratórios específicos;  

● Instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e das 

redes de comunicação de dados; 
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● Planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança no uso 

dos equipamentos;  

● Planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos 

computacionais e dos demais equipamentos. 

 

11.8 RECURSOS AUDIOVISUAIS 

 

A FBMG, tem, em sua infraestrutura de apoio pedagógico, a grande alavanca 

para a realização de aulas, reuniões e eventos na Instituição. A constante aquisição 

de aparelhos audiovisuais, principalmente os mais utilizados em sala de aula, irá 

facilitar o fazer pedagógico. 

Objetivando que as atividades acadêmicas sejam desenvolvidas a partir do uso 

de modernas metodologias de ensino, os docentes terão à sua disposição os recursos 

multimídia necessários, podendo utilizá-los nas salas de aulas e demais ambientes, 

conforme o caso. 

Os equipamentos audiovisuais e multimídia existentes na Faculdade Batista de 

Minas Gerais - FBMG são previstos segundo o cronograma de aquisição apresentado 

a seguir, e serão suficientes para atender a demanda dos cursos ofertados.  

A Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, coloca à disposição de 

professores e alunos os recursos audiovisuais necessários às atividades acadêmicas, 

tais como projetores, computadores, impressoras, som, televisores. 

O funcionamento dos recursos de audiovisuais se dará de acordo com os dias 

letivos disponibilizados no calendário acadêmico, nos seguintes horários. Atualmente 

a FBMG passa por um processo de inovação tecnologia, tendo por objetivo propiciar, 

em todas as salas do campus, um amplo leque de recursos de comunicação on-line, 

seja através da estrutura física, com equipamento multimídia em todos os espaços 

educativos da FBMG, seja pela disponibilização nos espaços educativos de tecnologia 

Wi-fi de acesso à Internet. 

11.9 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) 

Os recursos de tecnologias de informação e comunicação (TICs) da FBMG 

estão projetados para atender as necessidades dos processos de ensino e 

aprendizagem, que envolvem professores, técnicos, estudantes e sociedade civil. 
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No sentido de proporcionar um ambiente de ensino presencial com o apoio 

da Tecnologia da Informação, a FBMG pretende implantar um ambiente virtual de 

aprendizagem, através de um sistema formado por soluções integradas de 

gerenciamento de aprendizagem, conhecimento e conteúdos on-line, que 

proporcionam a interação entre alunos e docentes. Por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem serão disponibilizados aos alunos textos, vídeo aulas e questionários 

que deverão ser desenvolvidos no decorrer dos semestres. Por meio dos 

questionários, os alunos acompanharão e avaliarão o seu progresso no processo de 

ensino-aprendizagem. 

A plataforma utilizada para a publicação de conteúdo será a Plataforma do 

Universa. A Universa conta com as principais funcionalidades disponíveis no ambiente 

virtual de aprendizagem. É composto por ferramentas de avaliação, comunicação, 

disponibilização de conteúdo, administração e organização. Por meio dessas 

funcionalidades é possível dispor de recursos que permitem a interação e a 

comunicação entre o alunado e os professores, publicação do material de estudo em 

diversos formatos de documentos, administração de acessos e geração de relatórios.  

A estrutura de Tecnologia da Informação da FBMG é composta por seu 

laboratório de informática, contendo computadores avançados e acesso a internet. 

No ambiente virtual de aprendizagem Universa, o aluno terá acesso ao 

material pedagógico disponibilizado por disciplina, além dos recursos de interação que 

permitirão o dialogo virtual entre os alunos e os docentes. O ambiente virtual de 

aprendizagem Universa da FBMG contará com um servidor dedicado, com sistema 

operacional Windows ou Linux, e banco de dados Mysql, para a hospedagem com 

total segurança do ambiente virtual, material de estudo e de apoio. 

 

11.10 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA  

 

A FBMG possui 02 laboratórios, ambos com 50m², preparados e equipados 

com toda estrutura física e tecnológica para adoção de metodologia baseada em 

recursos da internet. 
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11.10.1 Base Tecnológica 

 

A instituição vem buscando implantar tecnologias inovadoras para efetivação 

da sua missão junto à sociedade e ainda o cumprimento dos seus objetivos 

institucionais. 

As tecnologias de informação são ferramentas essenciais para o atual modelo 

de educação, onde alunos e professores demonstram novos formatos de interação. 

Esses formatos de interação se dão e se darão com os contatos via e-mail, depois via 

mensagem de texto e, seguindo para redes sociais, aplicativos disponíveis até que se 

chegue a novas formas de interação e comunicação. 

A instituição buscará acompanhar esse cenário de constante mudanças e, para 

tanto, conta com uma base tecnológica com capacidade para garantir o 

funcionamento da Instituição 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. 

O Ministério da Educação, através do Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa, presencial e a distância e transformação da organização acadêmica 

(BRASIL, 2017), conceitua base tecnológica como o sendo: “Conjunto de serviços 

tecnológicos compartilhados em ambiente local e/ou remoto, que compõe o 

arcabouço de ferramentas da instituição” (BRASIL, 2017) 

Nesse sentido, a Instituição possui a sua base tecnológica consolidada através 

das diversas ferramentas de gestão, diversos computadores, já equipados com 

Windows e Word, além das várias ferramentas, a exemplo para gestão acadêmica e 

gerenciamento financeiro. 

Esse cenário se estende a diversas ferramentas para: 

a) gestão institucional; 

b) práticas pedagógicas;  

c) pesquisa institucional. 

 

As várias tecnologias foram testadas, algumas não demonstraram efetividade 

e outras demonstraram facilitar a gestão, a pesquisa e as práticas pedagógicas 

institucionais. Dessa forma, atualmente tem-se a seguinte base tecnológicas, 

considerando a definição do Instrumento, citando apenas os serviços ou serviços que 

sejam indissociáveis de produto: 
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a) CÂMERAS PARA SEGURANÇA E VIGIA: Na Instituição, possuem câmeras 

para monitoramento, armazenamento e acesso local as imagens. As câmeras e 

DVRS variam nas marcas Intelbras,  

b) CENTRAL DE TELEFONIA  

c) ESTAÇÕES DE TRABALHO EM DESKTOPS: Na Instituição, possui cerca 

de cem hosts em seus devidos departamentos, com SO Windows 10, Office 2016, 

antivírus, acesso à internet. Enfim, oferecer a melhor de trabalho aos 

usuários/colaboradores da Instituição. 

d) ESTRUTURA DE BACKUP: Nosso backup é feito e mantido em três cópias, 

Armazenamos estas cópias em duas mídias diferentes e mantemos uma cópia de 

backup em nuvem. 

e) NOBREAK INDIVIDUAL: Equipamento com 1500 KVA que tem a finalidade 

de segurar o funcionamento dos ativos de TI individualizado até que a energia local 

se reestabeleça. 

f) PORTAL DO PROFESSOR: base tecnológica onde são lançadas as notas, 

frequência, plano de ensino, textos da disciplina, vídeos, links úteis e ainda avisos aos 

alunos.  

g) RACK CONTENDO PATCH PANEL DE TELEFONIA E REDE: Local 

centralizado para controlar e gerenciar os pontos de telefonia e rede na instituição, 

será disponibilizado após o credenciamento. 

h) ROTEADORES E SWITCHES: Na Instituição os roteadores e switches são 

usados para encaminhar pacotes de dados entre redes de computadores, enfim para 

ser possível a conexão dos computadores em rede. 

i) ROTEADORES UNIFI: São usados na instituição para se ter pontos de 

acesso wireless bastante versátil, pensado para redes complexas que necessitam de 

vários pontos de conexão, sendo uma ótima opção para locais onde há uma grande 

quantidade de dispositivos conectados ou a área de cobertura é grande demais para 

ser feita com apenas um. 

j) SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: Antivírus da Microsoft e firewall para 

proteger os dados da instituição. Essas medidas são importantes para filtrar as 

informações que entram e saem, controle de conteúdo, controle de vírus, worms, 

spams, entre outros para se evitar ao máximo o ataque de hackers e que as 

informações/dados se encontrem seguras. 
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k) SISTEMA EDUCIONAL (Universa): A instituição, utiliza o sistema Universa, 

que é um sistema de gestão para realizar a gestão acadêmica e financeira do aluno, 

gestão de notas, controle de diário dos professores, emissão de certificados, 

diplomas, históricos de faltas, frequência, emissão de boletos aos alunos, enfim, toda 

a gestão acadêmica, o mesmo se encontra em um data center de responsabilidade 

da contratada. 

l) SWITCH DE 24 e 48 PORTAS 10/100/1000 CISCO: Tem a finalidade de 

interligar os computadores da rede local. 

m) VLIBRAS: é um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, 

responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando computadores, dispositivos móveis e 

plataformas Web acessíveis para pessoas surdas. 

- FACEBOOK INSTITUCIONAL: onde são disponibilizadas informações e 

também é utilizado para a sensibilização da comunidade acadêmica; 

- INSTAGRAM - onde são disponibilizadas informações e também é utilizado 

para a sensibilização da comunidade acadêmica; 

- MICROSOFT OFFICE: editor de planilhas eletrônicas, textos e apresentação; 

- SITE INSTITUCIONAL: onde são disponibilizados os relatórios e demais 

trabalhos da CPA; 

- COPYSPIDER: é uma ferramenta freeware para testar documentos sob o 

crivo de existência de cópias indevidas de outros documentos disponíveis na internet 

(plágio); 

  

11.10.2 Da Capacidade e Estabilidade da Rede de Energia Elétrica 

 

A Instituição possui capacidade de energia elétrica para alimentar toda a sua 

base tecnológica e os demais produtos e serviços operantes, 24 horas por dia, durante 

7 dias por semana. 

As sociedades modernas são cada vez mais dependentes da energia e, em 

particular, da energia elétrica. Atualmente os Sistemas Elétricos de Energia (SEE) são 

extraordinariamente complexos, de modo que os consumos possam ser satisfeitos 

com uma elevada continuidade e qualidade de serviço. 
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Na exploração de um SEE há, assim, necessidade de garantir a capacidade do 

sistema alimentar as cargas de uma forma contínua e com as características de 

tensão e frequência dentro dos valores contratuais. Isto significa que a tensão e a 

frequência, embora possam variar, têm que ser mantidas dentro de valores apertados 

de tolerância, para que os equipamentos dos consumidores possam funcionar de uma 

maneira satisfatória. 

Dentre os aspetos a considerar na exploração do SEE está o da estabilidade 

das máquinas síncronas que pertencem ao sistema. Tais máquinas mantêm-se em 

sincronismo em condições normais de funcionamento. 

Nos estudos de estabilidade do SEE procura-se conhecer exatamente o 

comportamento das máquinas síncronas depois de o sistema ter sido perturbado 

(saída de serviço de uma linha ou grande alteração no diagrama de cargas, por 

exemplo). 

A robustez de um Sistema Elétrico de Energia é medida pela capacidade do 

sistema para funcionar numa situação de equilíbrio em condições normais e de 

perturbação. Os estudos de estabilidade analisam o comportamento do sistema 

quando da ocorrência de alterações bruscas do sistema ou da produção, bem como 

da ocorrência de curto circuitos nas linhas de transmissão. O Sistema é dito estável 

se após a ocorrência destas perturbações continuar a funcionar em sincronismo. 

Se a perturbação for pequena e de curta duração o sistema tende a voltar ao 

mesmo ponto de funcionamento, o que já não sucederá se a perturbação for grande 

ou de longa duração. Por outro lado, se surgir um desequilíbrio entre a carga do 

sistema e a potência que estava a ser fornecida ao sistema, a exploração do sistema 

terá que ser continuada noutro ponto de funcionamento do sistema. Todas as 

máquinas síncronas terão, porém, que continuar a funcionar em sincronismo para que 

o sistema continue a ser estável (BARBOSA, 2013). 

Para tanto, a rede elétrica que alimenta o rack de comunicação possui uma 

fonte de energia ininterrupta (uninterruptible power source), também conhecido como 

nobreak, com capacidade nominal de 2100 VA de capacidade, capaz de assegurar o 

funcionamento dos ativos de tecnologia da informação da Instituição até que seja 

reestabelecida a fonte de energia elétrica da concessionária. Sua capacidade ainda 

pode ser expandida por meio de nobreak de grande porte de 10.000 VA ou mais. Além 

disso, a Instituição é alimentada por meio da rede de média tensão da concessionária, 
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e possui um transformador de potência com a capacidade nominal de 750 kVA, 

dimensionado para atender plenamente às suas demandas elétricas. 

 

11.10.3  Da Capacidade e Estabilidade da Rede Lógica 

 

Uma rede lógica é conceituada como uma abstração da infraestrutura de rede 

física, com o objetivo de tornar mais simples a organização de atribuição de redes 

para hosts, máquinas virtuais e serviços em redes que podem estar ou não 

conectados entre si, apesar de pertencerem a uma mesma rede física. 

Em uma rede lógica podem ser criados sites de rede para definir as VLANs, 

sub-redes IP e os pares de sub-rede IP/VLAN associados à rede lógica em cada local 

físico (RODRIGUES, 2019). 

 

11.10.4  Nível do Serviço 

 

ANS e Acordo de Nível de Serviço são a tradução, em português, para os 

termos SLA Service Level Agreement, respectivamente. 

Acordo de Nível de Serviço trata-se de um contrato firmado entre as partes 

envolvidas na prestação de serviço, entre a empresa contratada e o contratante, de 

extrema importância. Se uma empresa deseja ter sucesso na prestação de serviços, 

é essencial que a mesma faça uso de ferramentas disponíveis para aprimoramento 

da gestão. 

Além disso, a fim de oferecer um serviço de qualidade aos clientes e usuários 

de TI, é necessário contar com organização e planejamento. 

Diante disso, o acordo de nível de serviço é essencial para guiar a equipe de 

TI em suas tarefas e permitir com que seus membros entreguem o serviço com o valor 

esperado. 

Neste contrato são definidos alguns pontos importantes relativos ao serviço, 

como os prazos para os processos de atendimento, formas de suporte que serão 

prestadas e outras métricas relevantes. 

Os dados descritos em um acordo de nível de serviço são acordados por 

ambas as partes envolvidas. 
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Isso quer dizer que o nível de serviço é o primeiro passo para garantir 

atendimentos de qualidade para os clientes e usuários de TI. 

Sem o nível de serviço, são bem maiores as chances de erros e falhas 

ocorrerem durante a prestação do serviço. 

Como consequência de um serviço com falhas, tem-se clientes insatisfeitos e, 

talvez, até mesmo ações judiciais com o objetivo de reverter ou compensar tais erros. 

Esse não é um cenário desejado por ninguém. Por esse motivo, o nível de 

serviço se torna tão importante. 

Contudo, esse não é o único motivo. O nível de serviço traz diversos benefícios 

que vão auxiliar o serviço prestado e fazer com que a empresa tenha melhores 

resultados a cada dia. 

O nível de serviço traz benefícios que irão modificar a forma como os serviços 

são prestados. 

Esses benefícios não se realizam somente para os clientes, mas também para 

o profissional de TI. 

Vale destacar que, com o nível de serviço, o profissional de TI poderá se 

proteger de cobranças indevidas, visto que todas as determinações estão descritas 

no documento. 

Ainda, a equipe de TI possui um direcionamento mais claro a respeito das 

atividades que devem ser desempenhadas, o que deixa o trabalho muito mais fácil. 

Dentre os benefícios, estão: redução de custos, aumento da produtividade, 

comunicação facilitada, transparência no serviço e satisfação do cliente (TELES, 

2018). 

 

11.10.5  Da Segurança da Informação 

 

O Antivírus protege os Dados da Instituição contra ataques de hackers, vírus, 

worms, spams, hansonware, entre outros e os arquivos da Instituição são 

armazenados em discos locais na TI e encaminhados para a nuvem a todo momento. 

Os backups são gerados diariamente com criptografia de ponta. Com isso, temos os 

dois ambientes (interno e externo). 

  

11.10.6  INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 
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 Na FBMG existe o trabalho contínuo de Prevenção de Acidentes que 

realizará reuniões periódicas para a análise, discussão e acompanhamento das 

medidas de segurança necessária e a Brigada de Incêndio. 

A FBMG participa do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e 

do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). 

As instalações contam com sistemas de segurança contra roubos, sensores, 

alarmes e vigias 24 horas por dia. 

  

11.10.7  Atualização Tecnológica  

  

Anualmente serão revistas todas as necessidades de atualização tecnológica 

do parque de equipamentos e softwares da Faculdade. Estas revisões são baseadas 

no orçamento para investimentos. As revisões acontecem de forma programada, 

acompanhando o início dos períodos letivos semestrais. 

Para fazer frente aos desafios da prestação de serviços de Tecnologia da 

Informação a Faculdade tem, ao longo do tempo, adequado a gestão da Tecnologia 

da Informação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Com seu parque 

tecnológico atual, atende de forma plena os cursos e usuários.  

O planejamento tem como objetivo fornece diretrizes para a organização, 

alinhando tecnologia e planejamento e alocando de maneira estruturada os recursos 

orçamentários de infraestrutura tecnológica. Este abrange os seguintes componentes 

de Tecnologia da Informação:  

• Infraestrutura e lógica 

• Hardware e Softwares acadêmicos e de Serviços 

• Equipamentos de rede  

• Comunicações  

• Pessoas (responsáveis pelos serviços)  

• Processos  

 

A Instituição mantém diversos computadores distribuídos entre os laboratórios 

de informática e demais setores da IES. A estes estão vinculados softwares e 

equipamentos acessórios tais impressoras, scaners, kit multimídia e outros 
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dependendo da finalidade. Possui ainda a disposição projetores multimídias que 

atendem às aulas e atividades da IES, bem como outros equipamentos diferenciados.  

Periodicamente, serão realizadas atividades de manutenção e, no caso de 

defeitos em equipamentos, a substituição deste é realizada. Os critérios de prioridade 

de atualização dos equipamentos são analisados em duas dimensões: critérios 

estratégicos para os serviços educacionais da Instituição (passíveis de deferimento 

pelo setor de informática) e critérios técnicos. 

Os critérios técnicos serão identificados pelo tempo de uso do equipamento. 

No caso de microcomputadores são eles: a porcentagem de uso de recursos de 

processamento, capacidade de armazenamento, acesso à rede e demanda de 

manutenções corretivas. Impressoras e outros periféricos o critério principal é a 

qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

  

11.10.7.1 Plano De Ampliação Do Acesso a Internet  

  

A Instituição contará com internet banda larga distribuída em toda a instituição 

através de rede cabeada e rede sem fio.  

  

11.10.7.2 Expansão De Hardware e Software  

  

A expansão da infraestrutura de tecnologia estará prevista no orçamento 

constante do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da Instituição. Após 

aprovação pela direção da Instituição, a necessidade de expansão deve ser 

encaminhada ao setor de informática que, por sua vez, definirá as configurações de 

hardwares e softwares necessárias, bem como o projeto de implantação, e 

encaminhará para o setor de Compras.  

  

11.10.7.3  Manutenção Preventiva e Corretiva  

  

Os setores de Informática e Tecnologia da Informação mantém uma equipe de 

profissionais de informática. Essa equipe é responsável por manter a infraestrutura 

de Tecnologia da Informação em condições perfeitas de uso, oferecendo serviços de 

suporte, manutenção preventiva e manutenção corretiva.  
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O setor planeja e executa um cronograma de manutenção preventiva 

anualmente em todos os equipamentos de Tecnologia da Informação da Instituição. 

As manutenções corretivas são realizadas através das ocorrências identificadas na 

manutenção preventiva e encaminhadas, conforme o caso, para assistência técnica. 

E também poderão ser solicitadas pelos usuários diretamente ao setor. 

O suporte e manutenção dos equipamentos obedecem ao seguinte Programa 

de Manutenção:  

• Manutenção Preventiva: Realizada periodicamente.  São realizadas 

verificações de funcionamento básico, conexões e estado geral dos 

equipamentos. 

• Manutenção Corretiva: Realizada por técnico da IES ou por empresa de 

suporte externa. Consiste na solução dos problemas detectados na 

manutenção permanente e preventiva. Podem ser realizadas pelo 

próprio técnico da IES ou encaminhada a assistência técnica 

especializada, conforme o caso.  

 

11.10.7.4 Expansão De Equipamentos e Softwares Prevista Para o Quinquênio  

  

Na tabela abaixo se pode visualizar a previsão de expansão de máquinas para 

a Instituição, visando o atendimento dos cursos e laboratório de informática. Ressalta-

se que os números abaixo não incluem substituições de itens, referem-se 

exclusivamente a novas aquisições. 
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12 PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

12.1 AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Os critérios que direcionam o processo de avaliação Institucional da Faculdade 

Batista de Minas Gerais – FBMG, têm como fundamento principal o que ensinar a 

quem ensinar e para que ensinar. Aprender a fazer, fazendo, (DELORS, 2006).  

Para que estes objetivos sejam alcançados em suas dimensões mais amplas, 

é necessário avaliar, e avaliar com critérios pré-estabelecidos e competentes. 

Levando em conta todos os indicadores e categorias que envolvem o processo 

educacional e os serviços educacionais prestados pela Instituição.  

Não basta apenas avaliar, é necessário repensar as metodologias de avaliação 

existente, tomar decisões, planejar e definir a que atende melhor os objetivos desse 

componente curricular tão importante. Pois, é através da avaliação Institucional que 

os avanços e retrocessos são detectados, contribuindo com uma tomada de decisões 

mais competente. 

A avaliação Institucional será feita semestralmente e de maneira permanente, 

para que em cada período, os problemas sejam sanados a seu tempo. A FBMG fará 

também a avaliação externa. A comunidade onde a Faculdade está inserida, observa, 

avalia, critica e cobra. Para tanto, ouvi-la é muito importante para que o processo 

avaliativo não deixe lacunas em nenhuma categoria, que se pretende avaliar.  

