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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Os trabalhos relacionados à elaboração deste PDI – Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Faculdade Católica Santa Teresinha, tiveram início com a Comissão 

instituída pela Portaria nº011/2019-DG, de 11 de junho de 2019. 

Esta Comissão do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI buscou se 

articular com a prática e os resultados da autoavaliação institucional. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional foi elaborado com base na análise da 

trajetória da Faculdade registrada nos PDI’s anteriores e nos resultados da Avaliação 

Institucional, principal mecanismo de manifestação da comunidade acadêmica. Inserido 

neste plano está o seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que expressa as ações 

planejadas para as suas diversas áreas de atuação. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é um instrumento decisivo na 

tarefa de reconstrução institucional da qual fazemos parte e para qual aspiramos melhorias 

de toda natureza e sistematiza um conjunto de informações da Faculdade Católica Santa 

Teresinha – FCST e da mantenedora, tornando um documento de referência institucional 

que está projetado para ser executado nos próximos cinco anos, abrangendo, deste modo, 

o quinquênio que se estenderá de 2020 a 2024. 

É um documento que apresenta os compromissos da instituição com a sociedade 

para um período de cinco anos. O PDI expressa a missão, as diretrizes pedagógicas que 

orientam as ações, a estrutura organizacional e as atividades acadêmicas a serem 

desenvolvidas pela instituição.  

Para o período de vigência do PDI 2020-2024, a Faculdade Católica Santa 

Teresinha planeja continuar o seu crescimento na sua atuação na área de ensino, pesquisa 

e extensão, gerando um impacto muito positivo e significativo, não somente para a 

comunidade acadêmica, mas também para a região onde está inserida. 
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Este Plano (2020-2024) estabelece os rumos da FCST, reafirmando sua missão 

institucional, o papel preponderante dos seus gestores acadêmicos e administrativos e a 

busca permanente pela excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Esta versão do documento está em conformidade com as diretrizes para 

elaboração do PDI, contidas no artigo 21 do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 

2017, em que trata da organização acadêmica da instituição, que se refere ao PDI. Quanto 

aos dispositivos legais e normativos do âmbito da Educação Superior, foram utilizados: 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/1996 e a Lei nº 

10.861/2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES; Decreto nº 5.622/2005; Decreto nº 5.773/2006; Resolução CNE/CES nº 3, de 

14 de outubro de 2010; e a Portaria Normativa nº 40/2007, atualizada em 2010;Portarianº 

23, de 21 de dezembro de 2017 que 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. Decreto Nº 9.235, de 15 

dezembro de 2017, dispõe sobre o fluxo dos processos de credenciamento e 

recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, reconhecimento 

e renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como seus aditamentos. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha pretende expandir o ensino na modalidade 

semipresencial, seguindo as normas da Portaria Nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019que 

dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em 

cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES 

pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. 

No tocante à legislação de apoio e aos materiais documentais utilizados para a 

confecção deste Plano de Desenvolvimento Institucional, há que se mencionar também o 

cumprimento dos requisitos legais pertinentes, institucional e/ou no âmbito de seus 

cursos, sendo: (a) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - 

Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012; (b) Corpo Docente (Regime de Trabalho e 

Titulação) - Lei nº 9.394/96 (Art.52, regulamentado pela Resolução CNE/CES nº 3, de  
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14 de outubro de 2010); (c) Acervo Acadêmico (Manutenção e Guarda) - Portaria 

nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013; (d) Acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida - CF/88 Arts. 205, 206 e 208 - Lei nº 10.098/2000 e Decretos N° 

5.296/2004, nº 6.949/2009 e nº 7.611/2011; (e) Comissão Própria de Avaliação (CPA) – 

Lei nº 10.861/2004 (Art. 11); (f) DCNs para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena - Lei nº 9.394/96 (com 

a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008), Resolução CNE/CP nº 

1/2004 (fundamentação pelo Parecer CNE/CP nº 3/2004); (g) Políticas de Educação 

Ambiental - Lei N° 9.795/1999, Decreto N° 4.281/2002, Resolução CNE/CP Nº 2/2012; 

(h) DCNs para Educação em Direitos Humanos - Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012 

(fundamentada no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012); (i)Resolução Nº 01, de 17 de 

Junho de 2010 Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências e (j) 

Instrução Normativa DG/FCST – Cria Estudo Dirigido. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha vem evoluindo a partir dos processos de 

Planejamento e Avaliação Institucional, contemplando melhorias para um ensino de 

qualidade com credibilidade. 

A avaliação institucional ocorre por meio de um processo contínuo e 

sistematizado. A Faculdade Católica Santa Teresinha, em conjunto com sua Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), vem desenvolvendo um trabalho sucessivo de avaliação 

interna com toda a comunidade acadêmica e a sociedade civil. Essas avaliações são 

realizadas com a aplicação de questionários, onde os dados coletados são analisados e 

posteriormente encaminhados para os setores administrativos e financeiros da instituição 

com as devidas recomendações e propostas de melhorias, além da discussão entre o corpo 

docente e discente. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha estabeleceu os procedimentos relativos à 

atividade de Ouvidoria no âmbito da FCST e na homepage da Instituição, para promover 

a melhoria das atividades desenvolvidas e reunir informações sobre diversos  
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aspectos da Instituição, podendo assim contribuir para a gestão institucional, a fim de 

subsidiar o processo de avaliação de desempenho e o cumprimento da sua missão. 

No ano 2019 mudou o sistema acadêmico para o SWISSLINK SISTEMAS 

INTEGRADOS para atender melhor a parte acadêmica (Direção Geral e Acadêmica; 

Secretaria Geral; Financeiro; Coordenadores de Cursos; Corpo Docente; Corpo 

Discente). 

Diante do acima exposto, fica claro a necessidade da construção desse importante 

momento para a comunidade acadêmica da FCST, em especial os coordenadores de cursos, no 

reconhecimento a importância do papel que o PDI representa para o desenvolvimento da 

instituição de ensino, a partir do momento que se dispõe a discutir em conjunto esta nova edição 

para o próximo ciclo avaliativo. 

Administrar uma instituição educacional é primeiramente ter consciência ética da 

missão da instituição e, ao mesmo tempo, colocar em prática as ações que decorrem de 

uma postura profissional com consciência e responsabilidade.  

 

 

 

 

Maria do Socorro Medeiros Dantas 

Diretora Geral FCST 
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I EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Histórico da Mantenedora 

 

A FCST é uma Instituição de Ensino Superior que possui uma história que 

ultrapassa as fronteiras do país. A seguir, descrevemos um pouco dessa origem. 

 

Das Filhas do Amor Divino 

 

Apresentamos uma visão geral dos fatos que se encontram nas origens históricas 

das Filhas do Amor Divino. É uma síntese do que resultaram da interação que existe entre 

esta família religiosa, a Igreja e o mundo. 

 

Duas Irmãs: Teresina Werner e Constantina Rech com três 

jovens Erna Eck, Hedwig Hardegg e Margarida Bayer Engel 

“desceram” da Europa ao Brasil, abrindo as portas de um novo mundo, 

à dinâmica expansão do Carisma do Amor Divino para fora do 

Império austro-húngaro, como um sinal profético de abrir caminhos 

por onde o AMOR pudesse circular. 

 

Para a missionária  Irmã Teresina Werner, o Brasil era o seu ansiado campo de 

ação. Ela era uma mulher de singular personalidade, nascida no dia 1º de outubro de 1874 

em Brünn e batizada aos 11 dias de vida. Era a mais nova entre 07 irmãos e órfã de mãe 

aos 11 anos de idade o que a levou ao Internato das Damas Inglesas, fora do ambiente 

familiar, ainda criança. Passou depois a estudar com as Filhas do Amor Divino, em 

Sarajevo, onde também se decidiu vocacionalmente. Aos 18 anos de idade foi admitida 

ao noviciado da Congregação. Bem mais tarde, suas colegas escrevem: “era de origem 

nobre, muito inteligente e instruída. Devido à sua nobreza e educação, era forte em suas 

opiniões, firme, decidida e rigorosa. Tinha uma personalidade forte, uma têmpera de aço 

e atitudes de vigor, decisão e audácia. Sua identidade de religiosa e missionária se 

caracterizava pela força e firmeza num espírito empreendedor e de liderança. 