Na perspectiva da legislação da educação superior, a avaliação institucional 

obedece a Lei nº 10.861, de 14/04/2004, que define em seu Art. 2º, os três 

componentes fundamentais ao processo avaliativo, sendo: os cursos, a instituição e o 

desempenho dos discentes. Internamente as instituições conforme, o Art. 11 da 

mesma lei, estabelece que as Comissões Próprias de Avaliação dialoguem com seus 

pares internamente e organizem o processo constante de auto avaliação. 

 

12.2 METODOLOGIA E INSTRUMENTOS AVALIATIVOS  

 

 A instituição tem consciência da importância de formular e adotar uma 

metodologia de Avaliação e Auto avaliação capazes de fundamentar diagnóstico, 

buscando a aplicação de instrumentos de coletas de dados e informações que 
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permitam ao estudante se auto avaliar; avaliar o trabalho docente; avaliar os 

resultados alcançados no contexto diferenciado curricular.  

Avaliar o curso como um todo e a infraestrutura física e tecnológica. Avaliar o 

quotidiano da sala de aula e da instituição em todos os aspectos e metodologia.  

 

12.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os instrumentos são elaborados com cautela, contendo questões 

investigativas, para que o resultado seja uma pesquisa avaliativa e científica.  

A coleta de dados é realizada por meio de três instrumentos: formulários 

dirigidos à equipe técnico-administrativa, questionários direcionados ao corpo 

discente e docente de Avaliação e Auto avaliação, de cada equipe a ser avaliada. 

Entrevistas aplicadas à comunidade externa. 

O formulário utilizado para obter informações enfoca itens relacionados a 

objetivos institucionais; ensino - pesquisa - extensão; administração; pessoal técnico 

administrativo, docente e discente; recursos financeiros, recursos materiais e 

infraestrutura física e instalações. Desenvolve de acordo com o avanço tecnológico. 

Os formulários utilizados para obter informação junto à comunidade, enfoca a 

qualidade do ensino, a importância da FBMG e a qualidade de cada categoria e 

serviços prestados.  

A comissão permanente de avaliação é atuante, e a participação é considerada 

como um bom padrão de qualidade. Está sempre atualizando e buscando 

embasamento teórico-científico para as tarefas no CPA. 

 

12.4 PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O objetivo geral do procedimento da avaliação institucional é rever e 

aperfeiçoar o projeto acadêmico e sócio-político da Instituição, promovendo a melhoria 

da qualidade do Ensino e pertinência das atividades desenvolvidas. 

Partindo deste objetivo geral, destacam-se como objetivos específicos 

impulsionar o processo criativo de autocrítica que permita repensar objetivos e 

implementar mudanças de atividades e procedimentos, diagnosticar como se realizam 

e interelacionam as tarefas acadêmicas, estabelecer compromissos com a sociedade. 
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Para compreender a Instituição e dimensionar a qualidade dos serviços, 

aperfeiçoamento do corpo docente, satisfação da comunidade acadêmica, da 

metodologia, métodos, quantidade e qualidade dos recursos, administração e 

infraestrutura foram citados os seguintes indicadores: Missão, Perfil, Objetivos, Ações; 

Filosofia; Diretrizes; Projetos; Ensino de Pesquisa e Extensão; Administração; Corpo 

Docente; Investimentos; Biblioteca (atualização, periódicos e o atendimento aos 

alunos); Secretária Geral (atendimento, maneira de tratar o público, controle 

acadêmico); Infraestrutura e instalações; Manutenção de laboratórios 

(Funcionamento); Serviços de limpeza e higiene; Atendimento aos alunos com 

necessidades especiais. Todos esses elementos serão bem discutidos, o método, a 

metodologia, o tratamento dos dados e o que fazer com eles na solução dos 

problemas levantados. A avaliação será coordenada pela CPA, que já está implantada 

na Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG, articulado com a graduação e pós-

graduação.  

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Batista de Minas Gerais – 

FBMG, promove a realização pesquisa, extensão e gestão autônoma do projeto 

institucional visando garantir a qualidade acadêmica no ensino. Além disso, estuda e 

analisa as experiências anteriores de avaliação, incluindo a auto avaliação, avaliações 

externas, avaliação dos docentes pelos alunos, avaliação da pós-graduação e outros. 

A CPA é um órgão de representação acadêmica, portanto é um instrumento para 

melhoria contínua e crescimento desta instituição de ensino superior.  

 

12.5 AVALIAÇÃO INTERNA - AUTOAVALIAÇÃO  

 

  A auto avaliação da Instituição será realizada de maneira permanente interna 

e externa com vistas a compreender os fenômenos sociais em sua totalidade, no 

âmbito global, local ou regional, em variados tipos de organização, possibilitando-lhe 

o alcance de desenvolver as potencialidades necessárias para a conquista do nosso 

espaço na sociedade, com dignidade, ética e respeito para o exercício profissional e 

de cidadão enquanto parte de uma sociedade democrática e que busca a educação 

superior com expectativas de promoção social e intelectual. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), portanto, tem importante papel a 

cumprir quando analisados os seus dados, a partir da escuta dos atores envolvidos 
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no processo pedagógico da Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG, possibilitando 

a busca de melhorias das condições de trabalho e qualificação do corpo docente, bem 

como das ações pedagógicas que visem o alcance de resultados satisfatórios para o 

educando enquanto sujeito do conhecimento, nessa sociedade de cultura rica e 

diversificada, com tantos desafios a vencer e tensões a superar. 

O programa de avaliação Institucional da Faculdade Batista de Minas Gerais – 

FBMG, prevê o envolvimento de agentes internos (estudantes e professores) e 

externos (ex-alunos e empregadores). 

O programa representa o contraponto da proposta Institucional desenvolvida 

pela Instituição, buscando um processo continuo de aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico; uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária; e um 

processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 

Como Sistemática eficaz da avaliação acadêmica, o procedimento institucional 

a ser desenvolvido pela Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, considera 

básicos os princípios: 

 

● Aceitação de todos os segmentos envolvidos; 

● Reconhecimento da legitimidade e pertinência dos critérios adotados; 

● Envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na 

sua execução. 

 

12.5.1 Avaliação da Graduação (Presencial e EAD) 

 

Acredita que avaliação só tem sentido se seus dados forem utilizados com 

subsídios de novas avaliações e de um processo de decisão comprometido com os 

princípios da legitimidade.  

O percurso de constituição dos cursos da FBMG, correu numa ação coletiva, 

respeitando as etapas de construção e execução dos mesmos. O acompanhamento 

da aplicação e execução das ações pedagógicas é semestral no âmbito dos mesmos, 

pela instituição e pelos colegiados.  

É válido ressaltar que todo o processo de auto avaliação é conduzido de forma 

a garantir o respeito à sua história, valores e identidade, bem como favorecer o 

cumprimento da missão institucional. 
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12.5.2 Autoavaliação Discentes  

 

Mesmo um excelente desempenho dos professores em seus papéis de 

conduzir, facilitar e estimular a aprendizagem, não garante o sucesso do processo de 

Ensino. O motivo é simples: aprendizado depende, antes de tudo, do interesse do 

próprio estudante bem, como de suas condições. Razão essa que justifica a 

Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, realizar a auto avaliação dos discentes. 

 

12.5.3 Avaliação Docente 

 

Assumimos, na FBMG, que as funções básicas dos professores são: conduzir, 

facilitar e estimular a aprendizagem. No nosso entendimento, o professor exerce o 

papel de condutor da aprendizagem quando planeja sua disciplina e estratégias de 

ação de forma a levar seguramente os alunos a estágios superiores de conhecimento 

em algo apropriado para o nível de compreensão de seus alunos e, por fim, exerce o 

papel de estimulador quando envolve os estudantes nos assuntos objeto de sua 

disciplina.  

 

12.5.4 Avaliação do Coordenador do Curso  

 

Assumimos que as funções básicas de um coordenador são atuar 

permanentemente como articulador dos processos de concepção e execução de 

programas que contribuem para o curso ser reconhecido pela capacidade de fixar e 

atingir objetivos condizentes com as exigências da atualidade.  

Sendo assim, avaliar o coordenador enquanto líder do processo de concepção 

reestruturação e execução do curso será o objetivo primeiro das questões que 

semestralmente são aplicadas pela CPA.  

 

12.5.5  Avaliação dos Programas de Pesquisa e Extensão  
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A FBMG tem o compromisso de conceber e viabilizar programas de pesquisa 

e extensão que envolvam discente e docente no propósito de ampliar as condições 

de aprendizagem.  

 

12.5.6 Avaliação da Infraestrutura Física e Tecnológica  

 

A FBMG entende que a qualidade do curso oferecido está fortemente 

influenciada pelas condições não apenas de caráter acadêmico e administrativo, mas, 

igualmente pelas condições ligadas à infraestrutura física e tecnológica.  

Avaliar as questões relacionadas à infraestrutura física e tecnológica da 

Instituição figura como um dos objetivos da CPA.  

 

12.6 AVALIAÇÃO EXTERNA 

  

A sociedade que assiste ao fazer pedagógico do lado de fora, saberá avaliar, 

dando grande contribuição para as mudanças que se fizerem necessárias na melhoria 

da qualidade dos serviços prestados e no cumprimento da missão Institucional.  

A avaliação externa é necessária e imprescindível para que o processo 

avaliativo seja completo e de qualidade, uma vez que apontará a visão de como a 

comunidade vê a instituição, o ensino, o corpo docente e a qualidade do ensino 

ministrado.  

Neste sentido, a FBMG está atenta aos indicadores de qualidade decorrentes 

dos processos avaliativos do sistema federal de ensino: CI (conceito institucional), nos 

processos de credenciamento e recredenciamento institucional; CC (conceito de 

cursos), nos processos de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos; CPC (conceito preliminar de curso); IGC (índice geral de 

cursos) e ENADE (exame nacional de desempenho dos estudantes), entre outros, 

como também os indicadores decorrentes das avaliações dos conselhos profissionais. 

 

12.6.1 Plano de Melhorias  
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A FBMG considera a Auto avaliação Institucional como parte de sua estrutura, 

sendo um processo cíclico, criativo e renovador. Com isso, a Instituição, por meio da 

CPA, instituída em julho de 2018, tem como objetivo realizar auto avaliações anuais 

de acordo com às dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES (Lei no 10.861/04). 

A avaliação institucional, baseados nas dimensões da Lei no 10.861/04 

abrange as diferentes dimensões de ensino, de pesquisa, e de gestão da Faculdade 

Batista de Minas Gerais - FBMG, identificando as virtudes e deficiências institucionais 

mediante a combinação das abordagens quantitativa e qualitativa.  

A Lei nº 10.861/04, no seu art. 3º, estabeleceu as dimensões que devem ser o 

foco da avaliação institucional e que garantem, simultaneamente, a unidade do 

processo avaliativo em âmbito nacional e a especificidade de cada instituição: missão 

e o PDI; política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; 

responsabilidade social da IES; comunicação com a sociedade; políticas de pessoal; 

organização e gestão da IES; Infraestrutura física; planejamento e avaliação; políticas 

de atendimento aos estudantes e Sustentabilidade financeira. 

Posteriormente, essas dimensões foram organizadas em eixos avaliativos e 

esta configuração norteia o processo de avaliação institucional. Que são:  

 

● Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional - Dimensão 8: Planejamento 

e Avaliação; 

● Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - Dimensão 1: Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional e Dimensão 3: Responsabilidade Social da 

Instituição; 

● Eixo 3: Políticas Acadêmicas - Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão - Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade e 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes; 

● Eixo 4: Políticas de Gestão - Dimensão 5: Políticas de Pessoal; Dimensão 

6: Organização e Gestão da Instituição e Dimensão 10: Sustentabilidade 

Financeira; 

● Eixo 5: Infraestrutura Física - Dimensão 7: Infraestrutura Física. 

 

Esse processo destaca a importância do envolvimento e a participação de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica - aponta em direção à busca de 
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melhoria da qualidade da instituição, assumindo o caráter de avaliação prospectiva, 

integrado ao PDI.  

A avaliação institucional da Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG será 

utilizada para melhorar os processos e projetos existentes, aprimorar o conhecimento 

sobre sua execução e contribuir para seu planejamento futuro, com o desenvolvimento 

das seguintes ações:  

 

● Prestar contas à comunidade interna e externa das atividades 

desenvolvidas considerando as dimensões propostas pelo SINAES;  

● Avaliar a aplicação dos Projetos Pedagógicos, PPCs do curso existente e 

dos demais que a faculdade for autorizada a ofertar; 

● Verificar potencialidades e fragilidades da instituição visando a melhoria na 

qualidade dos processos; 

● Subsidiar o processo de planejamento e desenvolvimento institucional.  

 

A avaliação institucional caracteriza-se como um processo contínuo e aberto 

mediante o qual todos os setores que compõem a Faculdade Batista de Minas Gerais 

- FBMG participam de um repensar que inclui os objetivos, os modos de atuação e os 

resultados de suas atividades em busca da melhoria da Instituição como um todo. 

Desenvolve este trabalho através das seguintes etapas: 

1ª - Etapa: da preparação 

Elaboração de um projeto de avaliação com objetivos claros, estratégias, 

metodologia, recursos e cronograma das ações avaliativas, com datas para execução 

e para a realização de eventos como reuniões, seminários, etc. e sensibilização 

interna buscando o envolvimento da comunidade acadêmica. 

2ª - Etapa: de Desenvolvimento 

Na segunda etapa da auto avaliação, serão realizadas as atividades planejadas 

na etapa da preparação.  

3ª Etapa: de Consolidação 

Nesta etapa serão elaboradas propostas de políticas institucionais e de missão 

institucional.  

São fundamentais nesta etapa, a apresentação do relatório, divulgação dos 

resultados e balanço crítico para que sejam observados potencialidades institucionais 
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e pontos que devem ser observados pela instituição para a construção de estratégias 

de superação.  

A proposta de auto avaliação institucional é construída através de ideias e 

sugestões dos integrantes da CPA, desenvolvendo a metodologia e a construção de 

instrumentos para o processo de auto avaliação.  

No processo de autoconhecimento são (I) coletados dados institucionais; (II) 

avaliados documentos institucionais visando a atualização, adequação, 

regulamentação e execução dos mesmos; (III) aplicados questionários à comunidade 

acadêmica e realizadas avaliações pela CPA baseados nas dimensões da Lei no 

10.861/04.  

O relatório de auto avaliação consegue observar as potencialidades da 

Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, e pontos que a instituição precisa se 

adequar para alcançar excelência educacional.  

O relatório final é disponibilizado para toda comunidade Acadêmica e também 

para a Direção da Instituição para que a mesma promova ações e mudanças com a 

finalidade da melhoria educacional.  

A instituição inclui no planejamento geral as sugestões de adequações.  

Finalmente, na difusão dos processos de auto avaliação são realizados através 

de seminários, reuniões e um relatório final. Acrescenta-se que o processo de auto 

avaliação é também divulgado através dos murais e da página eletrônica da 

Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG. 

 

12.6.2 Relato Institucional  

 

O Relato Institucional evidencia a influência das avaliações internas e externas 

na modificação das estratégias, processos e de gestão. Demonstra as ações e 

melhorias implementadas a partir dos resultados das avaliações externas e internas, 

visando à execução formulação ou reformulação do PDI. 

O presente relato responde ao cumprimento da Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 62. Tem por objetivo ser uma ferramenta para 

acompanhamento e verificação do posicionamento da instituição frente aos resultados 

de avaliação interna e externa.  
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O sistema de avaliação no Ensino Superior é regulamentado pela Lei Federal 

n° 10.861 de 14/04/2004 (SINAES - Art. 11) que determina a criação da CPA, com 

atribuições de conduzir o processo de avaliação interna das 

Universidades/Faculdades/Escolas, de sistematização e prestação das informações 

solicitadas pelo INEP. O Art. 3º desta lei, estabelece também as dimensões que 

devem ser foco da avaliação institucional e que, garantem simultaneamente a unidade 

do processo avaliativo em âmbito nacional assim como a especificidade de cada 

instituição.  

O planejamento e o processo avaliativo consideram a realidade institucional e 

sua abrangência, adotando para isso 5 (cinco) Eixos Temáticos previstos no 

Instrumento de Avaliação atualizado através da Nota Técnica nº 14/2014.  

O agrupamento em eixos visa facilitar o diálogo entre as atividades que devem 

ser articuladas no momento da avaliação.  

A avaliação institucional da Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, é 

organizada de forma a contemplar as 10 Dimensões estabelecidas pelo SINAES. O 

processo de avaliação valoriza a participação de todos os seguimentos de forma 

democrática, garantindo transparência, credibilidade e confiabilidade. 

 

12.6.3 Participação Comunidade Acadêmica e CPA  

 

Toda a comunidade Acadêmica participará do processo de avaliação da 

Instituição, através da avaliação e da auto avaliação. Será uma participação de forma 

democrática, caracterizando uma ação compartilhada e legitima. 

A Instituição tem consciência da importância de formular e adotar uma 

metodologia de avaliação e auto avaliação capazes de fundamentar diagnóstico, 

buscando a aplicação de instrumentos de coletas de dados e informações que 

permitam ao estudante se auto avaliar; avaliar o trabalho docente; avaliar os 

resultados alcançados no contexto diferenciado curricular.  

Avaliar o curso como um todo e a infraestrutura física e tecnológica da 

Instituição. Avaliar o cotidiano da sala de aula e da instituição em todos os aspectos e 

metodologia.  

Respaldando o compromisso assumido junto a sociedade e prevalecendo a 

missão da FBMG que é de sedimentar a cultura de planejamento, registro e avaliação, 
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e, em atendimento às Diretrizes para a Avaliação estabelecidas pelo SINAES e, 

corroborada pela CPA, os processos avaliativos internos são entendidos como 

importantes subsídios para o redirecionamento das ações desenvolvidas e para a 

formulação de políticas, devendo, pois, se constituir em processo contínuo. 

 

12.6.4 Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações  

 

De acordo com as Diretrizes para a Avaliação, apontadas pela legislação 

vigente, os processos avaliativos internos servem como subsídios para o 

redirecionamento das ações e formulação de políticas tanto para a gestão da FBMG 

como para as políticas públicas de educação superior.  

Neste sentido, a avaliação institucional constitui-se de modelos e instrumentos 

que podem, a qualquer momento, ser aplicados em situações específicas, gerando 

subsídios para permanentes reexames e reorientações exigidos pelos avanços. As 

adaptações e revisões servirão para corrigir os aspectos negativos, fortalecer e 

consolidar os aspectos positivos.   

Em todas as etapas de planejamento das atividades institucionais (acadêmicas 

e administrativas) os resultados da auto avaliação são considerados como indicativos 

de ações e atividades a serem implementadas visando as melhorias indicadas. A CPA 

através de seus grupos de trabalho acompanha a efetiva observação dos resultados 

da auto avaliação.  

Os relatórios gerados servem para que a Instituição identifique os acertos e as 

ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades envolvendo-se num 

processo de reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, assumindo 

assim a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados, 

portanto, também servem de base para revisar o planejamento do PDI, bem como os 

projetos pedagógicos dos cursos.  

 

12.6.5 Planejamento e Ações a Partir das Avaliações 

 

A principal contribuição de todo esse processo avaliativo é possibilitar o 

encaminhamento de ações que objetivam as correções e as melhorias apontadas 

como necessárias. Compreendemos também que a dinâmica da realidade da 
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avaliação é poderosa ferramenta de adequação entre o idealizado e o concretizado, 

oportunizando a riqueza da reflexão coletiva sobre as ações institucionais. 
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13 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

13.1 ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Conforme Regimento Geral da FBMG, “compete precipuamente a 

Mantenedora promover as condições adequadas de funcionamento das atividades da 

faculdade, colocando-lhe a disposição os bens móveis e imóveis, para tanto 

necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos ou arrendados sob 

contrato”.  

“À Mantenedora, reserva-se a administração orçamentária, financeira e contábil 

da faculdade, sendo de sua responsabilidade o aporte de recursos humanos, 

materiais e financeiros para o normal funcionamento dessa”. 

O planejamento econômico financeiro da FBMG considera como previsão de 

fonte de recursos para o curso pretendido mensalidades, taxas e recursos de 

terceiros. Com vistas à ampliação de suas fontes financeiras está previsto a 

possibilidades de utilização de recursos externos, inclusive governamentais. 

O preço dos serviços educacionais e as relações entre a mantenedora, a 

Faculdade e o aluno (ou seu responsável juridicamente), serão fixados em contrato 

de prestação de serviços educacionais elaborado em forma da lei e firmado entre as 

partes, no ato da matrícula em cada período (doc em anexo). 

A FBMG, como descrito no histórico da instituição, faz parte de um grupo de 

unidades educacionais do SBME e tem por base das receitas previstas, as 

mensalidades, taxas e outras contribuições educacionais fixadas e cobradas de 

acordo com a legislação que rege a matéria. As receitas e despesas, em dados 

projetivos, referencias para a gestão financeira da instituição, com apropriação dos 

custos comuns. 

O planejamento econômico-financeiro para o próximo quinquênio de 

funcionamento da FBMG foi elaborado a partir das análises do comportamento da 

inflação nos três últimos anos e análise dos preços dos serviços educacionais nas 

outras IES da Região. O levantamento dos custos operacionais e dos investimentos 

necessários ao cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação do 

ensino (cursos de graduação e pós-graduação), da pesquisa e da extensão, foi 

realizado com ênfase para os seguintes aspectos: 
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● Contratação e capacitação dos recursos humanos (professores e 

pessoal não-docente), além da implementação dos planos de carreira 

docente e de cargos e salários; 

● Ampliação e melhoria do acervo da biblioteca; 

● Ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos para 

os laboratórios e serviços técnicos, incluindo recursos de computação e 

informática; 

● Ampliação, reforma e readaptação da infraestrutura física e de apoio; 

● Implementação e consolidação do processo de avaliação institucional; 

● Adaptação da infraestrutura física aos requisitos de acessibilidade às 

pessoas portadoras de necessidades especiais e atendimento às 

normas de biossegurança. 