O histórico processo do Amor Divino rumo ao Brasil: 
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* iniciou em 1912, com a chegada de Irmã Teresina a Cracóvia, através dos contatos que 

teve com o Padre Antônio Schimmöller SJ; 

 

* continuou em 1913 através da carta dos Padres Anton Schimmöller e Joseph Lassberg 

escrita em nome do Bispo de Uruguaiana Dom Hermeto José Pinheiro, enviada à Madre 

Geral Ignácia Egger, manifestando alegria e gratidão com que seriam recebidos os 

serviços da Congregação; 

 

* ampliou possibilidades em 1914 através de uma série de correspondências entre os 

acima referidos Padres, a Madre Geral da Congregação e as Irmãs Teresina e Ludovica 

Binder, em Cracóvia; 

 

* abriu mais caminhos em 1919 quando as duas Irmãs, Teresina e Constantina Resch, 

foram destinadas juntas a assumir a missão em Graz, na Áustria, onde procuraram 

benfeitores que as ajudassem na viagem ao Brasil e onde se apresentaram três jovens 

dispostas a trazer as sementes do Amor Divino ao povo brasileiro; 

 

* percorreu uma sacrificada trajetória desde o dia 19 de abril de 1920, na saída da 

Áustria em direção a Gênova na Itália, local do embarque para o Brasil; de São Paulo, 

Novo Hamburgo, Uruguaiana, Santo Ângelo até o dia 19 de julho ao chegarem a Serro 

Azul, hoje Cerro Largo / RS. 

 

O Amor Divino, vivo e borbulhante no coração das 

missionárias, veio de um ambiente pós-guerra a Europa 

empobrecida, para uma colônia formada por famílias 

provenientes das chamadas “Colônias Velhas”. Já no dia 15 de 

outubro a primeira candidata brasileira, Luiza Gallas, se 

apresentou com a decisão de ser Filha do Amor Divino, admitida 

ao noviciado no dia 13 de julho do ano seguinte com o nome de 

Irmã Josefina. 
 

 
Madre Josefina 
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Desde o dia 19 de dezembro de 1938 a missão do Amor Divino, no Sul do Brasil, 

foi emancipada em Província Nossa Senhora da Anunciação. Conta atualmente com 35 

Comunidades espalhadas em 05 Estados brasileiros (Rio Grande do Sul, Paraná, São 

Paulo, Goiás, Distrito Federal e Pará), 01 na Itália e 01 no Equador; tem Filhas do Amor 

Divino Gaúchas em 06 Países (Itália, Áustria, Alemanha, Inglaterra, Uganda, Equador) e 

em 03 Continentes (Americano, Europeu e Africano).  

 

A Fundadora, Madre Francisca Lechner, alemã, natural de 

Edling na Baviera, governou a congregação durante vinte e seis 

anos, de 1868 a 1894. 

 

A Congregação, assim se expressa nos seus primeiros Estatutos: A Sociedade do 

Amor Divino é uma associação de mulheres dedicadas à educação de mulheres, 

preferencialmente ao atendimento e a formação de empregadas domésticas. Dedicando-

se principalmente à assistência e educação da mulher. Os membros da Sociedade querem 

servir de instrumento ao Amor Divino, cooperando para que a mulher seja conduzida ao 

seu destino eterno. 

A sua obra surge como uma aliança, de caráter divino e humano, com os mais 

diversos elementos, para combater e evitar o avanço da descrença, da ignorância e da 

desumanidade; e também, como algo que significa um modo de formular e de dizer que 

a mulher, mesmo simples, pobre, sem uma grande preparação intelectual, sem ser de 

origem nobre, e sem o suporte de ao menos um bom patrimônio financeiro-econômico, 

como era o seu caso, pode tornar em obras a sua experiência de fé. Demonstrando, assim, 

que encontrou espaço na Igreja e na sociedade, efetivando e ampliando uma evolução de 

caráter estrutural que já estava em processo. 
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Conforme mencionado, a Madre Francisca Lechner governou a congregação 

durante 26 anos. Por ocasião do seu falecimento, foi designada para o seu lugar a Madre 

Ignatia Egger, vienense que governou a Congregação durante 32 anos, de 1894 a 1926. É 

apenas a partir de 1913 que a Congregação começou a estender-se para além das 

fronteiras do Império austro-húngaro e a abrir-se para a missão universal da Igreja. A 

Madre Ignatia Egger foi sucedida por Madre M. Kostka Bauer, italiana natural de Veneza, 

governante da Congregação por dois períodos, de 1926-1932 e de 1932-1943. 

 Hoje, a Congregação das Filhas do Amor Divino é um Instituto religioso de 

abrangência intercontinental, presente em 18 países (Áustria, Alemanha, República 

Tcheca e Eslováquia, Hungria, Polônia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Albânia, Itália, 

Inglaterra, Estados Unidos, Uganda, Brasil, Bolívia, Ucrânia e Suíça), onde as Irmãs 

atuam estabelecidas em comunidades circunscritas em 12 Províncias.  

Das 12 Províncias das Filhas do Amor Divino, duas estão no Brasil desde 1920. 

No Sul, denominada de Província Nossa Senhora da Anunciação, com sede em Santa 

Maria no Estado do Rio Grande do Sul, onde as Irmãs desenvolvem trabalhos nas áreas 

de saúde, educação, assistência social e comunidade eclesial de base. 

No Nordeste / Centro Leste, denominada Província Nossa Senhora das Neves 

(PRONEVES), com sede em Natal, Rio Grande do Norte, onde as Irmãs desenvolvem 

trabalhos nas áreas de saúde, educação, assistência social, pastoral paroquial e 

evangelização. 

O Educandário Santa Teresinha é uma escola renomada, que completou 94 

(noventa e quatro) anos no dia 12 de outubro 2019. 

 

II INSERÇÃO REGIONAL 

a) da Cidade de Caicó 
 

A população do Rio Grande do Norte foi estimada em 3.506.853 habitantes, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa com o total de habitantes 

dos estados e dos municípios foi publicada no Diário Oficial da União – DOU – de 

28.06.2019. A estimativa se refere a 1° de julho de 2019. 
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TABELA N° 01 

12 cidades mais populosas do RN 

Município 
População estimada  

em 2019 
Natal 884.122 

Mossoró 297.378 

Parnamirim 261.469 

São Gonçalo do Amarante 102.400 

Macaíba 80.792 

Ceará-Mirim 73.497 

Caicó 67.952 

Açu 58.017 

Currais Novos 44.786 

São José de Mipibu 43.899 

Santa Cruz 39.674 

Nova Cruz 37.343 

Fonte: IBGE 

 

FIGURA 1 

Produto Interno Bruto - PIB 
 

PIB per 

capita [2017] 
16.784,75R$   

 

Percentual das 

receitas oriundas de 

fontes externas 

[2015] 

82,3 %   

 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

0,710   

 Total de receitas 

realizadas [2017] 

119.336,02R$ 

(×1000)   

 Total de despesas 

empenhadas [2017] 

123.033,42R$ 

(×1000)   

  Fonte: IBGE 

 

De acordo com o IBGE (2019) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

Caicó é a principal cidade do Seridó nordestino, a 269 km da capital, com população 

estimada no ano de 2019, em 67.952habitantes. O PIB- Produto Interno Bruto per capita 

em 2017: 16.784,75. 
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A Faculdade Católica Santa Teresinha está inserida na Região do Seridó como um 

importante veículo de formação profissional para diversos municípios, visto que no 

entorno do município de Caicó, dentro de um raio de 100 km, aproximadamente, estão 

situados os municípios Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Acari, Serra 

Negra do Norte, Cruzeta, São José do Seridó, São João do Sabugi, Ouro Branco, Santana 

do Seridó, Ipueira, Equador, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas e 

Jucurutu. 

 

FIGURA Nº2 

Mapa da Região do Seridó 

 
Fonte:www.skyscrapercity.com 

 

A FCST atende a população da região do Seridó e municípios limítrofes, incluindo 

municípios do Estado da Paraíba. A economia do município e da região do Seridó está 

voltada principalmente para a indústria de bonés, redes, cerâmica de telhas e tijolos; do 

artesanato, tendo o bordado como destaque nacional; uma culinária peculiar como a carne 

e o queijo de Caicó, somados à linguiça, o chouriço, os doces, os licores e os biscoitos, 

são produtos que viraram sinônimos de qualidade e passaram a frequentar a mesa não só 

do seridoense, mas de todos aqueles com paladar exigente, muitas vezes ultrapassando as 

fronteiras de várias cidades da região. Destaca-se também os grandes 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1373931
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eventos socioculturais e religiosos como carnaval e a Festa de Sant´Ana, esta última no 

município de Caicó, considerada como o maior evento religioso do Estado e um 

Patrimônio Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). 