 

A receita de mensalidades levou em consideração uma evasão média de 10% 

na graduação e na pós-graduação. 

Para financiar os programas de iniciação científica e os projetos de pesquisas 

foram reservados, anualmente, em média, 2%; para a extensão, 2%; e para a 

capacitação de recursos humanos de 1% a 1,5%. Registre-se, contudo, que, para tais 

programas e projetos, são investidos, ainda, recursos com pagamento de salários de 

docentes-pesquisadores e de pessoal técnico de apoio, equipamentos e aparelhos 

para laboratórios, serviços e acervo da biblioteca. 

Os investimentos foram estimados para atender à readaptação, adaptação, 

melhoria e ampliação da infraestrutura física e de apoio, assim como a aquisição, 

melhoria e ampliação dos laboratórios, serviços e da biblioteca (espaço físico e 

acervo), com a alocação de até 8% para a expansão e atualização do acervo da 

biblioteca. 

 

13.2 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

INTERNA 

 

Os documentos financeiros e contábeis da Mantenedora da FBMG, permitem 

afirmar que a mesma apresenta uma política financeira com planejamentos 



 

255 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

estratégicos para assegurar a sua sustentabilidade, bem como há relação entre PDI 

com os orçamentos previstos.  

O orçamento é dividido em receita, despesa e investimento.  

A receita da Mantida será proveniente das mensalidades dos alunos de 

graduação, do PROUNI e do Financiamento Estudantil - FIES.  

As despesas são aquelas relativas às obrigações trabalhistas, como salário, 

INSS, previdência oficial, férias, 13º salário etc., benefícios para pessoal, como vale-

transporte e plano de saúde, gastos com publicidade, vestibular, apoio a projetos 

sociais entre outros.  

Os investimentos referem-se à aquisição semestral de acervo, manutenção de 

equipamentos e de infraestrutura, aquisição de equipamentos e material permanente, 

obras e instalações de expansão da infraestrutura física, qualificação e capacitação 

do corpo docente e técnico-administrativo. 

Há política de ampliação de espaço físico para atualização e adequação das 

instalações para atendimento da demanda da Instituição.  

Verifica-se um perfeito controle entre as despesas efetivas e aquelas referentes 

às despesas correntes, tanto de capital quanto de investimentos. 

 

13.3 POLÍTICAS DE CAPTAÇÃO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS  

 

O patrimônio da Mantenedora está colocado a serviço da Mantida, sendo 

administrado por pleno direito e por resoluções específicas da Mantenedora. A 

manutenção e o desenvolvimento da FBMG, far-se-á por meio de dotações 

orçamentárias da Mantenedora; dotações que a qualquer título lhe concedam os 

poderes públicos, entidades privadas ou físicas; e anuidades e taxas escolares. Tais 

recursos são gerenciados pela Instituição a fim de dar suporte à operacionalização 

das políticas voltadas para os programas de ensino, iniciação científica, extensão e 

pós-graduação além da manutenção e melhorias em sua infraestrutura física e 

acadêmica. Para isso, serão definidos critérios de alocação dos recursos, de acordo 

com a previsão orçamentária.  

Os recursos financeiros da mantida serão oriundos essencialmente do 

recebimento das mensalidades dos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, 

taxas e dotações financeiras da Mantenedora e serão regidos pelo orçamento da 
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Instituição que disciplinará a previsão da receita e a fixação das despesas. Uma vez 

captados recursos, estes serão alocados para as atividades de ensino, iniciação 

científica, extensão e gestão para que se possam suprir suas necessidades em 

decorrência da realização das atividades planejadas a serem executadas. Também 

serão mantidas as atividades operacionais, investimentos em infraestrutura da FBMG, 

aquisição de materiais e equipamentos para a área administrativa e laboratórios assim 

como o efetivo pagamento de suas obrigações legais.  

A alocação de recursos e os investimentos necessários para a manutenção e 

ampliação das instalações, de recursos para implantação e ampliação de laboratórios 

e acervo bibliográfico serão tratados por toda comunidade acadêmica. O desempenho 

econômico-financeiro e o comportamento e evolução da receita e da despesa serão 

monitorados pela Mantenedora com a supervisão da mantida.  

Ressalta-se a estreita colaboração entre a Mantenedora e a Mantida, por 

intermédio de seus dirigentes superiores, o que facilitará a promoção das atividades 

consideradas adequadas, a cada momento do crescimento institucional.  

Para o acompanhamento da inadimplência, haverá um setor responsável que 

analisará alternativas de pagamento dos débitos vencidos, para possibilitar ao aluno 

a continuidade dos estudos. 

 

13.4 POLÍTICAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE 

EXPANSÃO INSTITUCIONAL  

 

Com planejamento e prioridades bem definidas, os recursos provenientes das 

mensalidades serão aplicados diligentemente em favor do seu projeto educacional e, 

consequentemente, dos alunos. Essa prática assegurará para que o desenvolvimento 

da Instituição seja efetivo e previsível.  

Vale ressaltar que a mantida manterá vários programas na área acadêmica 

para captação e manutenção dos alunos que contribuirão para a realização da receita 

prevista, possibilitando à Instituição o cumprimento do seu plano de investimentos e 

das despesas de custeio.  

O orçamento será uma ferramenta indispensável para que os gestores 

acompanhem as finanças da Instituição, comparando o previsto com o realizado. Ele 



 

257 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

será elaborado de forma participativa, englobando todos os setores e núcleos da 

Instituição.  

A gestão orçamentária e a gestão econômico-financeira serão de 

responsabilidade da mantida, a quem cabe liberar os pagamentos dos recursos 

humanos (professores, técnico-administrativos e colaboradores) e outras despesas de 

custeio, de acordo com orçamento operacional. Enfim, tem-se que os investimentos 

serão realizados, tendo presente as metas e ações dispostas no PDI da FBMG. 

 

13.5  ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

O planejamento financeiro previsto para a FBMG, considerando o orçamento 

com as respectivas dotações e rubricas, está plenamente relacionado com a gestão 

do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Comparando-se a receita estimada e a despesa projetada para o período de 

vigência do PDI, constata-se que a FBMG possuirá recursos orçamentários e 

financeiros suficientes para viabilizar a implantação de seu PDI, uma vez que, além 

de aumentar a receita, cobrirá despesas com a expansão da área física 

adequadamente aparelhada, bem como com o aumento da carga horária de docentes 

destinados ao ensino, à pesquisa, a extensão e a gestão acadêmica, entre outras 

atividades. 

 

13.6 ESTRATÉGIAS DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

O orçamento foi elaborado pela Diretoria da FBMG. O desempenho econômico-

financeiro e o comportamento e evolução da receita e da despesa são monitorados 

pela Diretoria da mantenedora. Os ajustes serão promovidos sempre que necessário, 

na receita, na despesa ou nos investimentos.  

As fontes de recursos previstas para a FBMG atendem plenamente ao custeio 

e aos investimentos em ensino, extensão, pesquisa (iniciação científica) e gestão. 

 

13.7 PLANOS DE INVESTIMENTO 
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Os investimentos para implantação da FBMG são custeados com recursos 

gerados pelo estabelecimento de ensino e/ou alocados pela mantenedora. 

A receita básica para financiar o projeto de implantação dos processos de 

inovação gerencial na área acadêmica, dando cobertura às despesas de custeio do 

ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão da FBMG, bem como os investimentos 

rotineiros, é prioritariamente procedente de anuidades escolares, taxas e 

emolumentos, bolsas de estudo estaduais e municipais e receitas financeiras. 

Os custos com a construção e aparelhamento básico da estrutura educacional, 

incluindo os laboratórios e a biblioteca, bem como o incremento de programas 

direcionados à melhoria da qualidade dos serviços acadêmicos e inovação gerencial, 

entre outros, a capacitação do capital humano, a melhoria e expansão da graduação, 

o fomento da pós-graduação lato sensu, o incremento da pesquisa (iniciação 

cientifica), a consolidação da extensão e ampliação do acervo de biblioteca, são 

assumidos pela mantenedora. 

Os investimentos são desmembrados em duas categorias:  

I. investimentos fixos, custeados com recursos gerados pelo 

estabelecimento de ensino, aprovados no orçamento pela mantenedora e 

disponibilizados, anualmente, pelo orçamento anual. A aplicação desses 

recursos é especificada no orçamento anual destinado aos seguintes 

programas:  

PROGRAMAS DE INVESTIMENTO % 

Construção e instalação de infraestrutura educacional 16 

Implantação e Atualização Tecnológica dos Sistemas e Redes de Informação  10 

Implantação e Melhoria da Educação Profissional 12 

Implantação da Graduação e da Pós-Graduação  22 

Incentivo à Pesquisa (Iniciação Científica) e à Produção Tecnológica 8 

Implantação e Modernização do Sistema de Bibliotecas e Atualização do Acervo 12 

Instalação e Atualização Tecnológica dos Laboratórios 10 

Qualificação e Desenvolvimento de Pessoal Docente e Técnico-Administrativo 6 

Fomento à Extensão e à Ação Comunitária 4 

TOTAL 100 

Fonte: Mantenedora 
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II. investimentos especiais, tendo como fonte de receita recursos 

decorrentes de superávits financeiros de exercícios anteriores e/ou receitas 

próprias que possam vir a ser geradas, especificadas no orçamento anual por 

créditos especiais concedidos pela mantenedora, destinados a programas de 

desenvolvimento institucional específicos para atender a demandas especiais 

de mercado e, inclusive, à instalação de unidade(s) acadêmica(s).  

São computadas como despesas de manutenção do patrimônio científico e 

tecnológico: despesas de Custeio: Despesas com pessoal: salários, ordenados e 

encargos; Processo de seleção para os cursos; Despesas gerais de manutenção; 

Serviços de interligação em redes de teleprocessamento; Qualificação docente e de 

técnico-administrativo; Despesas financeiras. 

• despesas de Capital: Obras e Instalações; Aquisição de equipamentos e de 

materiais permanentes; Aquisição de material bibliográfico. 

A programação de investimentos deste PDI está estimada pela sua 

mantenedora e consta do Planejamento Econômico-Financeiro de cada 

empreendimento a demonstração das unidades de grandeza dos custos com 

incremento das ações programadas e de suas fontes de financiamento. Sua 

execução será escalonada no tempo, conforme prioridade estabelecida para 

oferta do ensino, da produção da pesquisa e do desenvolvimento da extensão 

condicionada ao fluxo de oferta dos cursos superiores de e pós-graduação lato 

sensu. Esses documentos acompanham os projetos e estão disponíveis para 

consulta. 

 

13.8 CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

As ações programadas no PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional da 

FBMG para o período 2023-2027 serão custeadas com recursos gerados pelo 

estabelecimento de ensino e/ou alocados pela Mantenedora. A programação de 

investimentos deste PDI está estimada com base no planejamento econômico-

financeiro de cada projeto/atividade, na estimativa/fixação dos custos de manutenção 

e investimento levando em conta o incremento das ações programadas e de suas 

fontes de financiamento. 
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O cronograma de implantação/consolidação das ações integrantes deste PDI 

estruturado conforme prioridades pré-estabelecidas para oferta do ensino, da 

produção da pesquisa e do desenvolvimento da extensão, fica condicionado ao fluxo 

de arrecadação da receita da instituição. A tabela a seguir mostra a capacidade e 

sustentabilidade financeira, projetadas para o quinquênio 2023-2027. 

RECEITAS 2023 2024 2025 2026 2027 

 Mensalidade ( + ) (*) 45.000,00 69.000,00 105.000,00 120.000,00 150.000,00 

Bolsas ( - ) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diversos ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financiamentos ( + ) 0 0 0 0 0 

Inadimplência ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taxas ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DA RECEITA 45.000,00 69.000,00 105.000,00 120.000,00 150.000,00 

  

DESPESAS 2023 2024 2025 2026 2027 

Acervo Bibliográfico ( - ) 3.532,00 3.532,00 3.532,00 3.532,00 3.532,00 

Aluguel ( - ) 0 0 0 0 0 

Despesas Administrativas ( - ) 5.365.45 8.979,00 10.236,00 12.123,00 13.895,00 

Encargos ( - ) 8.689,00 5.698,00 9.563,00 10.563,00 11.895,00 

Equipamentos ( - ) 7.895,00 3.265,00 4.568,69 10.113,00 11.356,00 

Eventos ( - ) 0,00 6.125,00 6.987,00 7.563,00 8.954,00 

Investimento (compra de Imóvel) ( - ) 0 0 0 0 0 

Manutenção ( - ) 1.535,00 2.362,00 4.569,00 3.246,00 7.652,00 

Mobiliário ( - ) 0,00 4.235,00 9.865,00 15.635,00 15.336,00 

Pagamento Pessoal Administrativo ( - ) 8.989,50 12.569,00 13.985,00 14.569,00 15.987,00 

Pagamento Professores ( - ) 10.957,67 15.123,00 16.856,00 18.592,00 19.632,00 

Pesquisa e Extensão ( - ) 0,00 2.362,00 3.568,00 3.569,00 6.698,00 

Treinamento ( - ) 2.568,00 1.532,00 1.500,00 2.987,00 4.090,00 

TOTAL DAS DESPESAS 44.166,17 65.782,00 85.229,69 102.492,00 119.027,00 

      

 2023 2024 2025 2026 2027 

RECEITAS ( + ) 45.000,00 69.000,00 105.000,00 120.000,00 150.000,00 

DESPESAS ( - ) 44.166,17 65.782,00 85.229,69 102.492,00 119.027,00 

RESULTADO ( = ) 833,83 3.218,00 19.770,93 17.508,00 39.973,00 

 

 

Está demonstrada, neste item, a capacidade econômico-financeira da 

instituição, quanto aos aspectos econômico, financeiro e patrimonial, pela análise dos 

indicadores e demonstrativos dos Balanços Patrimoniais e Demonstrativos de 

Receitas e Despesas.  
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A programação de investimentos deste PDI está estimada pela sua 

Mantenedora e consta do Planejamento Econômico-Financeiro de cada 

empreendimento a demonstração das unidades de grandeza dos custos com 

incremento das ações programadas e de suas fontes de financiamento.  

Sua execução será escalonada no tempo, conforme prioridade estabelecida 

para oferta do ensino, da produção da pesquisa e do desenvolvimento da extensão 

condicionada ao fluxo de oferta dos cursos superiores de graduação (Presencial e a 

distância) e pós-graduação lato sensu (Presencial e a distância). Esses documentos 

acompanham os projetos e estão disponíveis para consulta. 
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14 ACESSIBILIDADE FÍSICA, PEDAGÓGICA, ATITUDINAL E DAS 

COMUNICAÇÕES 

A FBMG, apresenta plenas condições de acesso e garante a acessibilidade 

física para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta e 

altas habilidades/superdotação, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na 

NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 

6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

Da mesma forma, a FBMG, apresenta plenas condições de acesso e garante a 

acessibilidade pedagógica, atitudinal e das comunicações para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta e altas 

habilidades/superdotação, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 

9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 

6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

A finalidade primeira da educação deve ser a de garantir o acesso ao 

conhecimento a todas as pessoas, independente da raça, credo, orientação sexual, 

deficiência de alguma forma ou diferencial cognitivo, sendo compromisso daqueles 

que detêm o conhecimento, envidar esforços no sentido de minimizar a exclusão 

social, a pobreza, a violência, o analfabetismo, a fome e as enfermidades.  

A inclusão não pode ser concebida apenas como a inserção da pessoa 

portadora de deficiência ou diferencial cognitivo num estabelecimento de ensino, mas 

proporcionar-lhe condições de aquisição do conhecimento e participação ativa do 

processo educacional, prevendo recursos e serviço de apoio especializado para que 

o estudante tenha condições de integrar-se na sociedade e ingressar no mundo do 

trabalho de acordo com suas possibilidades, razão pela qual a Faculdade inclui em 

seu PDI, além das condições de acessibilidade, o atendimento aos alunos com 

deficiência visual e auditiva, o atendimento individualizado de acordo com as suas 

peculiaridades, através do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE). 

Aos alunos com deficiência visual, caso tenha ingressantes com estas 

necessidades, a instituição deve prover as condições necessárias para o bom 

aprendizado do aluno, tais como acervo bibliográfico básico em braile, máquina de 

datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, sistema de síntese de 

voz, lupas, réguas de leitura.  
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Aos alunos com deficiência auditiva, a instituição deverá proporcionar além de 

capacitação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para todos os professores, 

intérprete em LIBRAS, principalmente em períodos de realização de provas, para 

complementar a avaliação escrita quando o aluno não conseguir expressar o seu real 

conhecimento, bem como orientação aos professores para que valorizem o conteúdo 

semântico e conheçam as especificidades linguísticas do aluno com deficiência 

auditiva. 

 

14.1 ADAPTABILIDADE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 

Para atender a pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, a Faculdade 

Batista de Minas Gerais – FBMG, providenciará as seguintes características em suas 

instalações, segundo a Lei Nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 (Acessibilidade) e 

a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, segundo a NBR 9050: 

 

● Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante 

permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo - vias públicas, 

estacionamentos, parques, etc. (Capítulo II, Art. 3); 

● Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços (Capítulo IV, Arts. 7 e 11, Parágrafo Único), e sinalização com o 

Símbolo Internacional de Acesso (Lei nº 7405); 

● Disponibilização de rampas com corrimãos e elevadores, facilitando a 

circulação de cadeira de rodas e as pessoas com deficiências ou mobilidade 

reduzida (Capítulo II, Art. 5); 

● Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas (Capítulo II, Art. 6); 

● Disponibilização de barras de apoio nas paredes dos banheiros (Capítulo II, 

Art. 6); 

● Banheiro acessível, de maneira que possam ser utilizados por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida (Capítulo IV, Art.11, 

IV); 

● Lavabos, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas 

(Capítulo I, Art. 2, Parágrafo III, V); 
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● Ajudas técnicas: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou 

possibilite o acesso e o uso de meio físico (Capítulo I, Art.2, Parágrafo III, 

VI); 

● Uso do Símbolo Internacional de Acesso afixada em local visível ao público, 

sendo utilizada principalmente nos seguintes locais, quando acessíveis:  

a) Entradas;  

b) Áreas e vagas de estacionamento de veículos;  

c) Áreas acessíveis de embarque/desembarque;  

d) Sanitários; 

e) Áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio, saídas de 

emergência;  

f) Áreas reservadas para pessoas em cadeira de rodas;  

g) Equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de 

deficiência (Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

segundo a NBR 9050). 

 

14.2 ADAPTABILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

● Cegueira e Baixa Visão: Para atender a pessoas com cegueira ou 

baixa visão, a Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, poderá 

providenciar as seguintes características e assume o compromisso 

formal de proporcionar, caso seja solicitada, desde o acesso até a 

conclusão do curso: 

a) Teclado Braille, impressora Braille acoplados a computador, linha ou 

“display” Braille, Reglete e punção (Atendimento Educacional 

Especializado - AEE) e (Portaria Ministerial MEC nº 3284); 

b) Gravador e fotocopiadora que amplie textos (Portaria Ministerial 

MEC nº 3284); 

c) Softwares com magnificadores de tela e programas com síntese de 

voz (AEE); 

d) Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno 

com visão subnormal (Portaria Ministerial MEC nº 3284); 
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e) Lupas manuais, de apoio ou de mesa para magnificação, e réguas 

de leitura (AEE); 

f) Scanner acoplado a computador (Portaria Ministerial MEC nº 3284); 

g) Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos 

básicos em formato digital, em áudio, em Braille e com fontes 

ampliadas (AEE); 

h) Ampliação de fontes, de sinais e símbolos gráficos em livros, 

apostilas, textos avulsos, jogos, agendas, entre outros (AEE); 

i) Sorobã - instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações 

matemáticas (AEE); 

j) Assegurar à pessoa portadora de deficiência visual usuária de cão-

guia o direito de ingressar e permanecer com o animal nos locais da 

instituição de uso coletivo (LEI Nº 11.126); 

k) Profissionais intérpretes de escrita em braile (Portaria Ministerial 

MEC nº 3284); 

l) O uso do símbolo internacional de pessoas com deficiência visual 

deve indicar a existência de equipamentos, mobiliário e serviços para 

pessoas com deficiência visual (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, segundo a NBR 9050); 

m) Uso de sinalização tátil (Braille) posicionado abaixo dos caracteres 

ou figuras em relevo em sanitários, salas, elevadores, portas, 

corrimãos, escadas, etc. (Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, segundo a NBR 9050); 

n) O uso de sinalização sonora, bem como os alarmes vibratórios, 

associados e sincronizados aos alarmes visuais intermitentes, para 

alertar as pessoas com deficiência visual e as pessoas com 

deficiência auditiva (surdez); e 

o) O uso de sinalização tátil de alerta e direcional no início e final de 

pisos, escadas fixas, rampas, elevadores, rebaixamento de 

calçadas, áreas de circulação na ausência ou interrupção da guia de 

balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espaços 

amplos (Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

segundo a NBR 9050). 
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14.3 ADAPTABILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

A FBMG assume o compromisso formal de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso: 

 

● Intérprete de Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa, para facilitar 

qualquer tipo de comunicação direta à pessoa com deficiência auditiva / 

surdez (Cap. VII, Art. 17, Art. 18 e Art. 19; Lei da LIBRAS e Decreto Nº 5626, 

Cap. IV, Art. 14, Parágrafo 1º, Inciso I) e especialmente quando da 

realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa 

em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento 

do aluno (Portaria Ministerial MEC nº 3284); 

● Adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda 

língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e 

reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da 

Língua Portuguesa (Decreto Nº 5.626, Art. 14, Parágrafo 1º, Inciso VI); 

● Aprendizado da Língua Portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, 

(para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o 

estudante estiver matriculado) (Portaria Ministerial MEC nº 3284); 

● Materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística dos portadores de deficiência auditiva (Portaria 

Ministerial MEC nº 3284); 

● Uso do símbolo internacional de pessoa com surdez deve ser utilizado em 

todos os locais, equipamentos, produtos, procedimentos ou serviços para 

pessoa com deficiência auditiva (surdez) (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, segundo a NBR 9050); 

● Uso de sinalização sonora, bem como os alarmes vibratórios, devem estar 

associados e sincronizados aos alarmes visuais intermitentes, de maneira 

a alertar as pessoas com deficiência visual e as pessoas com deficiência 

auditiva (surdez); 

● Inclusão da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) como disciplina curricular 

nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em 

nível médio e superior. Constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos 
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demais cursos de educação superior (Decreto Nº 5.626, Cap. II, Art. 3º, 

Parágrafo 2º); 

● Disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e 

comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de 

alunos surdos ou com deficiência auditiva (Decreto Nº 5.626, Art. 14, 

Parágrafo 1º, Inciso VIII); 

● Uso de Dicionário Ilustrado em Libras (AEE); e 

● Uso de tecnologias assistivas para surdos, como computadores, uso de 

internet, TDD (telecommunications device for the deaf - telefone de texto 

para surdos), etc. (AEE). 