Assim, a FCST é uma instituição de ensino superior localizada no município de 

Caicó, na região do Seridó. A FCST atende o município de Caicó e outros municípios em 

uma região bem povoada, conforme Tabela 2. 

 

TABELA 2 

População de Caicó e municípios circunvizinho do RN e PB 
LOCAL POPULAÇÃO 

1. Caicó 67.952 

2. Currais Novos  44.786 

3. Parelhas  21.408  

4. Jucurutu  18.274  

5. Lagoa Nova  15.477  

6. Jardim de Piranhas  14.730  

7. Jardim do Seridó   12.395  

8. Cerro Corá  11.178  

9. Acari  11.152  

10. Florânia   9.121  

11. Carnaúba dos Dantas  8.119  

12. Serra Negra do Norte  8.065  

13. Cruzeta  8.014  

14. São Vicente  6.397  

15. São João do Sabugi  6.179  

16. Equador  6.036  

17. Tenente Laurentino Cruz  5.883  

18. Ouro Branco  4.812  

19. São José do Seridó  4.602  

20. São Fernando  3.573  

21. Santana do Seridó  2.670  

22. Timbaúba dos Batistas  2.407  

23. Bodó  2.250  

24. Ipueira  2.228  

25. Brejo do Cruz (PB) 7.347  

26. São Bento (PB) 34.215  
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estimativas da 

população /2019. 
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O mercado busca cada vez mais profissionais preparados para enfrentar as 

mudanças que o mundo globalizado exige. Sendo importante destacar que as mudanças 

sociais, políticas, econômicas, culturais e tecnológicas, oriundas de uma sociedade 

globalizada, reflete na busca do conhecimento pelas pessoas para fazerem frente às novas 

exigências desse mercado globalizado. 

Nesse diapasão, a busca de uma educação superior de qualidade vem crescendo 

nos últimos anos, especialmente no interior dos estados brasileiros. 

Na área de educação, a cidade de Caicó possui diversas instituições de ensino. 

Destacamos na Tabela 3 apenas o ensino superior presencial, e à distância.  

 
TABELA 3 

Instituições de Ensino Superior na Cidade de Caicó 
INSTITUIÇÃO EM CAICÓ MODALIDADE 
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA – UNINTA EAD 

FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA - FCST PRESENCIAL 

FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA – FAEL EAD 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIADO RN – IFRN 
PRESENCIAL / EAD 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP EAD/SEMIPRESENCIAL 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN PRESENCIAL/EAD 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE PRESENCIAL/EAD 

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP EAD 

UNIVERSIDADE POTIGUAR – UnP SEMIPRESENCIAL – EAD 

UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR EAD 
FONTE: E-MEC/2019 

 

O município também dispõe de inúmeras instituições de ensino técnico como: 

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAI – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial, SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, além de 

cursos privados oferecidos por franquias e escolas de idioma. A cidade é o terceiro 

município do Rio Grande do Norte em oferta de cursos profissionalizantes. 

Caicó dispõe ainda da Biblioteca Municipal Olegário Vale, sediada em um prédio 

histórico da cidade, que detém um acervo de aproximadamente oito mil livros.  

Apesar da expansão das Universidades Federais, através do Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), é crescente a 

participação das instituições privadas no crescimento do ensino superior no Brasil.  
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Dessa forma, o quadro da Educação Superior no Brasil, especialmente norte-rio-

grandense vem passando por avanços significativos. Diante disso, as instituições de 

ensino superior privadas vêm gradativamente aumentando sua participação no importante 

papel na inclusão da população na educação superior, conforme se observa o quadro 

abaixo:  

QUADRO N° 01 

Instituições de Ensino Superior (IES) no RN (2009 – 2013) 

ANO 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

PRIVADAS 
% 

VARIAÇÃO 
PÚBLICAS 

% 

VARIAÇÃO 

2009 19 - 5 - 

2010 22 13,6 5 0 

2011 20 -9,0 5 0 

2012 19 -5,0 5 0 

2013 20 5,0 5 0 

Fonte: Plano Estadual de Educação / RN (2015) 

 

Os dados demonstram que de 2009 a 2013 o número de instituições públicas se 

mantiveram inalterados. Enquanto que os números de IES privadas obtiveram um 

crescimento significativo, especialmente no ano de 2010. 

O quadro abaixo mostra os dados do Censo Superior de 2018 observa-se que o 

número de IES pública continua inalterável, e que ouve um aumento das Instituições de 

Ensino Superior Privada, conforme quadro abaixo: 

QUADRO Nº 02 
Número de IES Públicas e Privadas no Estado do Rio Grande do Norte 

Fonte: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2018 

 

 

 

Unidade da  

Federação /  

Categoria  

Administrativa 

Instituições 

 Total Geral   Universidades   Centros Universitários   Faculdades   IF e CEFET  

Total  Capital  

 

Interior  Total  Capital  

 

Interior  Total  Capital   Interior  Total  Capital  

 

Interior  Total  Capital  

 

Interior  

Rio Grande do Norte          29            17            12             4              2             2             2              2             -          22           12          10           1             1  

             

-  

  Pública                5              3              2             3              1             2             -              -             -            1            1             -           1             1  

             

-  

   Federal             3              2              1             2              1             1             -              -             -             -             -             -           1             1  

             

-  

   Estadual             2              1              1             1               -             1             -              -             -            1            1             -            -             -  

             

-  

    Municipal               -               -              -              -               -             -             -              -             -             -             -             -            -             -  

             

-  

  Privada              24            14            10             1              1             -             2              2             -          21           11          10            -             -  

             

-  
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Assim, pode-se verificar o perfil das IES que compõem o ensino superior no 

Estado do Rio Grande do Norte, onde observar-se o crescente um número de instituições 

privadas. 

Nesse sentido, a expansão do ensino superior é uma realidade em todo Brasil, 

visto que, de acordo com o Censo da Educação Superior de 2018, quase 3 milhões de 

alunos ingressaram em cursos superiores de graduação. Desse total, 82,3% ingressaram 

em instituições privadas (2,45 milhões) e 17,7% nas públicas. 

As ações da CPA – Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Católica Santa 

Teresinha têm por objetivos, dentre outros, promover a Avaliação interna da FCST junto 

a todos os atores que compõem a instituição, assim como também a comunidade externa. 

O que se pode verificar, por meio do acompanhamento que a CPA vem 

realizando ao longo dos seus quinze anos de existência, é a consolidação de um conjunto 

de projetos que, sem dúvida, mostram os avanços que à auto avaliação tem trazido à 

Faculdade Católica Santa Teresinha. 

Dessa forma, buscando sempre cumprir com sua missão e com a legislação, 

especialmente com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n° 62, publicada pela Portaria 

92 de 31 de janeiro de 2014, que trouxe uma inovação do Instrumento para Avaliação 

Institucional Externa, que a CPA da FCST apresenta em seus relatórios, a análise das 

informações coletadas nas atividades de autoavaliação institucional desenvolvida no ano 

de 2018, explicitando uma análise global em relação ao PDI e a todos os eixos do 

instrumento, de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão, e por fim coloca-se a 

proposta de um plano de ações de melhoria à IES.  

É através da autoavaliação que a Instituição busca e constrói conhecimento sobre 

sua própria realidade, ao sistematizar informações, analisar coletivamente os significados 

e identificar os pontos fracos e fortes, assim como também, propor sugestões de 

melhorias. 
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Assim, a Faculdade Católica Santa Teresinha vem em cumprimento a sua Missão 

Institucional, atendendo as informações que são obtidas nos Relatórios da Comissão  

Própria de Avaliação (CPA) e que são repassados a Direção Geral para que crie metas e 

elas sejam cumpridas em prol da melhoria da instituição com base nos documentos 

institucionais relativos ao processo avaliativo, para que dessa forma, a instituição 

permaneça com o ensino de qualidade e credibilidade no município de Caicó e na Região 

do Seridó. 

A FCST tem promovido a Autoavaliação Institucional, através da sua CPA e o 

resultado desse processo é encaminhado ao Ministério da Educação - MEC - por meio 

dos Relatórios de Autoavaliação. 

De acordo com o PDI 2020-2024, esse planejamento esta estruturado com:  

 

a) objetivo geral;  

b) objetivos específicos; e  

c) finalidade.  

 

Objetivo Geral 

 

Promover a implantação do processo de avaliação de forma contínua e 

participativa, enfocando sua autonomia, democratização e seu desempenho nos aspectos 

administrativos, do ensino, da pesquisa e da extensão, como evidência da vontade de auto 

avaliar-se, para garantir a qualidade e a eficácia da ação acadêmica, repensando objetivos, 

modos de atuação e resultados, adequando-os ao momento histórico em que se inserem. 

 

Objetivo Específico 

Propor, organizar e coordenar o processo de autoavaliação interna que contemple 

as dimensões previstas na legislação em vigor e nos documentos institucionais. 

Finalidade 

• Produzir conhecimentos; 
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• Pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela 

instituição; 

• Identificar as causas dos seus problemas e deficiências; 

•  Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente 

e técnico-administrativo; 

•  Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar 

mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, julgar acerca da 

relevância científica e social de suas atividades e produtos, além de prestar contas 

à sociedade.  

 

A Faculdade Católica Santa Teresinha (código da IES 3644) é uma instituição 

privada, mantida pela Sociedade de Ensino Superior  Madre Francisca Lechner Ltda S/S, 

inscrita sob o CNPJ n° 05.845.288/0001-19, localizada à Rua Visitador Fernandes, 78 – 

Centro, município de Caicó no Estado do Rio Grande do Norte. 

A FCST foi autorizada pela Portaria Ministerial n° 3892 – MEC – de 

24/11/2004, publicada no DOU em 26/11/2004, está sediada na Cidade de Caicó, 

principal cidade do Seridó nordestino, a 269 km da capital, Natal. A FCST está inserida 

na Região do Seridó como um importante veículo de formação profissional para diversos 

municípios, visto que no entorno de Caicó, dentro de um raio de 100 km, 

aproximadamente, estão situados outros 16 municípios. Foi recredenciada pela Portaria 

n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019. 

 Dessa forma, a FCST atende a população da região do Seridó e municípios 

limítrofes, incluindo municípios do Estado da Paraíba. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento da Região do Seridó, formando no nível superior, cidadãos-

profissionais íntegros, conscientes, comprometidos com o desenvolvimento da educação, 

ciência e cultura, na promoção de valores indispensáveis à vida e ao convívio humano-

social. 
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Atualmente a Instituição, conta com cinco (05) Cursos de Graduação: 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia e Serviço Social. Todos na 

modalidade presencial. A FCST já teve o Curso de Turismo, no entanto, foi solicitado o 

cancelamento do mesmo no e-MEC, visto que o referido curso não tinha mais demanda 

de alunos nos vestibulares.  

Os dados e as informações referentes ao relatório da Comissão Própria de 

Avaliação estão pautados nos cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no 

SINAES: a) Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional; b) Eixo 2 – 

Desenvolvimento Institucional; c) Eixo 3 – Políticas Acadêmicas; d) Eixo 4 – Políticas 

de Gestão; e e) Eixo 5 – Infraestrutura Física, dessa forma esse capítulo apresenta as 

informações pertinentes aos eixos e dimensões apresentadas. 

Essas avaliações são realizadas com a aplicação de questionários e análise de 

documentos, onde os dados coletados são analisados e posteriormente encaminhados para 

os setores: administrativo e financeiro da instituição com as devidas recomendações e 

propostas de melhorias, além da discussão entre o corpo docente e discente. 

O planejamento da Faculdade Católica Santa Teresinha vem em cumprimento a 

sua Missão Institucional, atendendo as informações que são obtidas nos Relatórios da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) que repassa para Direção Geral para que crie metas 

e elas sejam cumpridas em prol da melhoria da instituição com base nos documentos 

institucionais relativos ao processo avaliativo, para que ela permaneça com o ensino de 

qualidade e credibilidade na Região do Seridó. 

Compete à CPA coordenar o processo de avaliação com vistas a garantir a 

avaliação das dez dimensões definidas na lei de criação do SINAES. A autoavaliação na 

FCST é permanente e desenvolvida por ações realizadas periodicamente, cujos resultados 

são apresentados à comunidade interna e externa, através da página da Faculdade e de 

palestras com os vários segmentos da instituição. 
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Os resultados obtidos nas avaliações da Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

são tabulados e servem como subsídio na construção desse Relatório Parcial I, assim 

como também servem para nortear as tomadas de decisões dos órgãos de gestão da 

instituição, no que concerne as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão. 

Da mesma forma, os dados coletados proporcionam o repensar das ações em 

todos os setores, no sentido de redirecionar o planejamento com vistas à obtenção de 

melhorias. 

De acordo com a Lei 10.861, de 2004, o ENADE é parte integrante de uma 

avaliação mais ampla, a qual contempla a avaliação do curso e da instituição como um 

todo. Assim, a avaliação dos cursos de graduação somente pode ser concluída com a 

combinação dos conceitos obtidos no ENADE e na avaliação in loco dos cursos, com a 

adoção de instrumentos aprovados pelo MEC e inseridos nos ciclos avaliativos do 

SINAES. 

Os cursos de graduação da FCST observam regime de matrícula semestral e 

adota o sistema curricular seriado. O ano letivo, como propõe a LDB e o regime em vigor, 

têm no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, desenvolvidos no decorrer do 

ano. As turmas em sala de aula funcionam com classes de, no máximo 50 alunos. 

Além da Autoavaliação, ou avaliação interna, a FCST passa periodicamente por 

avaliações externas, conforme dispõe o SINAES, que preconiza que a avaliação da 

educação superior ocorre por meio da avaliação de IES (avaliação interna ou auto 

avaliação e avaliação externa), de cursos e do desempenho dos estudantes, através do 

ENADE. 

A avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos de graduação é realizada 

mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, 

previsto no art. 5 da Lei 10.861, de 2004, parágrafo 1°, tendo os alunos da FCST 

participado, obtendo os seguintes conceitos nos respectivos cursos: 
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QUADRO Nº03 

Conceito do ENADE 

CURSOS ANO CONCEITOS 

Administração 2009 2,0 

Administração 2012 3,0 

Administração 2015 2,0 

Administração 2018 3,0 

Turismo 2009 3,0 

Turismo 2012 5,0 

Ciências Contábeis 2015 3,0 

Ciências Contábeis 2018 2,0 

Serviço Social 2016 3,0 

Serviço Social 2018 4,0 
Fonte: Dados do E-Mec. 

 

Observa-se que os alunos dos Cursos de Ciências Contábeis, Administração e 

Serviço Social passaram pela avaliação do ENADE no ano de 2018. 

Para melhorar o processo de ocupação das vagas por curso, A FCST utiliza para 

fins de seleção de ocupação das vagas anuais nos cursos oferecidos por esta IES também 

os resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O candidato pode 

ingressar pela seleção do vestibular próprio da Instituição ou, caso o candidato realizou o 

ENEM, pode ser dispensado de fazer as provas do Processo Seletivo para ingressar na 

FCST. O candidato optando por ingressar pelo resultado do ENEM, basta comprovar a 

realização do Exame com a cópia do Boletim de Desempenho Individual de Notas do 

ENEM e efetivar sua matrícula para o curso desejado. As notas do ENEM serão 

padronizadas com as notas das provas do Processo Seletivo. O candidato que apresentar 

nota de redação menor que 300 (trezentos), numa escala de 0 (zero) a 1.000 (mil), deverá, 

obrigatoriamente, realizar o vestibular, pois nesse caso, suas notas do ENEM não serão 

aproveitadas. 
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Considerando os dados do ENADE dos anos descritos acima, a FCST obteve os 

seguintes conceitos: 

QUADRO Nº 04 

Conceitos CI / IGC 
ÍNDICE VALOR ANO 

Conceito Institucional - CI 3 2011 

Índice Geral de Cursos - IGC 3 2012 

Índice Geral de Cursos - IGC 3 2015 

Índice Geral de Cursos - IGC 3 2016 

Conceito Institucional – CI 3 2017 

Índice Geral de Cursos – IGC 3  2018 
Fonte: Dados do E-Mec. 