 

14.4 DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

A FBMG e defende os direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

Ao instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, a Lei Federal nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, que concede 

a este segmento os mesmos direitos conquistados pelas pessoas com deficiência, 

abrangendo desde a reserva de vagas em empregos públicos e privados, o direito à 

educação e até o atendimento preferencial em bancos e repartições públicas, é ainda 

mais representativa no campo da inclusão, se levarmos em conta, que muito pouco 

se faz para esse segmento.  

É bem verdade que as pessoas com autismo e seus familiares ainda sofrem o 

perverso abandono da sociedade que, ao virar-lhes as costas, transferem-lhes o ônus 

da reabilitação, educação, transporte, dentre outros serviços de responsabilidade da 

coletividade, principalmente do setor público. 

Do ponto de vista legal, é considerada pessoa com transtorno do espectro 

autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada por: 

 

● Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 

interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação 

verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade 

social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível 

de desenvolvimento; e 
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● Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 

atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 

estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 

aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos. 

 

São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista: 

 

● A intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; 

● A participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas 

para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da 

sua implantação, acompanhamento e avaliação; 

● A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do 

espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento 

multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; 

● O estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no 

mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as 

disposições da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente); 

● A responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa 

ao transtorno e suas implicações; 

● O incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais 

e responsáveis;  

● O estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 

epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características 

do problema relativo ao transtorno do espectro autista no País. 

 

São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 

 

● A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a segurança e o lazer; 
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● A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

● O acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às 

suas necessidades de saúde, incluindo: 

a) O diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 

b) O atendimento multiprofissional; 

c) A nutrição adequada e a terapia nutricional; 

d) Os medicamentos; 

e) Informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; 

● O acesso: 

a) À educação e ao ensino profissionalizante; 

b) À moradia, inclusive à residência protegida; 

c) Ao mercado de trabalho; 

d) À previdência social e à assistência social. 

 

Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro 

autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 

2º, terá direito a acompanhante especializado. A pessoa com transtorno do espectro 

autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada 

de sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da 

deficiência. 
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15 ANEXO 1 – REGIMENTO INSTITUCIONAL 

  



 

271 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS - FBMG 

 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

 

16 TÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, MISSÃO, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 

16.1 CAPÍTULO I - DA IDENTIFICAÇÃO 

 

Art. 1º A FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS - FBMG, que tem sede, foro e 

limite territorial de atuação na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 

localizada à Rua Varginha, 630 - Colégio Batista, CEP: 31.110-130, em Belo 

Horizonte-MG, em imóvel alugado, é um estabelecimento isolado de ensino superior 

particular em sentido estrito, mantida pelo INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MINAS 

GERAIS - IPEMIG, pessoa jurídica de direito privado, organizado sob forma de 

Sociedade Civil, constituída nos termos da legislação vigente e aplicável à espécie, 

com fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 11.371.257/0001-76. 

Parágrafo único. A FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS – FBMG, 

doravante denominada FBMG, é uma instituição de ensino superior com autonomia 

limitada em suas atribuições e competências, em conformidade com os arts. 53.e 54. 

da Lei nº 9.394/96. - LDB e Decreto nº 9.235, de dezembro de 2017, e Parecer 

CNE/CES nº282/2002, sendo sua organização e seu funcionamento regidos:  

I - pela legislação federal da educação superior.  

II - por este Regimento Interno.  

III - pelos Estatutos e Regulamentos da Entidade Mantenedora, na esfera das suas 

competências.  

   

16.2 CAPÍTULO II - MISSÃO 

 

Art. 2º A FBMG tem por missão:  
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I - Contribuir para a formação da sociedade, educando profissionais que, através da 

observância dos padrões éticos e morais, sejam capazes de intervir na realidade 

política, social e econômica das organizações, tanto em nível nacional como global, 

com competências diferenciadas.  

  

16.3 CAPÍTULO III - PRINCÍPIOS 

 

Art. 3º São princípios da FBMG:  

I - Ética, consciente de sua responsabilidade social e compromissada com os valores 

de justiça, igualdade e fraternidade.  

II - Atuante no resgate da cidadania, na formação do cidadão como ser ético e político, 

consciente de suas responsabilidades, de seus direitos e deveres, apto a intervir no 

processo de desenvolvimento socioeconômico da comunidade em que atua, com uma 

visão integradora de sociedade e do mundo. 

III - Aglutinadora, aberta a todo o saber, crítica, criativa e competente, com vistas a 

contribuir para o desenvolvimento do Estado e da região em que está inserida. 

IV - Comprometida com resultados, onde o seu lucro será o elevado desempenho 

acadêmico-científico de sua comunidade.  

V - Aberta a parcerias e alianças com outras instituições, objetivando desenvolver 

programas de integração com vistas à formação e ao aperfeiçoamento dos valores 

humanos destinados à atuação na prática profissional. 

VI - Viabilizar através de práticas educativas o fomento cultural, o desenvolvimento 

do espírito crítico, científico e reflexivo. 

VII - Concretizar via ensino, com excelência pedagógica e metodológica, os 

conhecimentos científicos, técnicos culturais. 

VIII - Viabilizar via ensino, pesquisa e extensão o aperfeiçoamento cultural e 

profissional dos docentes e dos seus acadêmicos.  

  

16.4 CAPÍTULO IV - OBJETIVOS 

 

Art. 4º São objetivos fundamentais da FBMG:  
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I.A formação, em cursos de graduação presenciais e em EAD, de profissionais 

especialistas de nível superior, compromissados com a existência humana, 

realidade sociocultural e com a solução dos problemas nacionais e da região; 

II.A realização de pesquisas e o estímulo às atividades criadoras; 

III.A promoção do intercâmbio e da cooperação com instituições de ensino dos 

diversos graus, tendo em vista o desenvolvimento da educação, da cultura, das 

artes, das ciências e da tecnologia; 

IV.A participação no desenvolvimento socioeconômico do país e, em particular, da 

região de inserção da FBMG, como organismo de consulta, assessoramento e 

prestação de serviços, em assuntos relativos aos diversos campos do saber; 

V.A promoção de programas e cursos de pós-graduação, de atualização, de 

extensão sequenciais, nas modalidades presencial e a distância; 

VI.Promover a educação integral sob os princípios da liberdade, da fraternidade e 

da solidariedade humana; 

VII.Estimular a criação artística, as manifestações culturais e as práticas 

desportivas; 

VIII.Promover estudos e atividades relacionados à defesa e preservação do meio 

ambiente; 

IX.Promover ações educativas para conscientização da comunidade, visando 

compreensão dos direitos e deveres humanos, da cidadania e do exercício pleno 

de liberdade e da democracia; e 

X.Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e de 

pensamento reflexivo; 

XI.Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

XII.Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando a 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a criação e difusão da cultura e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

XIII.Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, 

de publicações ou de formas de comunicação; 
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XIV.Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular, 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

XV.Promover ações e atividades de extensão, abertas à participação da 

comunidade visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 

criação cultural e de pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

XVI.Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilita a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração. 

Parágrafo único. Para atingir estes objetivos a FBMG apresenta como 

prioridades, diante de sua filosofia de ação, o ensino mediante a transmissão e a 

produção do conhecimento, o resgate da cidadania, a geração e transferência de 

tecnologia através da pesquisa e da extensão e da prestação de serviços especiais.  

  

17 TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

17.1 CAPÍTULO I - DOS ÓRGÃOS DA FBMG 

 

Art. 5º A estrutura organizacional da FBMG é composta por órgãos deliberativos e 

órgãos executivos, divididos em 02 (dois) níveis hierárquicos, e órgãos de apoio 

suplementar:  

I - administração superior: 

a) Conselho Superior - CONSUP. 

b) Diretoria. 

II - administração básica: 

a) Colegiado de Curso. 

b) Coordenações dos Cursos (Presencial e a Distância). 

c) Núcleo Docente Estruturante - NDE. 

d) Coordenadoria de Iniciação Científica e Extensão.  

e) Coordenação Pedagógica. 

f) Coordenadoria de Pós-Graduação. 

g) Núcleo de Educação a Distância - NEaD. 
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III - órgãos de apoio:  

a) Secretaria Acadêmica.  

b) Biblioteca.  

c) Tesouraria e Financeiro.  

d) Ouvidoria. 

e) Comissão Própria de Avaliação - CPA. 

f) Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP.  

g) Laboratórios. 

§2º A Comissão Própria de Avaliação - CPA é um órgão de assessoramento, 

responsável pela condução do processo de avaliação institucional, conforme a 

legislação vigente terá composição definida em seu regulamento o qual apresentará 

as normas de funcionamento. 

 

17.1.1 Seção I - Administração Superior 

 

17.1.1.1 Subseção I - Conselho Superior 

 

Art. 6º O Conselho Superior, órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa, é constituído: 

I - pelo Diretor Geral, seu Presidente. 

II - pelo Diretor Acadêmico. 

III - pelos Coordenadores dos Cursos (Presencial e a Distância).  

IV - pelo Coordenador de Iniciação Científica e Extensão. 

V - pelo Coordenador de Pós-Graduação. 

VI - por 01 (um) representante dos docentes, eleitos por seus pares. 

VII - por 01 (um) representante dos tutores, quando houver, eleito por seus pares. 

VIII - por 01 (um) representante da sociedade civil organizada. 

IX - por 01 (um) representante da Mantenedora, por ela indicado. e 

X - por 01 (um) representante do corpo discente, eleito por seus pares, dentre os 

alunos regularmente matriculados em cursos da faculdade. 

§1º O representante da comunidade, será escolhido pelo Conselho 

Administrativo Superior, dentre nomes apresentados pelos órgãos de classe de 

âmbito local, com mandato de 02 (dois) anos, podendo haver recondução. 
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§2º O representante do corpo docente será eleito por seus pares, para mandato 

de 02 (dois) anos, podendo haver recondução. 

§3º O representante da Mantenedora terá mandato de 03 (três) anos, podendo 

haver recondução. 

§4º O representante do corpo discente é eleito por seus pares, para mandato 

de 01 (um) ano, podendo haver recondução. 

Art. 7º O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, duas vezes por ano e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor, que o faz por iniciativa própria 

ou a requerimento de dois terços de seus integrantes.  

Art. 8o Compete ao Conselho Superior:   

I - Exercer a jurisdição superior e determinar as políticas e diretrizes da FBMG de 

conformidade com os objetivos e normas emanadas dos órgãos do Sistema Federal 

de Ensino, da Entidade Mantenedora e definidas neste Regimento. 

II - Aprovar o seu Regimento Interno e dos demais órgãos integrantes da FBMG. 

III - Propor e/ou aprovar as alterações do Regimento da FBMG e do Regimento Interno 

de seus órgãos, submetendo-as, quando for necessário, a apreciação dos órgãos 

competentes do Sistema Federal de Ensino. 

IV - Regulamentar matérias de natureza acadêmica, inclusive aprovar o currículo 

pleno dos cursos, os planos de disciplinas elaborados pelos professores, 

compatibilizados pelas Coordenações, as normas do processo seletivo de candidatos 

aos cursos ministrados pelo FBMG e o Calendário Anual. 

V - Referendar o plano e o orçamento anual, como os convênios, contratos e acordos 

a serem firmados com entidades nacionais e estrangeiras públicas ou privadas de 

interesse da FBMG a serem propostos a Entidade Mantenedora, bem como aprovar 

medidas que visem a preservação da hierarquia, da ordem e da disciplina na 

organização. 

VI - Aprovar projetos de ensino de graduação (Presencial e a Distância), projetos de 

curso sequencial por campo de saber, de educação profissional, de recuperação e de 

outros de acordo com as normas estabelecidas na legislação vigente, encaminhados, 

sempre que implique em aumento de recursos, a Entidade Mantenedora para sua 

homologação. 

VII - Colaborar com o aperfeiçoamento das atividades da FBMG quando devidamente 

consultado com a Diretoria e demais órgãos da Instituição, em matéria didático-

científica, administrativa e disciplinar. 
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VIII - Tomar conhecimento de representações, de natureza didática, e das conclusões 

de inquéritos disciplinares ou administrativos e deliberar sobre objetos dos mesmos. 

IX - Indicar professores que devem fazer parte das comissões examinadoras de teses 

e julgadoras de prêmios. 

X - Resolverem grau de recurso, todos os casos de sua competência. 

XI - Decidir sobre os casos omissos ou duvidosos neste Regimento.  

XII - Exercer as demais atribuições que lhes sejam conferidas por lei e neste 

Regimento.  

Art. 9º Ao Conselho Superior aplicam-se as seguintes normas:   

I - O colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus membros e 

decide pela maioria dos presentes. 

II - O Presidente do colegiado participa na votação e, ocorrendo empate tem voto de 

qualidade. 

III - Nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que esteja sendo 

apreciada matéria de seu interesse particular. 

IV - As reuniões ordinárias são previstas no Calendário Anual. 

V - As reuniões extraordinárias devem ser convocadas com antecedência mínima de 

48. (quarenta e oito) horas, ressalvados os casos de urgência, constando da 

convocação, sempre, a pauta dos assuntos a serem tratados. 

VI - Das reuniões são lavradas atas.  

 

17.1.1.2 Subseção II - Da Diretoria 

  

Art. 10. A composição da Diretoria será definida pelo Presidente da Entidade 

Mantenedora com atribuições descritas neste regimento, com base na sua titulação 

e/ou experiência acadêmica e/ou de gestão no ensino superior. É o órgão de 

executiva superior da administração e supervisão das atividades da FBMG.    

§1º O diretor da FBMG tem que ter graduação em qualquer área e ainda, ter 

no mínimo curso de pós-graduação lato sensu.  

§2º Em sua ausência e impedimentos, o Diretor é substituído por alguém 

designado pelo diretor.  

§3º Nas faltas e impedimentos, do Diretor e do designado, serão substituídos 

pelo Coordenador de Curso ou profissional designado para tal. 

Art. 11. São atribuições do Diretor:   
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I - Representar a FBMG junto as pessoas e as instituições públicas e as instituições 

privadas, bem como em eventos de qualquer natureza. 

II - Elaborar o plano anual de atividades da FBMG e submetê-lo a aprovação do 

Conselho Superior.  

III - Elaborar e submeter ao Conselho Superior a proposta orçamentária a ser 

encaminhada a Mantenedora.  

IV - Elaborar o Relatório Anual de Atividades da FBMG encaminhá-lo para apreciação 

do Conselho Superior e homologação da Entidade Mantenedora e divulgá-lo junto aos 

órgãos coordenadores do Sistema Federal de Ensino e aos parceiros externos.  

V - Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos programas e 

horários. 

VI - Zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito da FBMG, 

respondendo por abuso ou omissão. 

VII - Convocar as eleições para a escolha dos representantes do corpo docente. 

VIII - Propor a Mantenedora a contratação do pessoal docente e técnico 

administrativo. 

IX - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas 

pertinentes. 

X - Delegar competência no âmbito de suas atribuições. 

XI - Viabilizar a integração disciplinar e multiprofissional entre as unidades 

acadêmicas e administrativas da FBMG, para garantir a qualidade dos serviços, 

associada à realização de seus clientes internos e externos. 

XII - Estabelecer o relacionamento harmônico e interativo da FBMG com a Entidade 

Mantenedora para cumprimento da missão e dos objetivos institucionais. 

XIII - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em Lei, neste Regimento 

e em razão de normas complementares aprovadas. 

XIV - Convocar reuniões do Conselho Superior. 

XV - Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados acadêmicos. 

XVI - Editar Atos Normativos para resolver questões administrativas omissas no 

presente Regimento. 

XVII - Resolver, com o Conselho Superior, os casos omissos desse Regimento que 

sejam inerentes a questões pedagógicas. 

XVIII - Cumprir e fazer cumprir disposições desse Regimento e exercer as demais 

atribuições que lhe sejam previstas. 
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§1º Os atos da Diretoria são formalizados através de Portarias e demais 

instrumentos legais pertinentes.  

§2º Dos atos da Diretoria cabe recurso ao Conselho Superior, no prazo de 

03.(três) dias úteis após sua publicação no quadro de avisos da FBMG.  

  

17.1.2 Seção II - Administração Básica 

 

17.1.2.1 Subseção I - Dos Colegiados De Cursos 

 

Art. 12. Os Colegiados de Cursos são órgãos de caráter pedagógico, específico em 

sua modalidade, sendo integrado por:  

I - pelo Coordenador do Curso, como seu presidente. 

II - pelo menos 30% (trinta por cento) do corpo docente atuante no curso. 

III – 1 (um) representante do corpo discente. 

IV – 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo. 

Art. 13. Os Colegiados de Cursos são presididos pelo respectivo coordenador, ou em 

sua ausência por um dos membros do Núcleo Docente Estruturante - NDE.   

Art. 14. São atribuições do Colegiado de Curso:  

I - Dirimir sobre as questões pedagógicas específicas do respectivo curso.  

II - Deliberar e aprovar o Projeto Pedagógico de curso, bem como suas alterações. 

III - Indicar comissões de docentes para a composição de outros órgãos ou para 

elaboração de trabalho pedagógico especializado.  

IV - Elaborar e aprovar todos os documentos e projetos, em nível operacional, 

necessários à gestão pedagógica do curso.  

V - Aprovar cronograma de atividades e eventos do curso.  

VI - Executar todas as atividades e projetos inerentes ao curso.  

VII - Indicar o seu respectivo coordenador de curso e submeter a aprovação do Diretor 

Geral.  

VIII - Julgar, em último grau, os recursos encaminhados sobre as decisões 

disciplinares, em face de discentes, emitidas pelo Diretor Geral e Coordenador de 

Curso.  

IX - Desempenhar outras funções necessárias ao bom desempenho das atividades 

pedagógicas.  
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Parágrafo único. Caso o Colegiado de Curso não indique o coordenador, o 

Diretor Geral fará a nomeação de forma direta.  

 

17.1.2.2 Subseção II - Das Coordenações de Curso 

 

Art. 15. A Coordenação de Curso é função administrativa e pedagógica da instituição.  

Parágrafo único. A Coordenação é integrada pelos docentes das disciplinas e 

exercida por um professor da FBMG, designado pelo Diretor. 

Art. 16. O Coordenador é substituído em suas faltas e impedimentos por um docente, 

designado pelo Diretor, por indicação do titular da Coordenação.  

Art. 17. A Coordenação reúne-se, ordinariamente, em datas fixadas no calendário 

escolar e, extraordinariamente, quando convocada pelo coordenador, por iniciativa 

própria, por solicitação do Diretor ou a requerimento de 2/3.(dois terços) de seus 

membros.   

Art. 18. Compete a Coordenação:   

I - Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, 

respeitadas as especialidades, e coordenar-lhes as atividades.  

II - Deliberar sobre os programas e planos de ensino das suas disciplinas de pesquisa 

e de extensão e executa-los.  

III - Pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 

transferidos ou diplomados.  

IV - Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente.  

V - Aprovar o plano e o calendário anual de atividades, bem como a proposta 

orçamentária da Coordenação, elaborados pelo seu coordenador.  

VI - Propor a admissão de monitor.  

VII - Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento.   

Art. 19. São atribuições do Coordenador de Curso:   

I - Representar a Instituição junto as autoridades e órgãos da FBMG.  

II - Convocar e presidir as reuniões da Coordenação de curso.  

III - Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como a 

assiduidade dos professores.  

IV - Apresentar, anualmente, a Diretoria relatório de suas atividades e de sua 

Coordenação. 
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V - Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente e técnico-administrativo.  

VI - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.  

VII - Instruir os processos administrativos, relacionados ao curso.  

VIII - Presidir o Núcleo Docente Estruturante. 

IX - Aplicar as penalidades necessárias no quadro docente e discente.  

X - Elaborar e submeter à aprovação do Colegiado do Curso o cronograma de 

Atividades e Eventos do curso.  

XI - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, nesse regulamento, 

nos demais instrumentos normativos da FBMG e o que lhe for delegado.  

XII - Os coordenadores devem compor em seu regime de trabalho 50% de atividades 

de coordenação e pelo menos 50% por cento da carga horária na Docência e demais 

órgãos deliberativos da IES.   

 

17.1.2.3 Subseção III - Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

Art. 20. Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), formados em cada curso de 

graduação (Presencial e a Distância) constitui-se de um grupo de docentes, indicados 

pelo respectivo Colegiado de Curso juntamente com o coordenador de curso que 

preside o NDE, tem como principal foco atuar no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

Art. 21. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será constituído: 

I - Coordenador do Curso, seu presidente. 