 

QUADRO Nº 05 

Atos Autorizativos 

Administração Autorização 
PortariaNº 3.894, de 24 de novembro de 2004, publicado 

no DOU – 26/11/2004. 

Administração Reconhecimento 
Portaria Nº 347 de 17 de março de 2009, publicada no 

DOU - 19/03/2009 - SEÇÃO 1 - Página 11. 

Administração 
Renovação de 

Reconhecimento 

N°- 520, de 15 de outubro de 2013, publicada no 

DOU  17/10/2013 – SEÇÃO I – Página 21 

Ciências Contábeis Autorização 
Portaria N° 1.966 de 23 de NOVEMBRO de 2010, 

publicada no DOU 24/11/2010 – SEÇÃO 1 – Página 27. 

Ciências Contábeis 
Reconhecimento do 

Curso 

Portaria do Reconhecimento do Curso de Ciências 

Contábeis N°- 441, de 31 de julho de 2014, publicada no 

DOU 01/08/2014 – SEÇÃO I – Página 32 

Ciências Contábeis 

Renovação de 

Reconhecimento do 

Curso 

Portaria Renovação do Reconhecimento do Curso de 

Ciências Contábeis N°- 267, de 3 de abril de 2017, de 

04 de abril de 2017, publicada no DOU, Página 76. 

Serviço Social Autorização 
Portaria N N° 1.615 de 7 de OUTUBRO de 2010, 

publicada no DOU 8/10/2010 – SEÇÃO 1 – Página 35 

Serviço Social 
Reconhecimento do 

Curso 

Portaria Nº 1.112, de 25 de outubro de 2017, publicada 

no DOU Nº 206, quinta-feira, 26 de outubro de 2017- 

SEÇÃO 1 – Página 71. 

Direito Autorização 
Portaria Nº 350 de 16 de julho de 2019, publicada no 

DOU n° 136, de 17 de julho de 2019. 

Psicologia  Autorização Portaria Nº31 de 07 de fevereiro de 2020 

Fonte: E-MEC/Diário Oficial da União – DOU 
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No tocante ao número de alunos matriculados nos Cursos da FCST em 2019, 

têm-se os seguintes dados: 

QUADRO Nº 06 

Matrículas realizadas 

Ano 
Nº de Alunos 

matriculados 

Nº de Alunos com 

FIES 

Nº DE Alunos do 

PROUNI 

2019.1 365 93 67 

2019.2 368 94 69 
Fonte: Secretaria Acadêmica. 

 

No tocante ao número de docentes vinculados a FCST no ano de 2019, os dados 

são os seguintes: 

QUADRO Nº 07 

N° de Docentes da FCST 

Ano Quantidade de Docentes 

2019.1 36 

2019.2 35 
Fonte: Secretaria Acadêmica. 

 

Passamos a apresentar um breve relato cronológico da evolução FCST ao longo 

de seus 15 anos de história: 

 

• 2004 – Credenciamento da FCST - Portaria Ministerial n° 3892 – MEC – de 

24/11/2004, publicada no DOU em 26/11/2004; 

• 2004 – Autorização do Curso de Turismo – Portaria Ministerial nº 3.893, de 24 

de novembro de 2004, publicado no DOU – 26/11/2004; 

• 2004 – Autorização do Curso de Administração – Portaria Ministerial nº 3.894, 

de 24 de novembro de 2004, publicado no DOU – 26/11/2004; 

• 2007- Recredenciamento da IES; 

• 2009 – Reconhecimento do Curso de Administração – Portaria Ministerial 

nº347 de 17 de março de 2009, publicada no DOU - 19/03/2009; 

• 2009 – Reconhecimento do Curso de Turismo – Portaria Ministerial nº 678 de 

8 de maio de 2009, publicada no DOU 11/05/2009; 
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• 2009 –1º ENADE dos Cursos de Turismo e Administração – O Curso de 

Turismo obteve nota 3,0 e Administração 2,0; 

• 2010 – Autorização do Curso de Serviço Social – Portaria Ministerial nº 1.615 

de 7 de outubro de 2010, publicada no DOU 8/10/2010; 

• 2010 – Autorização do Curso de Ciências Contábeis – Portaria Ministerial nº 

1.966 de 23 de novembro de 2010, publicada no DOU 24/11/2010; 

• 2011 – Solicitação de Recredenciamento da IES 

• 2011 – Conceito Institucional – A FCST obteve o conceito institucional 3,0. 

• 2011 – Solicitação de Renovação de Reconhecimento do Curso de 

Administração;  

• 2012 – ENADE – O curso de Administração obteve nota 3,0, obtendo o CPC 3,0 

e o Curso de Turismo obteve nota máxima no ENADE 5,0; 

• 2012 – A IES Suspendeu o Curso de Turismo por falta de demanda; 

• 2013 – Renovação de Reconhecimento do Curso de Administração – Portaria 

Ministerial nº 520, de 15 de outubro de 2013, publicada no DOU  17/10/2013; Em 2012 

a IES respondeu diligência durante o processo de Renovação de Reconhecimento do 

Curso de Administração, no tocante a informação sobre local de oferta do curso; e  pela 

IES não contemplar em suas diretrizes curriculares a Educação das Relações Étnico-

raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. A IES apresentou, 

em tempo hábil, sua defesa que foi devidamente deferida pelo MEC em 07/10/2013. 

• 2013 – Solicitação do Reconhecimento dos Cursos de Ciências Contábeis; 

• 2013 – Solicitação do Reconhecimento do Curso de Serviço Social – 

Aguardando visita in loco do MEC.  

• 2014 – Reconhecimento do Curso de Ciências Contábeis – Portaria Ministerial 

nº 441, de 31 de julho de 2014, publicada no DOU 01/07/2014; Em 2014 a IES respondeu 

diligência no tocante a formação do NDE do Curso. A IES apresentou defesa, em tempo 

hábil, que foi devidamente deferida pelo MEC em 14/04/2014. 
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Em 2013 a IES assinou a Sugestão de Protocolo de Compromisso foi gerada 

devido ao relatório da Comissão designada para o Recredenciamento da Faculdade 

Católica Santa Teresinha (relatório nº 80195), onde foi atribuído conceito insatisfatório 

na dimensão 4 sobre a Comunicação com a sociedade, no tocante a falta de informatização 

das informações dos alunos (diários, histórico, etc) junto à secretaria da IES e os 

coordenadores, docentes e discentes, assim como também a falta de acesso ao acervo 

bibliográfico da biblioteca da IES através da internet, questionou-se o fato da Diretora 

acumular cargo com o de  ouvidora da IES e a falta do evidenciando o efetivo papel da 

ouvidoria e a ausência de comunicação interna (murais) e externa das produções 

acadêmicas assim como também da criação dos novos cursos e das ações da CPA, onde 

foi atribuído conceito 2,0 a referida dimensão. A IES apresentou os dois relatórios parciais 

e o final e visita in loco em fevereiro de 2017recebeu conceito 3,0. 

• 2017 – Solicitação de Autorização do Curso de Direito, em agosto de 2017 foi 

solicitado junto ao e-MEC autorização para o curso de Direito. A IES aguarda visita in 

loco dos avaliadores do INEP. 

• Portaria de Autorização do Curso de Serviço Social, Portaria de Autorização 

n°- 206, de 26 de outubro de 2017. 

• 2018 – Solicitação de Autorização do Curso de Psicologia, em agosto de 2017 

foi solicitado junto ao e-MEC autorização para o curso de Psicologis. A IES aguarda 

visita in loco dos avaliadores do INEP. 

• 2018 – Visita in loco doa Avaliadores do INEP para autorização do Curso de 

Direito, onde obteve conceito geral 4,0. 

• 2018 – visita in loco dos Avaliadores do INEP para autorização do Curso de 

Psicologia, onde obteve conceito geral 4,0. 

• 2018 – Os Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social 

foram avaliados pelo ENADE. 
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• 2019 – Portaria de Recredenciamento da FCST n° 1.046, de 31/05/2019 – 

MEC – DOU 105, de 03/06/2019, onde obteve conceito 3,0. 

• 2019 – Portaria de Autorização do Curso de Direito n° 350, de 16 de julho de 

2019 – MEC – DOU 136, de 17/07/2019. 

• 2020 – Portaria de Autorização do Curso de Psicologia nº31, de 07 de fevereiro 

de 2020. 

 

No tocante aos cursos de Pós-graduação, em 2019 a FCST ofereceu três (03) 

cursos de pós-graduação lato sensu, os quais são: 1) Gestão Contábil com Ênfase em 

Auditoria, 2)MBA em Gestão Estratégica de Ensino, 3) MBA em Gestão Empresarial. 

 

Desde a sua implantação que a Faculdade Católica mantém parceria com 

importantes instituições na região do Seridó, visando inserir os alunos em uma realidade 

administrativa prática tais como: Aldeias Infantis SOS, APAE - Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais, Hospital do Seridó, Governo do Estado, Prefeituras, 

Associações e Cooperativas; SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas; IEL – Instituto Euvaldo Lodi; SESI – Serviço Social da Indústria; SESC – 

Serviço Social do Comércio e Casa do Empresário e no ano de 2013 firmou parceria com: 

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS/Caicó; 

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS/Cruzeta; 

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS/Parelhas; 

Secretaria Municipal de Saúde/Parelhas; Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e 

Assistência Social – SEMTHAS/Jardim do Seridó; Secretaria Municipal do Trabalho, 

Habitação e Assistência Social – SEMTHAS/Acari; Secretaria Municipal do Trabalho, 

Habitação e Assistência Social – SEMTHAS/São Fernando; Secretaria Municipal do 

Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS/Ipueira;  
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Secretaria Municipal de Saúde/Jucurutu; Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social – SEMDS/São Bento – PB; Secretaria Municipal de Saúde/São Bento-PB; 

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS/Paulista-

PB; Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – 

SEMTHAS/Jardim de Piranhas; Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte: 

Núcleo Caicó e Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM); EMATER Caicó e Penitenciária 

Estadual de Caicó; Além das instituições e organizações públicas a Faculdade Católica 

Santa Teresinha, vem firmando parceria com instituições privadas como Escritório de 

Advocacia Clécio Araújo; Escritório Sociedade de Advogados França e Dantas 

Advogados Associados e Fechine Advocacia. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI a 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA tem como Políticas institucionais no 

âmbito dos cursos e que direcionam nosso fazer pedagógico que têm por fundamento as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecidas pelas Leis Educacionais (Lei n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB; Lei 10.861, de 14 de abril de 2004) e demais 

normatizações do Ministério da Educação – MEC. As políticas de ensino, de pesquisa e 

de extensão são concebidas sob o prisma da indissociabilidade. Sua prática, na realidade 

das atividades acadêmicas, é realizada de forma integrada. A atuação do ensino na 

Graduação reúne conteúdos de formação básica, profissional e complementar, bem como 

metodologias específicas capazes de promover o aprimoramento da relação ensino-

aprendizagem, focalizando a investigação científica e a multidisciplinaridade, mediante a 

prática de vivências pedagógicas e estudos de casos, elementos sempre associados a uma 

prática profissional. A Faculdade disponibiliza equipamentos de informática, recursos 

audiovisuais e de multimídia em quantidade suficiente para atender aos cursos e para dar 

condições apropriadas para os docentes desenvolverem seus trabalhos de ensino, pesquisa 

e extensão.  
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A Faculdade busca explorar de forma intensiva os recursos de informática e de 

multimídia para que isso se constitua em característica de vantagem competitiva 

sustentada perante outros cursos superiores existentes na região.  

Os Cursos e Atividades de Extensão e Pesquisa destinam-se a difundir a cultura, 

os conhecimentos científicos, artísticos e técnicos à comunidade, criando oportunidades 

de aprimoramento intelectual e do diálogo intercultural. As atividades de pesquisa 

destinam-se à ampliação do conhecimento humano e ao desenvolvimento de novas 

técnicas para a sua aplicação e ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação 

e difusão da cultura.  

Políticas de Ensino nos cursos da FCST, visão à flexibilidade de organização dos 

componentes curriculares, a criação de oportunidades diferenciadas de integralização dos 

cursos por parte dos alunos, e às atividades práticas e estágios, prevê-se a implementação 

das seguintes inovações: Laboratório de prática – Visando propiciar uma visão mais 

próxima possível da realidade no futuro ambiente de trabalho, a FCST define como 

política institucional de ensino a inserção de atividades específicas a ser desenvolvido no 

laboratório, observando sempre as diretrizes curriculares dos cursos quanto à 

obrigatoriedade desse tipo de atividade, e mesmo não havendo tal exigência, a FCST 

oportuniza esta possibilidade de inclusão nos Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC, o 

uso efetivo dos laboratórios de práticas.  

Quanto às Disciplinas Optativas no Projeto Pedagógico dos Cursos é 

oportunizada a oferta das mesmas. O objetivo das Disciplinas optativas é a 

complementação de conteúdos contemporâneos ou suprir deficiências de conteúdos de 

semestres anteriores e que foram percebidas pelo aluno ou professor e comunicada à 

Coordenação do Curso.  

Quanto as Atividades Complementares tem como objetivo promover a 

interdisciplinaridade e trandisciplinariedade e combinar a teoria com a prática. No 

decorrer de cada curso, o aluno tem que frequentar – e comprovar – uma quantidade 

determinada em horas de seminários, mesas redondas, palestras, eventos e cursos sobre  
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a sua área de formação, seja na própria instituição ou fora dela, em entidades de classe, 

ou outras instituições congêneres.  

No início de cada período letivo, a coordenação do curso divulga os principais 

eventos propostos em nível institucional, municipal, estadual, nacional e internacional. 

Cada aluno, no decorrer do curso, deverá apresentar os comprovantes de participação 

como requisito parcial para aprovação na disciplina.  

Políticas de Pesquisa é o conjunto de atividades que objetiva construir, revisar, 

preservar, ampliar e divulgar o conhecimento científico e tecnológico. A dimensão 

cientifica do conhecimento diz respeito ao estudo da natureza e da realidade social e 

humana em busca de seus princípios explicativos: a dimensão tecnológica refere-se ao 

desenvolvimento de instrumentos, nas diversas áreas do saber, voltados ao atendimento 

de necessidades relevantes.  

Nesse sentido, compete à Pesquisa desenvolver o conhecimento cientifico e 

tecnológico e sua aplicação, visando à qualidade do ensino. Deve, por isso, manter-se em 

sociedade, respondendo às exigências da função formadora pela qual o conhecimento é 

responsável. A construção do conhecimento, no que concerne ao papel formador das 

pessoas, implica habilitar o indivíduo a dominar os conhecimentos já produzidos em sua 

área de interesse e a tornar-se capaz de criticar, reformular, ampliar, inovar e aplicar os 

resultados proporcionados pela ciência e pela tecnologia.  

O estímulo às atividades de Pesquisa na FCST consiste, principalmente, em:  

Conceder auxílio para projetos específicos; Realizar convênios com instituições 

vinculadas à pesquisa; Ampliar e manter atualizada sua biblioteca; Divulgar os resultados 

das pesquisas realizadas, em periódicos institucionais e em outros, nacionais ou 

estrangeiros; Implantar núcleos temáticos de estudos. Cabe aos colegiados de cursos 

analisar e deliberar, inicialmente, sobre os projetos de pesquisas, observadas as condições 

e exigências existentes sobre a matéria e o disposto no Regimento. Dar-se-á prioridade à 

pesquisa vinculada aos objetivos do ensino e inspirada em dados da realidade regional e 

nacional, sem detrimento da generalização dos fatos descobertos e de suas interpretações. 

Para o financiamento das pesquisas, a Faculdade Católica Santa  
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Teresinha firmará convênios com organismos especializados ou agências governamentais 

ou não-governamentais, além do montante constante em seu orçamento financeiro anual, 

recursos esses oriundos de sua receita operacional.   

Visando cumprir os objetivos da transdiciplinariedade, a instituição criará 

núcleos temáticos. A função dos núcleos temáticos será:  

 

• Estimular o desenvolvimento da iniciação científica, por meio do aperfeiçoamento de 

docentes e pesquisadores;  

• Proporcionar treinamento eficaz de técnicas de alto nível, face ao desenvolvimento 

nacional; Criar condições favoráveis ao trabalho científico;  

• Criar adequadas condições de trabalho a pesquisadores de diferentes áreas, que 

integrem o núcleo;  

• Integrar espaço físico e recursos humanos, racionalizando o trabalho e a produção 

científica.  