II - Por 4 (quatro) professores pertencentes ao corpo docente do curso. 

Parágrafo único. Os docentes que constituem o NDE, preferencialmente, 

devem atuar no curso desde o último ato regulatório. 

Art. 22. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE): 

I - elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos. 

II - estabelecer o perfil profissional do egresso do curso. 

III -  atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso. 

IV - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado 

de Curso, sempre que necessário. 

V - supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado. 

VI - analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares. 



 

282 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

VII - promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo projeto pedagógico. 

VIII - acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de 

Curso a indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 

IX - planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão executadas 

pelo curso. 

 

17.1.2.4 Subseção IV - Da Coordenadoria de Iniciação Científica e 

Extensão 

 

Art. 23. A Coordenadoria de Iniciação Científica e Extensão será o órgão de 

administração, coordenação e fiscalização executiva das atividades de Iniciação 

Científica e Extensão da FBMG. 

Parágrafo único. O Coordenador de Iniciação Científica e Extensão será 

designado pelo Diretor Geral, por indicação do Diretor Acadêmico, com mandato de 

02 (dois) anos, permitida a recondução. 

 

17.1.2.5 Subseção V - Coordenação Pedagógica 

 

Art. 24. A Coordenação Pedagógica, integrante da estrutura administrativa da FBMG, 

é órgão de assessoramento às Coordenações de Cursos. 

Parágrafo único. Contribuir para a formação da sociedade, educando 

profissionais que, através da observância dos padrões éticos e morais, sejam capazes 

de intervir na realidade política, social e econômica das organizações, tanto em nível 

nacional como global, com competências diferenciadas. 

Art. 25.  A Coordenação Pedagógica tem como objetivo: 

I - desenvolver ações estratégicas de elaboração, implementação e acompanhamento 

dos Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de graduação da FBMG assessorar os 

Coordenadores de Curso em assuntos relativos à prática pedagógica requerida pelos 

diferentes cursos; 

II - promover práticas de reflexão e de planejamento das atividades acadêmicas, 

visando alcançar níveis de qualidade e excelência no ensino; 
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II - contribuir para o desenvolvimento e a implementação de práticas pedagógicas 

interdisciplinares com o objetivo de aprimorar as relações interpessoais na instituição. 

 

17.1.2.6 Subseção VI - Da Coordenadoria de Pós-Graduação 

 

Art. 26. A Coordenadoria de Pós-Graduação é o órgão de administração, 

coordenação e fiscalização executiva das atividades de pós-graduação da FBMG. 

Parágrafo único. O Coordenador de Pós-Graduação será designado pelo 

Diretor Geral, por indicação do Diretor Acadêmico, com mandato de 02 (dois) anos, 

permitida a recondução. 

 

17.1.2.7 Subseção VII - Do Núcleo de Educação à Distância - NEAD 

 

Art. 27. O Núcleo de Educação a Distância é um setor criado pela FBMG que tem 

como objetivo básico gerenciar todas as rotinas referentes à esta modalidade de 

ensino. Nele estão alocados profissionais que se envolvem diretamente com a gestão 

de curso, de polo, de materiais didáticos, de tecnologia da informação e outros 

relacionados. Ele coordena toda a dinâmica do funcionamento da educação a 

distância, sendo muito importante saber que ele estará sempre trabalhando para que 

tudo ocorra dentro do previsto e que sua experiência conosco seja a mais tranquila 

possível. 

Art. 28. O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da FBMG, é o órgão da IES 

responsável pela coordenação administrativa e didático-pedagógica dos cursos e 

atividades de educação a distância na Instituição, em graduação e pós-graduação e 

que tem como objetivos desenvolver ações que reflitam a abrangência de sua área 

de trabalho.  

Art. 29. O NEAD terá como finalidade:  

I - Valorizar o papel da Educação a Distância na implantação de uma nova cultura 

educacional, comprometida com a formação do educando em múltiplas linguagens, 

com a ampliação dos espaços educacionais e dos domínios do conhecimento. 

II - Desenvolver uma cultura institucional favorável à incorporação da aprendizagem 

aberta e a distância. 
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III - Contribuir, por meio da disseminação de programas, conhecimentos e tecnologia 

aplicada à Educação a Distância, para a melhoria da qualidade e ampliação das 

possibilidades de acesso ao ensino superior.  

IV - Implantar, implementar, acompanhar e avaliar cursos na modalidade de educação 

a distância para os diversos segmentos da sociedade, que envolva a criação de 

cursos em diversos níveis, utilizando metodologias adequadas ao ensino a distância 

nas seguintes categorias, conforme a legislação em vigor: Disciplinas para 

Nivelamento. Disciplinas On-line e outros que se fizerem necessários e que estiverem 

de acordo com os objetivos da educação a distância, da IES e desse núcleo.  

V - Oferecer alternativas de formação e capacitação profissional, propiciando o 

acesso à educação universitária a todas as regiões do Brasil.  

VI - Articular o campo institucional, coordenando um sistema integrado e interativo de 

educação a distância.  

VII - Buscar e consolidar cooperação entre instituições locais, nacionais e 

internacionais, de modo a atender às novas demandas por uma educação mais 

dinâmica, de forma efetiva e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos 

em função da ampliação da clientela e de sua viabilidade econômica.  

VIII - Realizar atividades de suporte ao processo de ensino, que envolvem a criação 

de homepage para professores, biblioteca digital, listas de discussão entre alunos e 

professores, chats, serviço de acesso à Internet para discentes e docentes através do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 

17.1.3 Seção III - Dos Órgãos de Apoio 

 

17.1.3.1 Subseção I - Da Secretaria 

 

Art. 30. A Secretaria é o setor responsável pelo serviço de escrituração escolar e 

registro da Faculdade e Gestão e Inovação - FBMG. 

Art. 31. A Secretária Geral é indicada pelo Diretor e nomeado pela Mantenedora.   

Art. 32. Nenhum servidor da Secretaria pode deixar de comparecer ao serviço durante 

o horário pré-fixado ou dele ausentar-se.   

Art. 33. A Secretaria funciona, ininterruptamente, inclusive nos períodos de férias 

escolares, nos horários determinados pela direção.   
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Art. 34. Compete a Secretária Geral:   

I - Organizar os serviços de Secretaria e de apoio acadêmico.  

II - Organizar o controle acadêmico, de modo que se garanta a segurança e correção 

desses registros e se assegure da preservação dos documentos escolares.  

III - Superintender e fiscalizar os serviços da secretaria, fazendo distribuição 

equitativos dos trabalhos entre seus funcionários.  

IV - Fazer expedir e subscrever a correspondência fundamentada nos registros 

acadêmicos da FBMG.  

V - Redigir e subscrever os editais de chamada para exames e matrículas, os quais 

são publicados por ordem do Diretor.  

VI - Trazer em dia a coleção de livros de leis, regulamentos, despachos e ordens de 

serviços.  

VII - Apresentar à Diretoria, em tempo hábil, todos os documentos a serem vistados 

ou assinados.  

VIII - Não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço no recinto da 

Secretaria. 

IX - Representar, por escrito, ao Diretor, sempre que seus auxiliares não estejam 

cumprindo com seus deveres. 

X - Subscrever e publicar, regularmente, o quadro de notas do aproveitamento de 

provas, exames e relações de faltas, para conhecimento dos alunos. 

XI - Trazer atualizadas as pastas de alunos. 

XII - Opinar sobre os pedidos de abono e justificações de faltas, de afastamentos, 

licenças, assim como fazer comunicação de atrasos e retiradas antecipadas de 

funcionários da secretaria, encaminhando, no encerramento da frequência mensal, a 

consideração do Diretor para despacho conclusivo. 

XIII - Administrar todos os atos inerentes à matrícula escolar. 

XIV - Administrar todos os registros escolares, como diários, diplomas, certificados, 

contratos, declarações de qualquer natureza e processos administrativos. 

XV - Administrar e zelar de todo o arquivo escolar da FBMG. 

XVI - Publicar, em seus murais, e arquivar todos os atos de normatização emitidos 

pela FBMG. 

XVII - Expedir, receber, dar seguimento e arquivar as correspondências e 

comunicações oficiais da FBMG. 

XVIII - Administrar todos os processos administrativos. 
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XIX - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Diretoria e seus 

diretores. 

XX - Encaminhar, mensalmente, a Diretoria, para apreciação e envio a Mantenedora 

para providências, a estatística sobre a movimentação dos alunos, trancamento de 

matrículas, transferência, abandono e outros afastamentos, relação daqueles que 

sejam matriculados e dos que tenham sido transferidos.  

Parágrafo único. A Secretária é responsável, perante a Direção, pelos 

documentos que assinar e pelas informações que prestar, respondendo, 

administrativa ou judicialmente, pelas omissões, dolo ou culpa no exercício de suas 

funções.  

Art. 35. Os auxiliares são responsáveis, perante a Secretária, pelos documentos que 

elaboram e pelas informações que prestam e/ou registram, respondendo 

administrativamente ou judicialmente, pelas omissões, dolo ou culpa no exercício de 

suas atividades.  

Art. 36. Para a boa execução dos serviços, a Secretaria conta com os funcionários 

necessários, em tempo integral, admitidos pela Mantenedora.  

Art. 37. Aos demais funcionários da secretaria compete:  

I - Executar os trabalhos que lhes forem distribuídos.  

II - Manter cooperação recíproca no trabalho, prestando uns aos outros informações 

e esclarecimentos. 

IV - Responsabilizarem-se pelos documentos que elaboram, pelas informações que 

prestam e/ou registram, respondendo administrativa ou judicialmente pelas omissões, 

dolo ou culpa no exercício de suas atividades. 

Cumprir e fazer cumprir as ordens recebidas.  

 

17.1.3.2 Subseção II - Da Biblioteca 

 

Art. 38. Os serviços de Biblioteca são dirigidos por bibliotecário legalmente habilitado, 

e auxiliares designados pela Mantenedora.   

Art. 39. A Biblioteca é organizada segundo os princípios modernos da biblioteconomia 

e, quanto ao seu funcionamento, rege-se por normas especiais baixadas pela 

Diretoria.   
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Art. 40. A divulgação dos trabalhos didáticos e culturais e as demais publicações são 

promovidas pela Biblioteca, de acordo com a indicação das coordenações, ouvida a 

Mantenedora.   

Art. 41. A Biblioteca funciona diariamente durante períodos compatíveis com os 

trabalhos escolares.   

Art. 42. A Bibliotecária compete:   

I - Organizar e superintender os trabalhos da Biblioteca. 

II - Zelar pela conservação dos livros, revistas, jornais e tudo quanto pertença a 

Biblioteca.  

III - Propor a Diretoria a aquisição de obras e assinaturas de publicações periódicas, 

dando preferência as que se ocupam de matérias ensinadas da FBMG e procurando 

sempre completar as obras e coleções existentes com a anuência das Coordenações.  

IV - Organizar catálogo anual de referência bibliográfica para as disciplinas dos cursos 

da FBMG, remetendo o mesmo aos membros do corpo docente.  

V - Prestar à Diretoria e aos professores, informações sobre as novas publicações 

editadas no país e no exterior.  

VI - Solicitar ao término de cada período letivo aos professores, a indicação de obra 

e publicações necessárias às respectivas disciplinas.  

VII - Organizar e remeter ao Diretor da FBMG, semestralmente, o relatório dos 

trabalhos da Biblioteca.  

VIII - Viabilizar a interligação da Biblioteca com redes de teleprocessamento para 

acesso a bancos de dados de instituições congêneres e demais centros de geração 

do saber e transferência de tecnologia.  

IX - Priorizar o atendimento ao corpo discente, motivando-o ao uso permanente da 

Biblioteca.  

X - Elaborar e executar projetos que motivem a clientela externa a utilização da 

Biblioteca em suas necessidades de consulta.  

XI - Exercer as demais atribuições determinadas neste Regimento.  

XII - A biblioteca é local destinado à prática de consulta bibliográfica, com o escopo 

de atender a comunidade acadêmica e a sociedade, disseminando a produção 

científica, jornalística e comercial.  

Parágrafo único. O acervo da biblioteca será físico, de propriedade da FBMG 

e também virtual, adquiridos mediante convênios ou contratos de utilização.  
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17.1.3.3 Subseção III - Da Tesouraria e do Financeiro 

 

Art. 43. A Tesouraria e o Financeiro são organizadas e coordenadas por profissional 

qualificado, contratado pela Mantenedora. 

Art. 44. Compete ao Contador: 

I - apresentar, para o exercício letivo, balanço das atividades financeiras da FBMG. e, 

II - cooperar com o Diretor Geral na elaboração da proposta orçamentária para 

exercício seguinte. 

 

17.1.3.4 Subseção IV - Da Ouvidoria 

  

Art. 45. A Ouvidoria da FBMG é órgão suplementar de apoio e assessoramento da 

Diretoria Geral e de auxílio da Comissão Própria de Avaliação (CPA), e representará 

um canal de comunicação aberto entre a sociedade, a comunidade acadêmica e sua 

administração, em defesa de princípios fundamentais que devem ser observados, de 

modo a garantir a democracia, a transparência das decisões e a participação dos 

cidadãos.  

Parágrafo Único. A Ouvidoria não tem caráter administrativo, executivo, 

judicativo ou deliberativo, exercendo papel mediador nas relações envolvendo as 

instâncias da FBMG e os integrantes das comunidades, interna e externa. 

Art. 46. As atividades da Ouvidoria serão guiadas pelos princípios da cooperação de 

todos os órgãos que compõem a FBMG, da discrição, da confidencialidade, da 

democratização da administração, da conciliação, da imparcialidade, da isonomia, da 

justiça social, da representação dos interesses dos cidadãos e da devolutiva das 

demandas recebidas. 

Art. 47. A Ouvidoria é coordenada por um docente ou colaborador do técnico-

administrativo, designado pela Direção Geral, por um mandado de 02 (dois) anos, 

podendo haver recondução. 

 

17.1.3.5 Subseção V - Da Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

Art. 48. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão interno criado por 

determinação legal com o fito de administrar processos internos de avaliação, seus 
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resultados e prestar informações necessárias ao órgão do Ministério da Educação e 

principalmente contribuir com a Instituição no diagnóstico das potencialidades e 

fragilidades para que sejam implementadas as ações corretivas.  

§1º A Comissão Própria de Avaliação deve atender: 

I - Um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico. 

II - uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária. 

III - um processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 

§2º A CPA será constituída por ato do Diretor da Instituição, assegurada à 

participação dos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil 

organizada, e vedada à composição que privilegie a maioria absoluta de um dos 

segmentos. 

§3º A CPA reger-se-á por regulamento próprio. 

 

17.1.3.6 Subseção VI - Do Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP 

 

Art. 49. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP da FBMG é um órgão de apoio 

acadêmico, recomendado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação (SESU/MEC), diretamente subordinado à Diretoria Geral e Acadêmica da 

IES. 

Parágrafo único. O NAP será constituído por um docente formado em 

Psicologia, designado pela Direção Geral. 

 

17.1.3.7 Subseção VII - Dos Laboratórios 

 

Art. 50. A FBMG dispõe de laboratórios necessários as atividades de ensino e 

extensão, supervisionados por pessoal de capacitação técnica especifica vinculados 

as coordenações de curso.   

Parágrafo único. As normas laboratoriais de funcionamento, utilização e 

segurança são obrigatórias, e deverão ser aprovadas pelo Conselho Superior. 

Art. 51. São atribuições dos supervisores dos laboratórios:   

I - Trabalhar em constante e comum acordo com os professores das matérias 

técnicas.  
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Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos aparelhos que são colocados sob 

sua custódia.  

II - Cuidar para que não falte material algum necessário as experiências e levar ao 

conhecimento das Coordenações as necessidades verificadas.  

III - Levar ao conhecimento do Coordenador os prejuízos ou estragos causados pelos 

usuários aos instrumentos ou qualquer peça dos laboratórios para as providências 

administrativas ou disciplinares. 

IV - Manter-se em permanente contato com as Coordenações e a Diretoria da FBMG 

a fim de proporcionar condições adequadas as atividades práticas de ensino e 

extensão.  

Art. 52. Os laboratórios são locais destinados às aulas específicas e ainda à pesquisa, 

consoante sua especificidade, a fim de ampliar a formação e promover o 

desenvolvimento da ciência.  

Parágrafo único. A FBMG, poderá constituir laboratórios fora de suas 

unidades, sendo de sua propriedade, locados ou conveniados.  

17.1.3.8  

17.1.3.9 Subseção VIII – Da Organização Estudantil 

 

Art. 53. A FBMG desenvolverá políticas de apoio e incentivo a formação e 

fortalecimento de entidades que representem o interesse dos alunos, garantindo sua 

autonomia de ação e preservando seu papel formador de lideranças. 

Parágrafo único. As entidades que representem o interesse dos alunos reger-

se-ão pelos respectivos Estatutos aprovado em Assembleia Geral convocada para 

este fim. 

Art. 54. A participação e convivência estudantil dar-se-á por meio de: 

I - Criação e/ou manutenção de Diretórios e/ou Centros Acadêmicos; 

II - Implementação de Cooperativa de alunos; 

III - Abertura de programas de empresa júnior, incubadoras e outros; 

IV - Institucionalização de Liga Estudantil; 

V - Institucionalização de Atléticas; 

VI - Ampliação de incentivos e suporte a Núcleos de estudos especializados e 

devidamente constituídos. 
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§1º A organização e a representação estudantis se farão consoante legislação 

em vigor.  

§2º A organização estudantil se destina a promover a cooperação da 

comunidade acadêmica no universo de atuação da FBMG.  

§3º Ficam vedadas, no âmbito da instituição, as atividades de natureza político-

partidária e a participação em entidades estranhas ao propósito da instituição. 

Art. 55. A Organização Estudantil, uma vez constituída por meio de qualquer uma das 

possibilidades citadas a cima, será elemento fundamental na articulação entre o corpo 

discente e as instâncias da Instituição, é entidade máxima de representação do corpo 

discente da FBMG, possuindo autonomia administrativa, econômica, política e social. 

Art. 56. A organização estudantil compete o dever de gerenciar projetos que 

contribuem com seu curso, organizar encontros, debates, seminários e congressos 

com os estudantes da região e/ou todo o Brasil. 

Art. 57. A relação entre a organização estudantil e a FBMG é de parceria, pois é clara 

a importância que a entidade tem para o corpo discente e para o próprio curso, além 

das contribuições que pode oferecer no campo cultural e político. 

Parágrafo único. A organização, o funcionamento e as atividades da 

organização estudantil serão estabelecidos em seus respectivos estatutos, 

elaborados e aprovados de acordo com a legislação vigente.  

Art. 58. A organização estudantil será instalada(o) dentro do espaço social da FBMG, 

local amplo em que todos os estudantes utilizam como ponto de encontro.  

§1º A Direção Geral da FBMG disponibilizará um espaço físico para que a 

equipe da organização estudantil possa desenvolver as suas atividades que venham 

contribuir para a comunidade acadêmica. 

§2º A organização estudantil poderá utilizar esse espaço para divulgar seu 

trabalho e se comunicar com os estudantes. 

§3º A organização estudantil será registrada (o) na forma da lei como pessoa 

jurídica civil, sem fins lucrativos. 

§4º A atuação da organização estudantil será regida por estatuto própria e 

normas complementares, aprovados entre seus membros. 

§5º Além da representação na organização estudantil, os discentes também 

terão espaço de representação nos principais órgãos deliberativos e consultivos da 

Instituição, como nos Colegiados de Curso, no Conselho Acadêmico, na Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), nos termos deste regimento. 
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Art. 59. Compete ao Diretório Acadêmico:  

I - Representar os discentes em assuntos acadêmicos na FBMG;  

II - Pugnar pela democracia e pelo respeito aos direitos fundamentais do 

homem;  

III - Lutar para que sejam respeitados todos os princípios estabelecidos pela 

Constituição Brasileira; 

IV - Cooperar em campanhas nacionais de caráter cívico e filantrópico;  

V - Reivindicar maior justiça social, lutando para o advento de condições que 

possibilitem a todos alcançarem uma vida digna; 

VI - Contribuir para o engrandecimento da instituição, zelando pelo seu 

patrimônio moral e material; 

VII - Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas em seu estatuto;  

VIII - Promover e estimular as relações entre a FBMG e a comunidade em geral;  

IX - Desenvolver o espírito universitário e de respeito às adversidades. 

 

17.1.3.10 Subseção IX – Das Comissões Locais 

 

Art. 60. As Comissões Locais, são órgãos de natureza consultiva, com a função 

preponderante de apoio, orientação e coordenação das atividades administrativas 

para a complementação da oferta dos serviços incidentes sobre as atividades 

estudantis, tais como a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento 

(CPSA), responsável pela validação das informações prestadas pelo candidato no ato 

da inscrição para o FIES, a Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social 

(COLAP) do PROUNI e Comissão Permanente de Processo Seletivo (CPPS), 

responsável pelo Processo Seletivo. 

Parágrafo único. Poderão surgir outras Comissões, conforme conveniência e 

necessidade da Instituição. 

 

17.1.3.11 Subseção X – Do Instituto Superior de Educação – ISE 

 

Art. 61. O Instituto Superior de Educação - ISE é o órgão da FBMG que visa à 
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formação inicial, continuada e complementar para o magistério da educação básica, 

podendo desenvolver os seguintes cursos e programas:  

VI - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes para os anos iniciais 

do ensino fundamental;  

VII - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes para os anos finais do 

ensino fundamental e do ensino médio;  

VIII - programas de formação continuada, destinados à atualização de profissionais 

da educação básica nos diversos níveis;  

IX - programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores de 

diploma de nível superior que desejem ensinar nos anos finais do ensino 

fundamental ou no ensino médio, em áreas de conhecimento ou disciplinas de 

sua especialidade;  

X - formação pós-graduada, de caráter profissional, voltada para a atuação na 

educação básica.  