 

A instância deliberativa superior da Pesquisa é o Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (Capítulo III, do Regimento Interno), a quem compete estabelecer políticas, 

diretrizes, estratégia especifica e planos de ação, além de acompanhar e produzir sistemas 

de registro e avaliação da produção de pesquisas por meio do Núcleo de Extensão e 

Pesquisa. As ações de apoio, acompanhamento e fomento às atividades de pesquisa 

cabem ao Coordenador do Programa de Pesquisa. As linhas de pesquisa são estabelecidas, 

observadas a relação entre estas e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI em 

relação aos cursos da FCST.  

A Faculdade prioriza a pesquisa aplicada, pesquisas empíricas nas áreas de 

conhecimento dos cursos oferecidos, visando sempre o fortalecimento do ensino 

direcionado para áreas relacionadas com a região. Os projetos são analisados tendo 

presente o conteúdo e a relevância do tema, a adequação entre os trabalhos a serem 

desenvolvidos e os recursos disponíveis. Terão prioridade os temas relacionados com a  
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realidade local e regional, com ênfase para a área de influência da FCST, conforme 

Programa Institucional de Pesquisa e Extensão. 

Política de Extensão são as Atividades de Extensão, previstas no art. 44, inciso 

IV, da Lei 9.394/96 (LDB), cuja finalidade básica, dentre outras, consiste em propiciar à 

comunidade o estabelecimento de uma relação de reciprocidade com a instituição. Por 

essa razão, na FCST a atividade de extensão se materializa com a vinculação do aluno a 

um Projeto de Extensão de acordo com o Projeto Pedagógico de cada curso. Os alunos 

interessados apresentam um projeto que, durante as horas previstas, prestará algum tipo 

de serviço à comunidade geral.   

 

A Extensão na FCST é estruturada de forma a contemplar:  

 

• A busca da sua inclusão na operacionalização do projeto pedagógico da Faculdade;  

• Integração entre as diversas áreas de conhecimento, na investigação da verdade, na 

busca de soluções dos problemas coletivos, na construção da dignidade da vida e na 

difusão dos valores universais;  

• Participação da população na produção e socialização do conhecimento, com vistas ao 

diálogo entre a criação cultural e a pesquisa científica e tecnológica na instituição e na 

comunidade;  

• Interação entre a Faculdade e a sociedade, emergindo do contexto histórico, social, 

cultural e tecnológico da região, do país e do mundo, procurando resposta efetiva às 

demandas dos seus diversos segmentos, notadamente aqueles mais excluídos, visando à 

transformação social;  

• Caracterização da interação como forma de ser e não somente de agir, propondo uma 

alternativa de ação transformadora, que se explicita na vitalidade de seu ser-fazer-

conviver específico e na partilha com o meio cultural no qual se encontra;  

• A compreensão do desenvolvimento sustentado a partir de um processo socialmente 

ético e justo, ecologicamente responsável, economicamente includente, politicamente 

consciente;  



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

43 

 

• A avaliação permanente das práticas de Extensão existentes, para que possam adequar-

se às atuais necessidades, sempre privilegiando o reconhecimento de novas demandas.  

 

As ações de extensão na FCST são regulamentadas pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) e pelo Regimento Interno da Faculdade, conforme Capítulo IV, do 

Título IV. A instância deliberativa superior da extensão é o Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão - CEPE (Capítulo III, do Regimento Interno), a quem compete estabelecer 

políticas, diretrizes, estratégia especifica e planos de ação, além de acompanhar e produzir 

sistemas de registro. As ações de apoio, acompanhamento e fomento às atividades 

extensionistas cabem ao Coordenador do Programa de Extensão.  

A FCST disponibiliza anualmente um percentual definido no orçamento para 

apoio às atividades de extensão. Na Faculdade Católica Santa Teresinha, a atividade de 

extensão se materializa pela vinculação do aluno em um Projeto de Extensão elaborado 

por um docente e devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso e pelo CEPE – 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Assim, de acordo com o Projeto de Extensão, 

a comunidade educativa da instituição vincula suas atividades com a comunidade que está 

inserida, proporcionando assim, uma integralidade com a sua Missão.  

A Faculdade Católica Santa Teresinha oferece anualmente diversas atividades 

de extensão, que incluem seminários, cursos de curta duração, congressos, workshops e 

oficinas. Todos os projetos, cursos e eventos de extensão promovidos pela FCST são 

registrados para emissão de certificados de participação. 

A Iniciação Científica na FCST terá como finalidades precípuas: 

Institucionalizar a pesquisa científica na graduação:  

 

• Possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-graduação, elemento fundamental 

na continuidade e homogeneidade do processo de ensino;  

• Qualificar melhor os alunos que no futuro ingressarão na pós-graduação, bem como 

atrair alunos potenciais, visando à formação docente;  

• Fortalecer áreas emergentes da pesquisa e consolidar as já existentes;  
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• Dar visibilidade ao processo acadêmico de forma a constituir-se em um forte 

instrumento de competitividade para o mercado interno e um ponto de destaque a ser 

considerado pelos avaliadores internos e externos. 

 

A partir de um planejamento com o corpo docente, se delineará as alternativas de 

atividades que respondam ao desenvolvimento da produção científica. A pesquisa se 

configura como um instrumento capaz de diagnosticar a realidade social, para tanto, 

antecede este momento as discussões através do Núcleo Docente Estruturante – NDE, 

bem como do Colegiado de Curso.  

Em seguida apontamos para a elaboração dos projetos de pesquisa, quando um 

leque de possibilidades é vislumbrado, numa realidade marcada por desigualdades 

sociais. Alguns dos objetivos da pesquisa é a adoção de uma postura acadêmica que 

resulte em produções científicas, que venham contribuir para um aprimoramento 

intelectual, por meio de um conhecimento fundamentado em termos qualitativo e 

quantitativo, que sirvam de base para intervenções, tanto por parte de profissionais, 

quanto por parte de instituições, públicas ou privadas, terceiro setor e movimentos sociais.  

Por sua vez a extensão universitária deve ser compreendida como uma forma de 

interação com a sociedade. Ao utilizar vários instrumentos, entre eles projetos de 

extensão, que serão elaborados e executados de forma participativa pela comunidade 

acadêmica, considerando os interesses da comunidade assistida. Incluem-se também os 

cursos de Extensão, em parceria com Instituições Municipais, Estaduais ou Federais, 

ONG’s ou empresas.  

Neste âmbito, vislumbram-se palestras, oficinas e seminários promovidos pela 

Faculdade Santa Teresinha com possíveis parceiros citados anteriormente. A FCST 

disponibiliza anualmente um valor específico para apoio aos projetos e atividades de 

iniciação científica. 
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A Faculdade Católica Santa Teresinha vem construindo vários projetos de  ação 

social, sendo um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino a prática 

de forma indissociável viabilizando a relação transformadora entre Faculdade e 

Sociedade. Essas ações constituem-se como um processo educativo, no qual devem ser 

desenvolvidos sob a forma de programas, projetos, cursos, eventos, prestações de serviços 

e publicações e outros produtos acadêmicos, voltados a um objetivo comum e 

direcionados às questões relevantes da sociedade. 

A FCST recebeu o selo Instituição Socialmente Responsável 2017/2018 e 

2018/2019 e 2019/2020 pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 

– ABMES no dia 21 de Setembro em comemoração ao Dia da Responsabilidade Social. 

Com o objetivo de apoiar os alunos da Instituição no desenvolvimento de seus 

cursos de graduação, a FCST criou o Núcleo de Apoio ao Discente – NAD, pela Portaria 

n° 027/2013 – DG/FCST datada de 05 de setembro de 2013. O NAD visa também buscar 

a democratização da permanência do aluno, sua integração e participação na FCST. 