  § 1º Os cursos e programas do Instituto Superior de Educação - ISE 

observarão, na formação de seus alunos:  

V - a articulação entre teoria e prática, valorizando o exercício da docência;  

VI - a articulação entre áreas do conhecimento ou disciplinas;  

VII - o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e na prática profissional;  

VIII - a ampliação dos horizontes culturais e o desenvolvimento da sensibilidade 

para as transformações do mundo contemporâneo.  

  

§ 2º Observado o disposto neste artigo, os cursos e os programas especiais de 

formação pedagógica do Instituto Superior de Educação - ISE serão organizados e 

atuarão de modo a capacitar profissionais aptos a:  

VI - conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento 

que serão objeto de sua atividade docente, adequando-os às necessidades dos 

alunos;  

VII - compreender e atuar sobre o processo de ensino-aprendizagem na escola e nas 

suas relações com o contexto no qual se inserem as instituições de ensino;  

VIII - resolver problemas concretos da prática docente e da dinâmica escolar, 

zelando pela aprendizagem dos alunos;  

IX - considerar, na formação dos alunos da educação básica, suas características 
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socioculturais e psicopedagógicas;  

X - sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente.Art. 27 Visando 

assegurar a especificidade e o caráter orgânico do processo de formação profissional, 

o Instituto Superior de Educação - ISE possui projeto institucional próprio de formação 

de professores, que favorece a articulação dos projetos pedagógicos dos cursos, e 

que integra:  

IV - as diferentes áreas de fundamentos da educação básica;  

V - os conteúdos curriculares da educação básica;  

VI - as características da sociedade de comunicação e informação.  

 Art. 62. O Instituto Superior de Educação - ISE, como órgão integrante da estrutura  

acadêmica, possui coordenação própria voltada ao conjunto das licenciaturas 

ministradas;  

  § 1º A coordenação a que se refere o presente artigo é responsável por articular 

a formulação, execução e avaliação do projeto institucional de formação de 

professores, base para os projetos pedagógicos específicos dos cursos.  

  § 2º O Coordenador do Instituto Superior de Educação - ISE é escolhido pelo 

Diretor com mandato de dois anos, podendo ser reconduzido e tem como função 

superintender, fiscalizar e coordenar as atividades dos cursos oferecidos por essa 

unidade acadêmica.  

  § 3º Quando houver necessidade o Diretor poderá designar um suplente, ao 

qual cabe substituir o Coordenador em suas faltas ou impedimentos.  

§ 4º Compete ao Coordenador do Instituto Superior de Educação - ISE:  

XI -  orientar e dirigir as atividades dos cursos oferecidos pela unidade, dando 

assistência aos docentes e discentes de acordo com as diretrizes da direção;  

XII -  zelar pela observância dos horários, programas e atividades dos professores e 

dos alunos;  

XIII -  apresentar à direção, antes do início do período letivo, o planejamento anual 

das atividades do Instituto a serem realizadas, bem como o conjunto de atividades da 

área ocupacional;  

XIV -  aprovar as ementas, programas, planos de ensino e bibliografia básica de 

disciplinas oferecidas nos cursos de formação de professores;  

XV -  observar as exigências legais e as normas da FBMG;  

XVI -  lavrar as atas de cada reunião em livro próprio, assinada por todos os 

membros presentes, e encaminhar cópia à diretoria da FBMG;  
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XVII -  gerir com proficiência as atividades do Instituto Superior de Educação e de seus 

cursos, observando qualitativamente a formação de docentes, suas demandas e 

transformações;  

XVIII - representar a FBMG em eventos ou atividades relacionadas à formação de  

XIX professores;  

XX -  exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, neste Regimento e 

por solicitação da direção.  

Art. 63. O Instituto Superior de Educação - ISE conta com corpo docente próprio apto 

a ministrar, articuladamente, o conjunto dos conteúdos curriculares e a supervisionar 

as atividades dos cursos e programas que ofereçam.  

Art. 64. O corpo docente do Instituto Superior de Educação - ISE, articulado por sua 

coordenação, participará, em seu conjunto, da elaboração, execução e avaliação dos 

respectivos projetos pedagógicos específicos.  

 Art. 65. Compete ao Instituto Superior de Educação - ISE:  

V - instituir mecanismos para entendimentos com os sistemas de ensino, tendo em 

vista assegurar o desenvolvimento da formação em escolas de educação básica;  

VI - organizar a formação com base no projeto pedagógico da escola em que vier a 

ser desenvolvida;  

VII - supervisionar os processos de formação, preferencialmente através de seminários 

multidisciplinares.  

VIII - considerar na avaliação do aluno o seu desempenho no processo de formação.  

 

18 TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

18.1 CAPÍTULO I - DO SEMESTRE LETIVO 

 

Art. 66. A FBMG adota o regime seriado semestral, distribuídos de segunda a sábado, 

incluindo os horários destinados às avaliações, consoante permitido pela legislação 

vigente.  

 

18.2 CAPÍTULO II - DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 
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Art. 67. O Calendário Acadêmico, elaborado semestralmente, em nível estratégico e 

intermediário, deverá ser complementado por cronogramas específicos para cada 

curso.  

Parágrafo único. O Calendário Acadêmico conterá todas as informações 

determinadas pelo Ministério da Educação bem como o período para realização de 

reuniões do Conselho Superior, Colegiado Pedagógico e Colegiado de Curso.  

Art. 68. O ano acadêmico é independente do ano civil, não podendo nele as atividades 

escolares ocuparem menos de 200. (duzentos) dias de trabalho escolar efetivo, 

excluindo-se o tempo reservado a exames, conforme disposto no §3º do art. 47. da 

Lei nº 9.394/96, e no Parecer CNE/CES nº 282/2002.  

§1º O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário para que se 

completem os dias letivos previstos, bem como o integral cumprimento do conteúdo 

e carga horária estabelecida nos programas das disciplinas nele ministradas.  

§2º Durante e/ou entre os períodos letivos regulares, podem ser executados 

programas de ensino extracurriculares, programas de extensão, objetivando a 

utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis, respeitadas as condições 

didático-científica, pedagógica e administrativas constantes deste regimento.  

§3º Em período especial, podem ser ministrados estudos de disciplinas 

curriculares, mediante planos previamente aprovados pela Diretoria e obedecidos o 

mesmo programa, frequência e carga horária estabelecidos para a disciplina 

ministrada em período regular, sendo recomendado que a carga horária diária não 

seja superior a 08. (oito) horas aulas. 

§4º Durante os períodos regulares e/ou em períodos especiais podem ser 

ministrados cursos de recuperação de estudos, mediante plano aprovado pela 

Diretoria.  

Art. 69. As atividades da FBMG são elencadas em Calendário Acadêmico, do qual 

devem constar, pelo menos, o início e o encerramento das matrículas, os períodos 

letivos e das datas previstas para realização de provas e exame final, bem como a 

relação das atividades oficiais de ensino, extensão e gestão acadêmica, inclusive os 

dias das reuniões ordinárias dos órgãos normativos e deliberativos.  

Parágrafo único. O Diretor da Mantida da IES está autorizado a efetuar 

alterações ''ad referendum'', no Calendário Escolar da Faculdade, quando o interesse 

acadêmico e da Administração assim o exigirem, submetendo essas alterações à 

apreciação do Conselho Superior.  
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18.3 CAPÍTULO III - DOS CURSOS 

 

Art. 70. A FBMG destina se ao ensino, à pesquisa e à extensão. Todos os esforços, 

por conseguinte, são mobilizados para a formação crítica e humanizada do cidadão 

em prol da sociedade. A FBMG ministra programas e cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu além de outros programas, aperfeiçoamento profissional e de 

extensão. 

Art. 71. O ensino será oferecido em nível superior, atendidas as determinações legais 

e os regulamentos dos órgãos competentes.  

Art. 72. A FBMG, por decisão da Diretoria e visando contribuir com a sociedade, 

poderá ofertar cursos técnicos e profissionalizantes para atender demanda da 

comunidade na forma subsequente.  

Parágrafo único. A criação dos cursos técnicos e profissionalizantes serão 

submetidos a aprovação dos órgãos competentes.  

Art. 73. O ensino superior abrangerá os cursos:  

I - Sequenciais.  

II - De graduação (Presencial e a Distância).  

III - De pós-graduação (Presencial e a Distância), nas modalidades de 

aperfeiçoamento, de especialização, de mestrado e de doutorado.  

§1º A criação dos cursos será determinada pelo Plano de Desenvolvimento 

Institucional e pela aprovação do Ministério da Educação. 

§2º Os Projetos Pedagógicos dos cursos atenderão às políticas e à legislação 

específica vigente.  

§3º O ensino superior será oferecido nas metodologias de ensino EaD, 

consoante autorização e regulamentação do poder público.  

§4º Os cursos de aperfeiçoamento terão políticas gerais determinadas no Plano 

de Desenvolvimento Institucional, contudo a sua criação dependerá de autorização 

do Conselho Superior.  

Art. 74. Todos os cursos ofertados pela FBMG serão individualmente catalogados e 

disponibilizados à comunidade.  

 

18.3.1 Seção I - Dos Cursos de Graduação (Presencial e a Distância) 
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Art. 75. O currículo de cada curso de graduação, obedecidas às diretrizes curriculares 

editadas pelo Poder Público é constituído por uma sequência ordenada de disciplinas 

e outras atividades acadêmicas, cuja integralização pelo aluno confere o direito à 

obtenção do grau acadêmico e correspondente diploma. 

Art. 76. Entende-se por disciplina um conjunto homogêneo e delimitado de 

conhecimentos ou técnicas correspondentes a um programa de estudos e atividades, 

que se desenvolvam em determinado número de horas ao longo de cada período 

letivo. 

§1º O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é elaborado 

pelo respectivo professor e aprovado pelo Colegiado de Curso. 

§2º É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e carga horária 

estabelecidos no plano de ensino de cada disciplina. 

Art. 77.  A integralização curricular é realizada pelo sistema seriado semestral. 

Art. 78. Na organização curricular de cada curso de graduação, serão observadas as 

diretrizes curriculares emanadas do Poder Público e os seguintes princípios: 

I - fixar conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, as quais não 

poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos. 

II - estabelecer integralização curricular, evitando prolongamentos desnecessários da 

duração dos cursos. 

III - incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso do curso 

possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e 

produção do conhecimento. 

IV - estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno. 

V - encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem à experiência 

profissional. 

VI - fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a investigação 

científica individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades 

de extensão. e 

VII - estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para informar a 

docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 



 

299 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

Art. 79.  A FBMG publicará o Manual do Aluno e informará aos interessados, antes 

cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, 

sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios 

de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 

Art. 80.  Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração de seus 

cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 

Art. 81. Obedecidas às disposições legais próprias, os alunos dos cursos de 

graduação, considerados habilitados, participarão do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE, independentemente da organização 

curricular adotada pela FBMG, sendo inscrita no seu histórico acadêmico a situação 

regular com relação a essa obrigação. 

 

18.3.2 Seção II - Dos Cursos de Pós-Graduação (Presencial e a Distância) 

 

Art. 82.  Os cursos de pós-graduação, compreendem os seguintes níveis de 

formação: 

I - doutorado. 

II - mestrado. 

III - especialização. e 

IV - aperfeiçoamento. 

§1º Os programas de pós-graduação em nível de doutorado e mestrado 

destinam-se a proporcionar formação científica aprofundada e têm carga horária 

mínima determinada pela legislação. 

§2º Os cursos de pós-graduação, em nível de especialização, com carga 

horária mínima de 360 horas, e de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 

180 horas, têm por finalidade desenvolver e aprofundar estudos realizados em nível 

de graduação, e são voltados às expectativas de aprimoramento acadêmico e 

profissional, com caráter de educação continuada. 

Art. 83. A programação e a regulamentação dos cursos de pós-graduação são 

aprovadas pelo Conselho Administrativo Superior, com base em projetos, observadas 

as normas vigentes. 
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18.4 CAPÍTULO IV - DA FORMAÇÃO HUMANIZADA 

 

Art. 84. O ensino superior, em especial na graduação (Presencial e a Distância), deve 

conter ações específicas de humanização em todas as disciplinas, consoante a sua 

especificidade, a fim discutir os direitos humanos, minorias, dignidade da pessoa 

humana, inclusão, diversidade, meio ambiente e cultura afro-brasileira.  

 

18.5 CAPÍTULO V - DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO 

 

Art. 85. FBMG incentiva a pesquisa (iniciação científica), mediante concessão de 

auxílio para a execução de projetos, concessão de bolsas especiais, formação de 

pessoal em pós-graduação, promoção de congressos e congêneres, intercâmbio com 

outras instituições, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e outros 

meios ao seu alcance.  

Art. 86. Cabe ao Conselho Superior aprovar proposta das Coordenações, com 

anuência da Diretoria, relativa à formalização das atividades de pesquisa integradas 

ao currículo pleno do curso, inclusive com aproveitamento de estudo e frequência 

escolar.  

Art. 87. As pesquisas de que trata este capítulo são supervisionadas pela 

coordenação em cumprimento as determinações da Direção e das decisões do 

Conselho Superior, tendo um regimento interno próprio que envolve pesquisa 

planejamento e extensão da FBMG, visando ampliar a formação docente e a contribuir 

com a sociedade, ofertará o ensino na modalidade de extensão nas diversas áreas 

do saber.  

Art. 88. A pesquisa científica será realizada no ensino superior, com finalidade de 

contribuir com a sociedade e fortalecer a formação científica do discente e docente.  

Art. 89. As modalidades de pesquisa serão as disponíveis na literatura, atendidas a 

capacidade dos laboratórios e as disponibilidades de docentes a orientar, bem como 

aquisição de financiamento. 

Art. 90. As pesquisas científicas, bem como questões éticas, serão regulamentadas 

por ato do Conselho Superior. 

Art. 91. O ensino, através da extensão, será ofertado no formato de:  

I - Cursos de curta ou longa duração.  
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II - Palestras.  

III - Semanas acadêmicas.  

IV - Ciclos de debates.  

V - Workshops.  

VI - Jornadas.  

VII - Oficinas.  

VIII - Outras modalidades.   

Art. 92. As políticas de extensão deverão constar no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e sua regulamentação será por ato do Conselho Superior.  

§1º As atividades de extensão são supervisionadas pela Coordenação do 

Curso que as executam.  

§2º Para executar as atividades de que trata o caput desse artigo a FBMG pode 

adotar providências para a locação de recursos próprios de seu orçamento anual e/ou 

fará uso da captação de recursos de outras fontes.  

§3º Os alunos engajados nas atividades de extensão, por solicitação pessoal 

ou de seu professor-supervisor, podem requerer aproveitamento de estudos e 

frequência oriundos dessas suas atividades escolares.  

§4º Cabe ao Conselho Superior aprovar proposta da Coordenação com 

anuência da Diretoria, relativa à formalização das atividades de extensão integradas 

ao currículo pleno, inclusive com aproveitamento de estudo e frequência escolar.  

Art. 93. Por meio de suas atividades de extensão, a FBMG proporciona a seus 

professores e alunos, a oportunidade de participar das atividades ou promoções que 

se destinem a elevar as condições de vida da comunidade ou que visem ao progresso 

e desenvolvimento do país.  

18.6 CAPÍTULO VI - DO TRABALHO DE CURSO - TC 

 

Art. 94. O Trabalho de Curso (TC) é uma atividade obrigatória, previsto no PPC, e 

será constituída como disciplina dos cursos de graduação da instituição. 

§1º O TC será apresentado sob forma de artigo científico. 

§2º O professor orientador deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro 

docente do curso do discente considerado. 

§3º A substituição de professor orientador, a requerimento do acadêmico, não 

será concedida, no semestre de vigência em que se der o pedido. 
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§4º O discente poderá, mediante requerimento devidamente justificado 

protocolizado na Secretaria Acadêmica, solicitar a sua transferência da disciplina de 

TC para o semestre posterior. 

 

18.7 CAPÍTULO VII - DA COLAÇÃO DE GRAU 

 

Art. 95. A Colação de Grau é ato solene com objetivo de convolar formandos em 

graduados, mediante juramento público, assim como informar à sociedade a 

habilitação para o exercício da profissão, salvo se a lei não estabelecer outras 

condições.  

Parágrafo único. A Colação de grau se dará em data defina pela IES e 

aprovada pela Direção Geral, somente poderá colar grau apenas o aluno que estiver 

com todas as disciplinas concluídas, ou seja, currículo integralizado, inclusive 

atividades complementares.  

 

18.8 CAPÍTULO VIII - DOS EGRESSOS 

 

Art. 96. São egressos da FBMG os concluintes de qualquer de seus cursos.  

Parágrafo único. A FBMG providenciará, por meio de ato na mantida, políticas 

de contato e apoio ao egresso.  

 

18.9 CAPÍTULO IX - DOS EVENTOS 

 

Art. 97. Os eventos realizados pela FBMG apoiam-se no ensino, na iniciação 

científica, na extensão, na responsabilidade social e na prática profissional, cuja 

organização pertence ao respectivo curso.  

Art. 98. A fim de custear o evento, poder-se-á cobrar taxa de inscrição.  

Art. 99. Todos os eventos serão abertos à comunidade, atendidos os requisitos. 

 

19 TÍTULO IV - DA COMUNIDADE ACADÊMICA 
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19.1 CAPÍTULO I - DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 100. O Corpo docente compreende os professores integrantes da carreira de 

magistério, admitidos nos termos da legislação de trabalho, de reconhecida 

capacidade moral e intelectual e que preencham os requisitos legais, regimentais e 

do Estatuto da Mantenedora.  

Art. 101. O corpo docente da FBMG é formado por: 

I - Professor Titular. 

II - Professor Adjunto.  

III - Professor Assistente.  

Art. 102. As condições para acesso, promoção e dispensa dos professores estão 

disciplinadas no Plano de Carreira Docente da FBMG.  

Art. 103. O plano de carreira da FBMG é um instrumento que regulamenta 

procedimentos operacionais da política do corpo docente, ele tem como objetivo, 

entre outros, estimular o professor para o exercício de suas funções e promover o 

crescimento funcional docente.  

§1o O quadro de carreira está hierarquizado em 03 (três) categorias funcionais: 

Professor assistente, professor adjunto e professor titular.   

§2o O regime de trabalho será de: tempo integral e tempo parcial.   

Art. 104. Os títulos serão aceitos somente se forem reconhecidos pelo Ministério da 

Educação e, em casos de títulos emitidos por Instituição estrangeira, se convalidados 

segundo as normas vigentes no Brasil.  

Art. 105. O docente deve cumprir toda a carga horária destinada à disciplina.  

Art. 106. A contratação, progressão, o regime de trabalho e remuneração do docente 

serão regidos consoante as normas estabelecidas no Plano de Carreira Docente.  

Art. 107. Cabe ao Professor Titular:  

I - Ministrar aulas, conforme o horário fixado pela Diretoria cumprindo na íntegra, o 

programa de ensino.  

II - Registrar, no Diário de Classe, a frequência dos alunos e a matéria lecionada, 

mantendo em dia a escrituração do mesmo.  

III - Apresentar, pontualmente, na Secretaria, as notas de aproveitamento dos alunos.  

IV - Comparecer às reuniões dos colegiados em que faça parte.  
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V - Dar orientação individual ou em grupos à alunos que a solicitem, fora do horário 

de aulas, segundo plano aprovado pela respectiva Coordenação.  

VI - Cumprir e fazer cumprir este Regimento e as deliberações dos órgãos colegiados. 

VII - Zelar pela disciplina, em classe ou fora dela.  

VIII - Exercer as demais funções ou atividades que lhe são atribuídas pela natureza 

de seu cargo.  

IX - Coordenar projetos de pesquisa e extensão de interesse da instituição.   

Art. 108. Cabe ao Professor Adjunto. 

I - Ministrar aulas, conforme o horário fixado pela Diretoria, cumprindo na íntegra o 

programa de ensino.  

II - Atuar em projeto de pesquisa de interesse da instituição, substituindo o Professor 

III - Titular em seus impedimentos.  

IV - Atuar e coordenar projetos de extensão junto às comunidades da região.  

V - Registrar, no Diário de Classe, a frequência dos alunos e a matéria lecionada, 

mantendo em dia a escrituração do ensino.  

VI - Comparecer às reuniões dos colegiados em que faça parte.   

VII - Dar orientação individual ou em grupos de alunos que a solicitem fora do horário 

de aulas, segundo plano aprovado pela respectiva coordenação de curso, cumprir e 

fazer cumprir o Regimento e as Deliberações dos órgãos colegiados.  

VIII - Zelar pela disciplina, em classe ou fora dela.  

IX - Participar de equipes que desenvolvam projetos de pesquisa.  

X - Exercer as demais funções e encargos que lhe for atribuída pela Coordenação de 

Curso e/ou Direção da FBMG.  

Art. 109. Cabe ao Professor Assistente:  

I - Exercer atividades de magistério, quando da ausência de Professores Titulares ou 

Adjuntos.  

II Manter o diário de classe em dia, quando da regência da disciplina.  

III - Participar, quando eleito ou designado, dos colegiados e órgãos da Faculdade. 

IV - Participar como membro dos grupos de pesquisa, auxiliando o coordenador do 

projeto, em atividades complementares para as quais foi designado. 

V - Exercer todas as atividades que lhe forem delegadas, pela Coordenação de curso. 

VI - Cumprir os horários de aula e comparecer a realização das provas marcadas.   

Art. 110. A FBMG pode contar com o processo seletivo de professores substitutos, 

para cargos de docentes temporários e emergenciais.  
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Art. 111. O formato dos registros acadêmicos, como faltas, notas e outros serão 

disciplinados pelo Conselho Superior.  

Art. 112. São direitos dos docentes todos aqueles expressos no Plano de Carreira 

Docente bem como participar das decisões pedagógicas da FBMG mediante 

representante, nos termos do presente Regimento.  

Parágrafo único. Os docentes também estão sujeitos a todas as normas 

expressas no Plano e Carreira Docente e demais normas instituídas pela FBMG.   

 

19.2 CAPÍTULO II - DO CORPO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 113. O corpo administrativo da FBMG é composto por todos os profissionais que 

exercem atividades administrativas frente às atividades fim.  

Parágrafo único. O ingresso no quadro administrativo da FBMG, bem como 

os cargos e função, é disciplinados no Plano de Carreira Técnico Administrativo.  

Art. 114. São direitos, deveres e responsabilidades do corpo administrativo: 

I - Dos direitos:  

a) Desconto nos cursos ofertados pela FBMG. 

b) Participação em eventos de formação profissional, mediante requerimento e 

autorização prévios.  

c) Auxílio financeiro, como diárias e ajuda de custos para participar de eventos de 

formação profissional similar a sua função na FBMG.  

II - Dos deveres:  

a) Cumprir com zelo e esmero a função a qual foi designado.  

b) Ser decoroso com todas as pessoas nas dependências e imediações da FBMG. 

c) Ser prestativo e proativo no trabalho desenvolvido.  

d) Prestar informações e relatórios fidedignos. 

e) Fazer cumprir as normas do presente regimento.  

f) Informar qualquer descumprimento das normas da FBMG. 

III - Das proibições:  

a) Praticar ato de comércio dentro e nas imediações da FBMG. 

b) Receber doações, presentes ou vantagem de qualquer natureza, de pessoas 

relacionadas a FBMG.  

c) Ausentar-se injustificadamente do local de trabalho. 
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d) Provocar desperdício de qualquer material.  

e) Danificar equipamentos e instalações.  

f) Utilizar o nome, marca e signos da FBMG. 

g) Filmar ou fotografar o ambiente interno da FBMG. 

h) Faltar injustificadamente ao trabalho.  

§1º O corpo administrativo tem a responsabilidade de zelar pelo patrimônio 

físico, moral e intelectual da FBMG, respondendo monetariamente por qualquer dano 

causado.  

§2º Além das normas do presente regimento o corpo administrativo também é 

regido pelo Plano de Carreira Técnico-Administrativo.  

 

19.3 CAPÍTULO III - DO INGRESSO DE DOCENTES E MEMBROS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 115. Havendo vacância de docente em disciplina, oferta de novas disciplinas, ou 

vacância ou criação de novos cargos administrativos, suprir-se-á os cargos, nos 

termos do respectivo Plano de Carreira.  

 

19.4 CAPÍTULO IV - DO DISCENTE 

 

Art. 116. O discente é o principal destinatário das atividades pedagógicas e 

acadêmicas da FBMG devendo ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) em cada disciplina, registrada em diário, para aprovação por presença.  

Art. 117. Em casos específicos, expressos em lei (a exemplo a gestação e doença 

infecto contagiosa), as atividades presenciais poderão ser substituídas por atividades 

acadêmicas consoante regulamento do Conselho Superior.  

Art. 118. O Pessoal Discente da FBMG é constituído dos alunos regularmente 

matriculados em seus diversos cursos.  

Art. 119. São direitos do Corpo Discente:  

I - Receber ensino referente aos cursos em que está matriculado.  

II - Ser atendido pelo pessoal docente em suas solicitações de orientação pedagógica. 

III - Candidatar-se as bolsas de estudo destinadas ao aprimoramento da cultura, no 

país e no exterior.  



 

307 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2023-2027 

IV - Participar de colegiados da FBMG quando eleito pelos seus pares. 

V - Participar dos projetos de iniciação à pesquisa, bem como de projetos 

institucionais realizados pela instituição.  

VI - Apelar das penalidades impostas pelos órgãos administrativos, para órgãos da 

administração hierarquicamente superior.  

VII - Comparecer à reunião do Conselho Superior, da Coordenação de Curso ou da 

Diretoria quando houver julgamento de recurso sobre a aplicação de penalidades 

disciplinares que lhe tenham sido impostas.    

Art. 120. São deveres do Corpo Discente:  

I - Diligenciar para o aproveitamento na forma deste Regimento.  

II - Frequentar os trabalhos escolares na forma deste Regimento, submeter-se as 

provas regulares do rendimento escolar previstas neste Regimento e a outras que 

forem exigidas pelos Professores, abster-se de atos que possam acarretar a 

perturbação da ordem, ofensa aos bons costumes, desrespeito aos professores, as 

autoridades da FBMG e Diretoria da Mantenedora.  

III - Contribuir para o prestígio sempre crescente da FBMG.  

IV - Observar todas as disposições deste Regimento.  

V - Efetuar, nos prazos fixados, os pagamentos das mensalidades, taxas e outras 

contribuições escolares.  

VI - Cumprir todas as atividades e etapas dos projetos de pesquisa e extensão nos 

quais se integrar.  

Art. 121. A organização e a representação estudantil se fazem na forma da legislação 

em vigor.  

Art. 122. O corpo discente tem representação com direito a voz e voto nos órgãos 

colegiados da FBMG.  

Parágrafo único. A representação estudantil tem por objetivo a cooperação 

entre administradores, professores e alunos, no trabalho acadêmico, dentro dos 

princípios sadios da Educação.  

Art. 123. Os representantes estudantis nos órgãos colegiados são escolhidos pelos 

pares, sob a Coordenação de representantes de cursos e turmas, não podendo ser 

indicado estudante cuja situação não atenda aos dispositivos deste Regimento, que 

esteja respondendo a inquérito administrativo, cumprindo pena disciplinar, que tenha 

obtido trancamento de matrícula ou com matrícula irregular.  
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19.5 CAPÍTULO V - DO INGRESSO DE DISCENTES 

 

Art. 124. O processo seletivo de ingresso nos cursos de graduação destina-se a 

avaliar os conhecimentos adquiridos pelos candidatos, que demonstrem capacidade 

de aproveitamento nos estudos/atividades que integrem o curso que desejam 

frequentar e classificá-los, dentro do limite das vagas oferecidas.   

§1º As vagas oferecidas pela FBMG de que trata o caput deste artigo são 

aprovadas pelo (s) órgão (s) do Sistema Federal de Ensino, para os cursos 

ministrados pela instituição.  

§2º A Diretoria designa por Portaria, a estrutura e competência da Comissão 

Coordenadora do Processo Seletivo de Ingresso encarregada do planejamento, 

organização, execução e avaliação desse mecanismo de classificação dos 

ingressantes na FBMG.  

§3º O processo seletivo de ingresso é precedido de edital divulgado em 

conformidade com as determinações legais emanadas do Sistema Federal de Ensino.   

Art. 125. O processo seletivo de ingresso obedece a critérios e normas de seleção e 

admissão que levem em conta os seus efeitos sobre a orientação do ensino médio, 

devendo a FBMG articular-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino de 

sua clientela e do Sistema Federal de Ensino.  

Parágrafo único. O processo seletivo de ingresso centra-se na mensuração 

de conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sem ultrapassar o nível de 

complexidade inerente a escolaridade de ensino médio, sendo estruturado na forma 

disciplinada pelo Conselho Superior estabelecida no respectivo edital e em 

consonância com as normas emanadas do Sistema Federal de Ensino.  

Art. 126. A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas ofertadas, excluídos os candidatos que não obtiverem 

os níveis mínimos estabelecidos pelo Conselho Superior.  

§1º A classificação é válida para a matrícula no período letivo para o qual se 

realiza o processo seletivo de ingresso, tornando-se nulo seus efeitos se o candidato 

classificado deixar de requerê-la no prazo estabelecido ou, em o fazendo, não atender 

a todas as exigências contidas no edital, dentro dos prazos fixados.  

Art. 127. O ingresso discente far-se-á por:  

I - Classificação em Processo Seletivo. 
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II - Transferência de outro estabelecimento de Ensino Superior, credenciado no 

Ministério da Educação, cujo curso seja autorizado ou reconhecido por esse. 

III - Portador de diploma de curso superior, devidamente registrado.  

IV - Ingresso por meio de programas governamentais.  

§1º A classificação em processo seletivo far-se-á mediante prova de vestibular 

com publicação antecipada de Edital emitido pela secretaria da FBMG.  

§2º O ingresso por transferência e portador de diploma depende da existência 

de vagas.  

  

19.6 CAPÍTULO VI - DAS MATRÍCULAS, REOPÇÃO, TRANCAMENTO E 

CANCELAMENTO DE CURSO 

 

Art. 128. A matrícula é o ato que confere o vínculo entre o discente e a FBMG.  

Parágrafo único. O processo e os documentos necessários para efetivação e 

renovação serão determinados pela Secretaria.  

Art. 129. A reopção interna de curso é o processo que permite ao discente da FBMG, 

havendo vaga, migrar de um curso para outro, dentro do mesmo grau.  

Parágrafo único. O processo de reopção de curso deve ser instruído com 

entrevista do requerido com o coordenador do curso de origem e o deferimento 

prescinde de vaga.  

Art. 130. A matrícula poderá ser cancelada, a qualquer tempo por requerimento do 

discente ou mediante:  

I - Processo administrativo disciplinar.  

II - Falsificação ou adulteração de documentos depositados na secretaria.  

III - Descumprimento de termo de compromisso assinado junto à FBMG.  

IV - Descumprimento do Contrato de Matrícula assinado.  

Parágrafo único. Em caso de cancelamento de matrícula, o discente não 

aproveita os estudos, notas ou frequências obtidas no semestre em curso.  

Art. 131. O discente dos cursos de graduação (Presencial e a Distância), a partir do 

segundo período, pode requerer o trancamento da matrícula por período de até 02 

(dois) anos.  
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Art. 132. Os documentos exigidos para matrícula poderão ser flexibilizados por até 

30 (trinta) dias, mediante autorização da Secretaria e assinatura de termo de 

compromisso.  

Art. 133. A matrícula será efetivada após o deferimento pela secretaria, podendo ser 

recusada a matrícula de aluno considerado de conduta incompatível as normas da 

FBMG.  

Art. 134. Os candidatos classificados no concurso de habilitação podem requerer 

matrícula inicial e regulamentar, dentro do prazo fixado pelo calendário escolar.  

Parágrafo único. Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, pode 

realizar-se novo Processo Seletivo de ingresso ou podem ser recebidos alunos 

regulares de cursos afins ou candidatos portadores de diploma de graduação, 

devidamente registrados, desde que demonstrem capacidade de cursá-las, mediante 

processo seletivo prévio.  

Art. 135. As matrículas são feitas por períodos semestrais, nos prazos estabelecidos 

no calendário escolar.  

Art. 136. O candidato classificado no Processo de Seleção, requer ao Diretor a 

matrícula inicial, após a publicação dos resultados na sede do estabelecimento, no 

prazo fixado no calendário escolar.  

Parágrafo único. O candidato que, embora classificado, não requerer sua 

matrícula dentro do prazo, perde o direito a mesma, sendo convocado o que vier logo 

abaixo do último classificado e assim por diante.  

Art. 137. O requerimento de matrícula inicial regulamentar deve ser instruído com os 

seguintes documentos:   

I - Documento oficial de identidade, original e fotocópia.  

II - Original e fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.  

III - Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de quitação com a Justiça 

Eleitoral.  

IV - Prova de que está em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.  

V - Original e fotocópia da Certidão ou Diploma de conclusão do Ensino médio e do 

respectivo Histórico Escolar.  

VI - Comprovante de pagamento da primeira parcela da mensalidade escolar. 

§1º As cópias dos documentos devem ser autenticadas.  

§2º É obrigatória, ainda, a entrega de uma foto 3.x 4, recente. 
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Art. 138. É admitida a matrícula no período subsequente, ao aluno que não tenha sido 

aprovado em até duas disciplinas, devendo o mesmo cursá-las como dependência.  

Parágrafo único. O aluno aprovado com dependência pode, no período letivo 

seguinte, optar por matricular-se apenas para cursar as disciplinas que não obteve 

aprovação, deixando a sequência regular do curso para o período letivo subsequente.  

Art. 139. E concedida a matrícula ao aluno transferido de curso superior de 

instituições congêneres nacionais ou estrangeiras, respeitada a legislação em vigor.  

§1º O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 

documentação exigida por força deste Regimento, além do histórico escolar do curso 

de origem, programas e cargas horárias das disciplinas nele cursadas, com 

respectivos conceitos ou notas obtidas.  

§2º O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem 

necessárias, aceitos os estudos realizados com aproveitamento do curso de origem.  

Art. 140. O aproveitamento de estudos é concedido e as adaptações curriculares são 

determinadas na forma das normas fixadas pelo Conselho Superior, ouvidas as 

Coordenações de Cursos.  

§1º As matérias das diretrizes curriculares, definidas pelo órgão federal 

competente, com aproveitamento, são aceitas pela FBMG, ficando o aluno 

dispensado de qualquer adaptação, uma vez comprovada a aprovação na disciplina 

ou disciplinas correspondentes.  

§2º Caso a matéria esteja desdobrada em diferentes disciplinas, a FBMG pode 

exigir que o aluno curse a disciplina ou as disciplinas que faltem para completar a 

matéria, em se tratando de outras que não sejam das diretrizes curriculares, definidos 

pelo órgão federal competente.  

§3º Não será exigido o cumprimento de pré-requisitos, quando, na instituição 

de origem, não estava o estudante a ele sujeito.  

Art. 141. Não é concedida matrícula subsequente ao aluno cujo comportamento não 

condiga com o regime disciplinar da FBMG, e que tenha respondido a inquérito 

administrativo com direito assegurado de ampla defesa, tendo sido julgado culpado.  

Art. 142. Após encerramento da matrícula, lavra-se o competente termo do 

encerramento, o qual é assinado pelo Secretário e visado pelo Diretor.  

Art. 143. O trancamento de matrícula pode ser requerido nos prazos fixados no 

Calendário Escolar.  
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19.7 CAPÍTULO VII - DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Art. 144. É facultado aos discentes, em caso de transferência ou reopção de curso, o 

aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas na FBMG, ou em outra instituição 

de ensino superior, legalmente credenciada, cujo curso seja autorizado ou 

reconhecido pelo Ministério da Educação.  

§1º É vedado concluir o curso, mediante aproveitamento de disciplinas, antes 

do tempo mínimo de integralização estabelecido no Projeto Pedagógico de Curso e 

legislação vigente.  

§2º O aproveitamento de créditos e a complementação de carga horária serão 

regulamentados pelo Conselho Superior.  

Art. 145. O discente regularmente matriculado em curso de graduação (Presencial e 

a Distância) da FBMG poderá requerer matrícula em até três disciplinas isoladas de 

outros cursos, quando houver vaga e mediante pagamento.  

Parágrafo único. O requerimento será instruído com todos os documentos 

exigidos pela secretaria e o deferimento é ato discricionário da FBMG.  

 

19.8 CAPÍTULO VIII - DAS TRANSFERÊNCIAS 

 

Art. 146. A FBMG, no limite das vagas existentes e nos termos da legislação vigente, 

aceita transferências de alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, mantidos 

por estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros, autorizados ou 

reconhecidos, mediante solicitação dirigida ao Coordenador do Curso, instruída com 

histórico escolar, programas analíticos das disciplinas cursadas e outros documentos. 

§1º A efetivação da matrícula se dá mediante a aprovação da transferência pelo 

Coordenador de Curso e pela aferição da regularidade da documentação apresentada 

pelo aluno à Secretaria Acadêmica. 

§2º As disciplinas já cursadas podem ser aproveitadas, em conformidade com 

a legislação vigente e de acordo com o disposto nas normas de aproveitamento de 

disciplinas. 

§3º Caso seja interesse da FBMG, poderá haver processo seletivo para 

transferências. 

Art. 147. As transferências ex offício dar-se-ão na forma da lei. 
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19.9 CAPÍTULO IX - DAS AVALIAÇÕES E FORMAÇÃO DAS NOTAS 

    

Art. 148. São objetivos da Avaliação do aluno: 

I - Compreender o seu processo de aprendizagem. 

II - Oferecer informações para mudanças ou referendamento dos procedimentos de 

ensino. 

III - Verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada conteúdo. 

IV - Comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada período, 

para verificar sua evolução. 

V - Fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que possa tomar 

medida em prol de uma melhor aprendizagem. 

VI - Servir como indicador para Avaliação Institucional. 

VII - Preparar o acadêmico ao final de cada semestre para o ENADE, por meio da 

aplicação de simulado.  

Art. 149. O aproveitamento acadêmico é avaliado mediante verificações parciais, 

durante o período letivo, e eventual exame final, expressando-se, o resultado de cada 

avaliação, em notas de zero a dez.  

Art. 150. São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, 

trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios, provas escritas e orais, previstos 

nos respectivos planos de ensino, aprovados pela coordenadoria de curso ou 

licenciamento.  

Parágrafo único. O professor, a seu critério ou a critério da respectiva 

coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades, que podem 

ser computados nas notas ou conceitos das verificações parciais, nos limites definidos 

pelos Conselhos de Curso dou de Licenciatura.  

Art. 151. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre 

a frequência e o aproveitamento.  

§1° Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina o aluno não obtenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 

cento) das aulas e demais atividades programadas. 

§2° A verificação e registro de frequência são da responsabilidade do professor, 

e seu controle, para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 
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Art. 152. O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo 

do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares e no exame final, 

sempre escritos. 

§1º Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios, sob a forma de 

prova e determinar os demais trabalhos, bem como julgar-lhe resultados. 

§2° Os exercícios escolares, em número de dois por período letivo, constam de 

trabalho de avaliação, trabalho de pesquisa e outras formas de verificação previstas 

no plano de ensino da disciplina. 

§3º O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento, nas 

datas fixadas, pode requerer uma prova substitutiva para cada disciplina, de acordo 

com o calendário escolar, cabendo a decisão ao Diretor Geral.  

§4º Conceder-se-á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, desde 

que requerida no prazo improrrogável de 8(oito) dias após sua realização, uma vez 

justificada a ausência e a juízo do Diretor. 

§5º Pode ser concedida revisão de nota, por meio de requerimento, dirigido ao 

Diretor Geral, no prazo de cinco dias úteis, após a divulgação do resultado.  

§6º O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou alterá-la, 

devendo, sempre, fundamentar sua decisão.  

§7º Não aceitando a decisão do professor, o aluno, desde que justifique, pode 

solicitar ao Diretor Geral que submeta seu pedido de revisão à apreciação de outros 

professores do mesmo Curso.  

§8º Se ambos concordarem em alterar a nota, esta decisão é a que prevalece; 

não havendo unanimidade, prevalece a nota atribuída pelo professor da disciplina que 

avaliou a prova, cabendo recurso, em instância final, ao Conselho de Curso.  

Art. 153. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) e demais atividades escolares, é aprovado: 

I - independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de aproveitamento 

superior ou igual a 07 (sete), correspondentemente à média aritmética, sem 

arredondamento, das notas dos trabalhos escolares ou provas; 

II - mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota final superior ou igual a 05 

(cinco) correspondente à média aritmética, sem arredondamento, entre a nota de 

aproveitamento e a nota de exame final. 
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Art. 154. O aluno reprovado por não ter alcançado, seja a frequência, sejam as notas 

mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeitando-se na repetência, às mesmas 

exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento.  

Art. 155. É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do 

semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com dependência em até 

03(três) disciplinas.  

Parágrafo Único. O aluno, promovido em regime de dependência, deve 

matricular-se, obrigatoriamente, no período seguinte e nas disciplinas de que 

depende, observando-se a compatibilidade de horário e aplicando-se, a todas as 

disciplinas, as mesmas exigências de frequência e aproveitamento estabelecidas nos 

artigos anteriores.  

Art. 156. É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do 

semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com dependência em até 

03(três) disciplinas. 

Art. 157. A aferição do rendimento acadêmico e a composição das notas far-se-ão de 

acordo com o estabelecido pelo Conselho Superior - CONSU, observadas as 

especificidades de cada curso.  

Art. 158. O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 

por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, disciplinados pelo 

Conselho Superior - CONSU, aplicados por banca examinadora especial, pode ter 

abreviada a duração do seu curso, de acordo com a legislação e normas vigentes.   

Art. 159. É considerado reprovado o aluno que: 

I - não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das aulas e demais 

atividades programadas, em cada disciplina; 

II - não obtiver, na disciplina, média das verificações parciais iguais ou superiores a 

cinco no exame final. 

III - O aluno, reprovado por não ter alcançado frequência ou a média mínima exigida, 

deve repetir a disciplina.  

Parágrafo único. O aluno reprovado em mais de 03(três) disciplinas repetirá o 

período, ficando, porém dispensado das disciplinas em que obteve aprovação. 

 

19.10 CAPÍTULO X - DO DESEMPENHO ESCOLAR 
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Art. 160. A avaliação de desempenho escolar é feita por disciplina, atendidos os 

critérios de notas e frequência expressos nesse Regimento. 

Art. 161. A metodologia de aula e de avaliações, a ementa, o conteúdo programático, 

a bibliografia e outras informações deverão ser expressos em um Plano e 

disponibilizado aos discentes. 

Parágrafo único. O Plano poderá sofrer alterações durante o semestre letivo. 

 

19.11 CAPÍTULO XI - DA PROGRESSÃO 

 

Art. 162. O discente que for aprovado em todas as disciplinas progride normalmente, 

mediante nova matrícula para o semestre seguinte. 

Art. 163. O discente com 03.(três) reprovações deve privilegiar, na matrícula, as 

disciplinas que ainda restam de períodos anteriores.  

Art. 164. O discente com mais de 03.(três) reprovações não poderá progredir para o 

semestre seguinte, matriculando-se novamente no mesmo semestre, a fim de 

uniformizar a matriz curricular.  

  

19.12 CAPÍTULO XII - DO EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO DE 

ESTUDOS  

 

Art. 165. A FBMG, a considerar a autonomia didático pedagógica, não adere ao 

extraordinário aproveitamento de estudos, visto que o mesmo ainda não foi 

devidamente regulamentado pelo poder público.  

Parágrafo único. Quando existir regulamentação sobre a questão, o Conselho 

Superior da FBMG poderá adotar tal aproveitamento.  

 

20 TÍTULO V - DO REGIME DISCIPLINAR 

 

20.1 CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 166. O regime disciplinar, visa assegurar a harmônica convivência entre todos os 

membros da comunidade acadêmica e garante a disciplina e a ordem em todas as 

atividades da instituição, baseia-se no cumprimento dos seguintes preceitos gerais: 

I - Respeito à integridade física e moral de todas as pessoas envolvidas no convívio 

escolar. 

II - Preservação do patrimônio moral, cientifico, cultural e material da instituição.  

III - Acatamento às disposições legais, estatutárias e regimentares que visem 

assegurar o exercício das funções pedagógicas. 

Art. 167. A responsabilidade pela manutenção da disciplina, além de que prescrevem 

as normas legais e as emanadas da Diretoria, compete:  

I - Ao Diretor. 

II - Aos Coordenadores, em suas Coordenações.  

III - Aos Professores em suas áreas de situação. 

IV - Ao Secretário e ao Bibliotecário, no âmbito de suas funções.  

Art. 168. Constituem infrações a disciplina, para o pessoal docente, discente e 

Técnico Administrativo:  

I - Participar de atos definidos como infração pelas leis penais. 

II - Atos de desrespeito, desobediência, ou outros quaisquer que ocasionem violações 

das normas disciplinares. 

III - Praticar atos atentatórios a moral e aos bons costumes.   

IV - Perturbar os trabalhos escolares, bem como o funcionamento da administração 

da instituição. 

V - Recorrer a meios fraudulentos, com o propósito de obter aprovação, eleição ou 

promoção.  

§1º Ao acusado pela prática de infração disciplinar, submetido à sanção, e 

concedido o direito de defesa, mediante inquérito administrativo.  

§2º A aplicação de sanção disciplinar pela Diretoria da FBMG não exclui a 

responsabilidade penal, caso exista.  

§3º Aos acusados será sempre assegurado o respeito à dignidade da pessoa 

humana, bem como o direito ao contraditório e a ampla defesa, previstos nos arts. 1º 

e 5º da CF/88. 
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20.2 CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AO PESSOAL DOCENTE 

  

Art. 169. O Pessoal Docente está sujeito as seguintes penas disciplinares:  

I - Advertência. 

II - Repreensão. 

III - Suspensão. 

IV - Dispensa. 

Parágrafo único. É passível de sanção disciplinar o professor que, sem motivo 

aceito como justo, deixar de cumprir o programa a seu cargo ou horário de trabalho a 

que estiver obrigado, importando a reincidência nas faltas previstas neste Regimento, 

como motivo suficiente para dispensa por justa causa.  

Art. 170. As sanções previstas no artigo anterior são aplicadas da forma seguinte:  

I - Advertência, por transgressão de prazos regimentais ou não comparecimento aos 

atos escolares para os quais tenha sido convocado, salvo justificação, por motivo de 

caso fortuito ou feito impeditivo alheio a sua vontade, por falta de comparecimento 

nos trabalhos escolares por mais de cinco dias consecutivos sem causa participada 

ou justificada. 

II - Repreensão, caso reincida nas faltas previstas nas alíneas, do inciso anterior.  

III - Suspensão, por falta de acatamento as determinações das autoridades superiores 

da instituição. Por desídia comprovada no desempenho das funções inerentes a seu 

cargo.  

IV - Dispensa, abandono das funções, sem licença, por mais de trinta dias 

consecutivos. por incompetência cultural, incapacidade, didática, desídia inveterada 

no desempenho das suas funções ou por atos incompatíveis com a moralidade e a 

dignidade própria da vida escolar. por delitos sujeitos a ação penal, quando importam 

perda das funções.  

Art. 171. A aplicação das penas de advertência, repreensão e suspensão competem 

ao Diretor e a de dispensa à mantenedora, com ou sem solicitação do Diretor.  

Parágrafo único. Aos acusados será sempre assegurado o respeito à 

dignidade da pessoa humana, bem como o direito ao contraditório e a ampla defesa, 

previstos nos arts. 1º e 5º da CF/88. 
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20.3 CAPÍTULO III - AS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AO PESSOAL DISCENTE 

  

Art. 172. São sanções disciplinares aplicáveis ao Pessoal Discente:   

I - Advertência verbal. 

II - Advertência por escrito.  

III - Repreensão. 

IV - Suspensão. 

V - Desligamento.  

Art. 173. Na aplicação das sanções disciplinares ao Pessoal Discente são 

considerados os seguintes elementos:  

I - Primariedade do infrator.  

II - Dolo ou culpa.  

III - Grau de autoridade ofendida.  

Art. 174. As sanções previstas no artigo anterior são aplicáveis da seguinte maneira:  

I - Advertência verbal ou escrita: descortesia ao Diretor, a qualquer membro do 

pessoal Docente, ou da mantenedora, ou ainda aos funcionários, por desobediência 

as determinações do Diretor, de qualquer membro do Pessoal Docente ou das 

autoridades administrativas, por prejuízo material causado ao patrimônio da 

Mantenedora, além da obrigação de substituir o objeto danificado ou de indenizá-lo. 

II - Repreensão: caso haja reincidência nas faltas previstas nas alíneas do inciso 

anterior, por ofensa moral ou opressão a outro aluno, por ofensa moral a funcionário 

administrativo. 

III - Suspensão de até oito dias: reincidência nas faltas a que se referem as três 

alíneas anteriores. por improbidade na execução de trabalhos escolares, ofensa moral 

ao Diretor, a qualquer membro do Pessoal Docente, ou às autoridades administrativas 

da FBMG e da Mantenedora. 

IV - Suspensão de nove a trinta dias: por reincidência nas faltas constantes das 

alíneas “II” e “III”. 

V - Desligamento com expedição de transferência: por agressão ou ofensa moral 

grave ao Diretor, autoridades administrativas, Funcionários e membros do Pessoal 

Docente da FBMG ou da Mantenedora.   

Art. 175. O registro da sanção aplicada a discentes é realizado em livro próprio e não 

consta no seu histórico escolar.  
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Parágrafo único. Deve ser cancelado o registro das sanções de advertência 

verbal, escrita e repreensão, se, no prazo de um ano da aplicação, o discente não 

incorrer em reincidência.  

  

20.4 CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AO PESSOAL TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

  

Art. 176. O pessoal Técnico Administrativo está sujeito as seguintes penalidades:  

I - Advertência. 

II - Repreensão.  

III - Suspensão. 

IV - Destituição.  

§1º A aplicação das penas especificadas nos incisos I, II e III é da competência 

do Diretor da FBMG, comunicando o fato a Mantenedora.  

§2º A aplicação das penas especificas no inciso IV e da competência da 

Mantenedora, por solicitação do Diretor.  

Art. 177. É facultado a qualquer membro do Pessoal Técnico-Administrativo 

comparecer pessoalmente ou por seu representante autorizado, a reunião em que 

haja de ser julgado disciplinarmente.  

Parágrafo único. A presença pessoal refere-se, apenas, a fase preliminar da 

sessão na qual o acusado faz as alegações que julgar conveniente.  

 

21 TÍTULO VI - COLAÇÃO DE GRAU, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 

21.1 CAPÍTULO I - COLAÇÃO DE GRAU 

   

Art. 178. O ato de colação de grau é realizado em sessão solene e pública da Direção 

da Mantenedora da FBMG previamente designados pela Diretoria uma vez ao 

semestre mediante calendário definido pela IES.  

Art. 179. Ao concluinte que deixar de colar grau na solenidade, fica assegurado o 

direito de fazê-lo posteriormente, perante o Diretor da mantida no próximo semestre 

letivo, salvando os casos omissos que serão decididos pelos colegiados juntamente 

com a Direção da IES. 
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§1º O interessado deve requerer essa medida ao Diretor, o qual, ao deferi-la, 

fixa dia e hora para a colação de grau.  

§2º O ato é realizado no gabinete do Diretor com sua presença, comparecendo 

pelo menos dois professores, que servem de testemunhas, lavrando-se a respectiva 

ata.  

Art. 180. O diplomado, ao colar grau, profere o juramento, de bem servir a causa 

profissional e ao país, segundo a fórmula própria da FBMG.  

  

21.2 CAPÍTULO II - DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

  

Art. 181. Ao aluno que colar grau é conferido o diploma, nos termos da legislação 

vigente, constando no verso do referido diploma, a habilitação ou habilitações feitas, 

conforme o caso.  

Art. 182. Os alunos habilitados nos cursos de aperfeiçoamento, especialização e 

extensão e de outros ministrados pela FBMG receberão certificado de conclusão com 

aproveitamento e/ou frequência.  

Art. 183. No verso dos certificados são indicados o conteúdo e a duração do curso.  

Parágrafo único. Todo certificado expedido terá registro na Secretaria da 

FBMG.  

 

22 TÍTULO VII - DAS RELAÇÕES COM A ENTIDADE MANTENEDORA 

 

22.1 CAPÍTULO I - DAS ATRIBUIÇÕES DA MANTENEDORA 

 

Art. 184. A mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público 

em geral pela mantida, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao bom 

funcionamento, respeitando os limites da lei e deste regimento, a liberdade acadêmica 

dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e 

consultivos, sendo representada através de sua Diretoria: 

I - Representar a FBMG junto às pessoas ou instituições públicas ou privadas.  

II - Convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior.  

III - Apreciar relatórios e propostas orçamentárias anuais e respectiva ratificação. 
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IV - Assinar atos de designação e dispensa da Diretoria, dos membros dos órgãos de 

apoio das unidades complementares e pessoal administrativo, bem como do Corpo 

Docente da FBMG.  

V - Resolver as questões relativas ao patrimônio e autorizar a aquisição de 

equipamento ou de novas instalações.  

VI - Autorizar acordos, convênios, outras formas de contrato, ou compromisso.  

VII - Sugerir a instituição de prêmios e a concessão de títulos honoríficos.  

VIII - Decidir sobre a criação de novos cursos, submetendo a deliberação e a 

apreciação do órgão federal competente.  

IX - Fixar o quadro de professores e do pessoal administrativo e determinar os seus 

horários e vencimentos.  

X - Aprovar planos de aplicação, de subvenções e doações e decidir sobre a aceitação 

e o destino dos legados.  

XI - Aplicar as penalidades de sua competência, previstas neste Regimento e nos 

Estatutos.  

XII - Pronunciar-se sobre as questões que envolvam encargos e responsabilidades 

econômico-financeiras além do orçamento, e sobre outros assuntos de sua alçada.  

XIII - Exercer todas as demais atribuições constantes em seu regimento interno.  

  

22.2 CAPÍTULO II - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 185. Os recursos financeiros da FBMG são provenientes de.  

I - Dotações que lhes são atribuídas no orçamento da Mantenedora.  

II - Subvenções de entidades privadas ou públicas. 

III - Doações e legados. 

Art. 186. Para prover a FBMG, a Mantenedora capta recursos financeiros junto ao 

corpo discente, através da cobrança de mensalidades, taxas e outras contribuições 

escolares geradas pelos atos e fatos das atividades escolares, sendo fixadas em 

função da necessidade de custeio e de melhoramento da Faculdade.  

Parágrafo único. Um percentual de recursos arrecadados será destinado à 

manutenção do acervo bibliográfico da biblioteca. 

Art. 187. A Mantenedora respeita e assegura a autonomia didático-pedagógica da 

FBMG.  
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23 TÍTULO VIII - DOS MANDATOS 

 

23.1 CAPÍTULO I - DAS REUNIÕES E NORMATIZAÇÕES 

  

Art. 188. As reuniões do Conselho Superior, dos Colegiados ou de qualquer outro 

órgão serão instauradas em primeira chamada, com no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) de seus membros e em segunda chamada, 15 (quinze) minutos após a 

primeira, com 30% (trinta por cento) dos membros.  

Parágrafo único. A convocação para as reuniões da FBMG, de qualquer de 

seus órgãos, far-se-á via e-mail, contendo a data, local, hora e pauta. 

Art. 189. As deliberações e votações serão obtidas com a maioria simples de votos 

dos presentes.  

Parágrafo único. Em caso de empate o voto de qualidade pertence a quem 

presida a sessão.  

Art. 190. Os órgãos da FBMG, em caráter ordinário, reunir-se-ão minimamente:   

I - Conselho Superior - uma vez por semestre.  

II - Colegiado Pedagógico - duas vezes por semestre.  

III - Colegiado de Curso - duas vezes por semestre.  

IV - NDE e CPA - duas vezes por semestre.  

Art. 191. Os atos normativos da FBMG são acessórios ao presente Regimento e 

complementares no que for omisso.  

Art. 192. São atos normativos da FBMG, segundo o órgão emissor:  

I - Diretoria e Diretores:  

a) Atas, para registro de reuniões.  

b) Portaria, para nomeações, criar órgãos ou departamentos, segundo competência, 

instaurar processos administrativos e outros atos de sua competência. 

c) Ato Normativo, para disciplinar questões administrativas omissas no presente 

regimento.  

II - Do Conselho Superior:  

a) Atas, para registro de reuniões.  

b) Ato Normativo, para sanar questões pedagógicas omissas no presente Regimento. 
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c) Resolução Normativa, para regulamentar questões determinadas no presente 

regimento.   

d) Colegiado Pedagógico, atas para registro de reuniões, bem como Resolução do 

Colegiado Pedagógico para regulamentar questões determinadas no presente 

Regimento.   

III - Colegiado de Curso:  

a) Atas para registro de reuniões e regulamentar questões determinadas no 

regimento. 

b) Acórdão para julgamento de processos disciplinares.   

c) Colegiado Discente, atas para registro de reuniões e indicações de deliberação.  

d) Núcleo Docente Estruturante, Comissão Própria de Avaliação e outros órgãos e 

departamentos, atas para registro de reuniões e indicações de deliberação. 

Art. 193. Os atos administrativos de interpretação do presente regimento e demais 

normas da FBMG serão reduzidos em Informativos, emitidos pelos diretores.  

Art. 194. Os atos normativos e demais documentos da FBMG serão redigidos, 

preferencialmente na fonte “Times New Roman” ou “Arial”, tamanho 12.e espaço entre 

linhas de 1,5. cm.  

Art. 195. A comunicação oficial seguirá as normas estabelecidas pelo manual da 

Presidência da República.  

Art. 196.Todos os atos normativos serão expostos no mural da secretaria na sede da 

FBMG por 5 (cinco) dias.  

Art. 197.Os documentos serão numerados, da seguinte forma:  

I - Nome do ato normativo, número, dia, mês e ano.  

II - Com numeração sequencial e anual, reiniciando no número 1.(um) todo mês de 

janeiro.  

Art. 198. Todos os documentos normativos deverão conter epígrafe, ementa e 

preâmbulo.  

 

24 TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

 

Art. 199. Incumbe aos corpos: docente, discente e técnico-administrativo a fiel 

observância dos preceitos exigidos para a boa ordem e dignidade da Instituição.  
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Art. 200. Os ocupantes de cargos, bem como o pessoal docente e técnico 

administrativo devem abster-se de promover ou autorizar, no exercício de suas 

atividades, manifestações de caráter político-partidário. 

Art. 201. Este Regimento só poderá ser reformado ou alterado por proposta do 

Conselho Superior homologado pela Entidade Mantenedora, que o submeterá ao 

Órgão Competente do Ministério da Educação.  

Art. 202. A interpretação do presente regimento, far-se-á considerando a missão, 

princípios e objetivos da FBMG.  

Art. 203. O corpo docente, administrativo e discente ficam sujeitos ao presente 

regimento e as demais normas estabelecidas pela FBMG, em especial ao Plano de 

Carreira respectivo. Os discentes estão regidos ainda pelo Contrato de Matrícula.  

Art. 204. Nenhum órgão ou pessoa vinculado a FBMG pode convidar estranhos para 

realizar palestras, conferências e cursos no recinto ou dependência do 

estabelecimento, sem o conhecimento prévio e autorização do Diretor da 

Mantenedora.  

Art. 205. As reuniões extraordinárias do Conselho Superior (CONSUP), e das 

Coordenações devem ser marcadas com a anuência do Presidente da Mantenedora, 

sempre que possível, sem prejuízo do funcionamento regular das aulas.  

Art. 206. O ato da matrícula escolar implica, para o matriculado, o compromisso de 

respeitar e acatar a lei, este Regimento e as decisões dos órgãos colegiados e 

executivos da FBMG, da Mantenedora e das autoridades do Sistema Federal de 

Ensino.  

Art. 207. Publicação alguma que envolva a responsabilidade da FBMG, direta ou 

indiretamente, pode ser feita sem autorização prévia do Diretor Geral e aquiescência 

da Mantenedora.  

Art. 208. Dependem da aprovação da Mantenedora todos os atos que criam ou 

modificam responsabilidades, genericamente ou morais, ou especificamente 

financeiras, quando não previstas no presente Regimento.  

Art. 209. É dever do Diretor baixar portaria, ordens de serviço ou instruções, dentro 

das normas da legislação escolar vigente, para o funcionamento regular das 

atividades do corpo técnico, dos docentes e discentes da FBMG, bem como, processo 

administrativo e disciplinar.  

Parágrafo único. As relações entre o aluno, a FBMG, e a sua Mantenedora, 

no que se refere à prestação de serviços educacionais, são disciplinadas em contrato, 
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assinado entre o aluno ou seu responsável e a Mantenedora, obedecidos este 

Regimento e a legislação pertinente. 

Art. 210. Os casos omissos serão propostos ao Conselho Superior e homologados 

pela Entidade Mantenedora. 

Art. 211. Este Regimento entrará em vigor na data da sua aprovação. 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP 

FBMG 
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25 ANEXO 2  - RELAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RELAÇÃO DE PROFESSORES DA EAD 
 

Nº Nome do Docente CPF do Docente 
Maior 

Titulação  
CH  

Semanal 

Regime 
de 

Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

Curso 
Experiência 

EAD 
Experiência 
Profissional 

Docência 
Ensino 

Superior 

Publicações 
nos últimos 

3 anos 

 

1 Abdruschin Schaeffer Rocha 947.739.637-00 Doutor 12 Parcial CLT Teologia 12 anos 36 anos 32 anos 162  

2 Arlete Freitas 142.868.927-35 Mestre 12 Parcial CLT Teologia 05 anos 11 anos 05 anos 2  

3 
Arthur José Ramos 
Gasperoni 

043.807.247-27 Mestre 40 Integral CLT 
Processos 
Gerenciais 

03 anos 24 anos 03 anos  não  

4 
Clayton Machado dos 
Santos 

056.502.949-50 Mestre 40 Integral CLT 
Recursos Humanos 

Teologia 
09 anos 17 anos 09 anos não  

5 Danilo Hermógenes Secon 054.011.366-25 Mestre 12 Parcial CLT Teologia 04 anos 15 anos 04 anos não  

6 David Mesquiati de Oliveira 078.509.677-98 Doutor 12 Parcial CLT 

Processos 
Gerenciais 

Recursos Humanos 
Teologia 

12 anos 25 anos 16 anos 141  

7 Eduardo Bomfim  Machado 787.227.486-87 Mestre 40 Integral CLT 
Processos 
Gerenciais 

Recursos Humanos 
02 anos 25 anos 22 anos 4  

8 Fábio Coronel Gagno Junior 105.408.897-76 Mestre 12 Parcial CLT Teologia 10 anos 15 anos 10 anos 6  

9 Frederico Costa Greco 025.477.586-10 Mestre 40 Integral CLT 

Processos 
Gerenciais 

Recursos Humanos 
Teologia 

06 anos 15 anos 12 anos 21  

10 
Jesus Alexandre Tavares 
Monteiro 

955.251.736-20 Doutor 40 Integral CLT 
Processos 
Gerenciais 

Recursos Humanos 
02 anos 24 anos 20 anos 12  

11 Juarez Costa Dias Junior 012.783.376-52 Especialista 40 Integral CLT 
Processos 
Gerenciais 

Recursos Humanos 
02 anos 20 anos 02 anos 1  

12 
Maria Aparecida Vidigal 
Barbosa Azevedo 

610.663.466-15 Mestre 40 Integral CLT 
Processos 
Gerenciais 

07 anos 28 anos 21 anos 20  
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Recursos Humanos 
Teologia 

13 Otaviano Silvério de Sousa 575.468.516-53 Mestre 40 Integral CLT 
Processos 
Gerenciais 

Recursos Humanos 
02 anos 32 anos 13 anos 1  

14 
Regina de Cassia 
Fernandes Sanches 

596.234.709-91 Mestre 12 Parcial CLT Teologia 10 anos 20 anos 19 anos 13  

15 
Renata Lúcia de Abreu 
Pimenta 

034.604.496-08 Mestre 40 Integral CLT 
Processos 
Gerenciais 

Recursos Humanos 
08 anos 24 anos 06 anos 5  

16 Sidney de Moraes Sanches 225.689.561-00 Doutor 12 Parcial CLT Teologia 12 anos 30 anos 25 anos 25  

17 Wallison Tiago Rocha 038.153.991-14 Mestre 40 Integral CLT 
Processos 
Gerenciais 

Recursos Humanos 
02 anos 13 anos 02 anos 7  
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