Visando melhorar as relações da IES com a comunidade, a FCST criou o Núcleo 

de Estudos Afro-Brasileiros da Faculdade Católica Santa Teresinha – NEAB/FCST. A 

finalidade deste Núcleo é Sensibilizar a comunidade acadêmica (docentes, discentes e o 

corpo técnico administrativo) acerca das diretrizes e bases da educação nacional quanto 

à temática “História e Cultura Afro-Brasileira”; Estimular e apoiar projetos de pesquisa, 

ensino e extensão voltados às temáticas étnico-raciais; Auxiliar o Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão – CEPE na implementação de projetos de pesquisa, ensino e extensão 

voltados as temáticas étnico-raciais; promover juntamente com o CEPE e os NDE’s dos 

cursos da Faculdade Católica Santa Teresinha, seminários e fóruns de discussão entre 

toda comunidade acadêmica e a sociedade em geral com temáticas que busquem a 

formação de uma sociedade que reconheça e respeite as diversidades étnico-raciais 

brasileira; Promover juntamente com o CEPE eventos como: Dia Internacional de Luta 

pela Eliminação da Discriminação Racial; Dia Nacional de Luta contra o Racismo e o 

Dia Nacional da Consciência Negra.  
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Atendendo ao Art. 3° da Portaria n° 1.224, de 18 de junho de 2013 do Ministério 

da Educação – MEC, que institui normas sobre a Manutenção e Guarda do Acervo 

Acadêmico das Instituições de Educação Superior (IES), a FCST designou,  por meio da 

Portaria n° 014/2014, datado de 27 de maio de 2014 um funcionário como responsável 

pela Guarda e Conservação do Acervo Acadêmico da FACULDADE CATÓLICA 

SANTA TERESINHA.  

As atividades de extensão realizam-se semestralmente e sempre passa por 

alterações em que o coordenador avalia novas perspectivas para sua realização, mas 

sempre deixando claro seu objetivo primordial que é a importância do processo educativo, 

cultural e científico, articulando o ensino à prática, levando os alunos em fase de 

conclusão do curso a sentirem a importância da contribuição social em sua formação. 
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EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

1.1 PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

A construção do Projeto de Desenvolvimento Institucional utilizou como 

referência a Nota Técnica n° 14/2014 – INEP, sendo elaborado dentro das dez (10) 

dimensões do SINAES distribuídas em cinco (05) eixos. 

O planejamento da Faculdade Católica Santa Teresinha vem em cumprimento a 

sua Missão Institucional, atendendo as informações que são obtidas nos Relatórios da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) que repassa para Direção Geral para que crie metas 

e elas sejam cumpridas em prol da melhoria da instituição com base nos documentos 

institucionais relativos ao processo avaliativo, para que ela permaneça com o ensino de 

qualidade e credibilidade na Região do Seridó. 

Instituído pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, fundamenta-se na 

necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 

expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua 

efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos 

e responsabilidades sociais.  

 

A avaliação interna ou autoavaliação tem como principais objetivos produzir 

conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e 

finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus problemas 

e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional 

do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações de 

cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a 

vinculação da instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância 

científica e social de suas atividades e produtos, além de prestar contas à 

sociedade. 

Identificando as fragilidades e as potencialidades da instituição nas dez 

dimensões previstas em lei, a autoavaliação é um importante instrumento para 

a tomada de decisão e dele resultará um relatório abrangente e detalhado, 

contendo análises, críticas e sugestões. 

(SINAES, 2009) 

 

A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e visa o 

aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo.  

FIGURA 03 
FONTE: SERES/MEC 
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Tal avaliação é feita com a participação efetiva de toda a comunidade acadêmica 

e ainda, com a contribuição de atores externos da nossa sociedade.  

Diante desse processo, a instituição constrói aos poucos, uma cultura de auto 

avaliar-se, o que possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência sobre sua 

missão e finalidades acadêmica e social, assim como também proporcionar a gestão 

informações que embasarão a tomada de decisões.    

A elaboração do Relatório Integral (RI) de Autoavaliação da FCST representa a 

sistematização das análises e conclusões das atividades da instituição, estando inserida 

no contínuo processo de autoavaliação da Faculdade. 

Para fundamentar a autoavaliação da IES a CPA, utiliza-se da pesquisa 

documental, especialmente do PDI bem como, da aplicação de questionários. 
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A metodologia utilizada baseia-se em dados qualitativos e quantitativos de cada 

setor, utilizando instrumentos apropriados para coleta de dados, tendo em vista a 

necessidade de subsidiar a elaboração do relatório de autoavaliação. 

Os questionários aplicados são do tipo padronizado, contendo questões fechadas, 

de múltipla escolha, que são elaborados levando em consideração os cinco eixos com as 

dimensões a ser considerado no processo de avaliação institucional, estabelecidos pelo 

art. 3º da Lei nº 10.861/04 do SINAES.  

Além da análise documental, a coleta de dados se faz também através de 

aplicação de questionários com os elementos da comunidade acadêmica, onde o 

tratamento dos dados é realizado de forma online, através de um software, o 

sourveymonkey. Essa ferramenta, quando alimentada com o preenchimento dos 

questionários transforma os dados obtidos em gráficos e estatísticos, que a partir daí são 

analisados pela CPA. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento da Região do Seridó, formando no nível superior, cidadãos-

profissionais íntegros, conscientes, comprometidos com o desenvolvimento da educação, 

ciência e cultura, na promoção de valores indispensáveis à vida e ao convívio humano-

social. 

Dessa forma, o Plano de Desenvolvimento Institucional da FCST – PDI, 

considerando a missão da Faculdade, suas diretrizes pedagógicas e os seus objetivos de 

caráter permanente definidos acima, bem como as metas para atingir esses objetivos, 

apresentam os seguintes objetivos específicos para os próximos anos da Faculdade 

Católica Santa Teresinha. 

 

• Assegurar que sejam oferecidos ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa 

e extensão de qualidade, através de melhorias propostas pelas autoavaliação 

realizada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA; 
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• Manter a comunidade acadêmica da Faculdade, com identidade própria e 

única; 

• Acrescentar as políticas, regulamentos e normas que regerão as ações da 

Faculdade, seguindo regulamentos do Regimento Interno da FCST e Projetos 

Pedagógicos dos Cursos;  

• Dinamizar os órgãos que permitirão a condução das atividades administrativas 

e acadêmicas da Faculdade;  

• Assegurar a continuidade da avaliação institucional interna e externa, como 

uma instituição comprometida com a formação de indivíduos efetivamente 

capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade; 

• Aperfeiçoar os mecanismos de qualificação do corpo docente e do pessoal 

técnico-administrativo. 

 

Assim, com a finalidade de atingir os objetivos previstos no PDI a FCST tem 

adotado estratégias de atuação institucional focadas, principalmente, no cumprimento de 

sua missão, metas e objetivos.  

Observa-se um aumento de atividades voltadas para o ensino, pesquisa e 

extensão, conforme projetos apresentados em 2019 ao Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão – CEPE e os anos anteriores.  

Observa-se também o contínuo oferecimento de cursos de capacitação para seus 

docentes, a ampliação da estrutura física e a construção e modernização de novas salas de 

aula, aumento constante do acervo da biblioteca, aquisição e instalação de mais aparelhos 

de multimídia para auxiliar no ensino aprendizado. 

Quanto ao ensino, o Plano Desenvolvimento Institucional traz como filosofia 

educacional um ensino voltado para interpretar a Educação dentro das múltiplas relações 

sociais, tendo como principal preocupação o SER HUMANO, respeitando os seus valores 

culturais, religiosos e morais, mas também preocupada em inseri-lo no mundo acadêmico 

e promover o seu desenvolvimento técnico científico. Com essa base  
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filosófica e com a preocupação de cumprir a sua missão, a FCST formaliza as seguintes 

competências básicas:  

QUADRO Nº 08 

Competências Básicas 

DIMENSÃO CAPACIDADE 

Técnico-científica: 

Saber conhecer e fazer 

a) Compreensão da universalidade das ideias;  

b) Domínio dos lastros teórico-práticos da habilitação;  

c) Capacidade de buscar e aplicar novos conhecimentos e tecnologia;  

d) Adequada fundamentação teórica e instrumentalização técnica que 

permitam reflexão crítica às novas realidades de qualquer natureza;  

e) Utilização da criatividade para resolução de situações 

problematizadoras;  

f) Preocupação com o seu aperfeiçoamento e a sua atualização constante 

por meio do aprimoramento intelectual; 

g) Capacidade de análise e síntese diante da realidade social, política e 

econômica;  

h) Capacidade de expressar-se corretamente, utilizando as novas 

tecnologias e as diversas formas de linguagem. 

Social e Cultural: 

Saber conviver 

a) Compreensão com a sociedade em sua pluralidade e em suas múltiplas 

determinações. 

b) Inserção na sociedade por meio de ações que visem o bem comum. 

c) Comportamento solidário. 

d) Preocupação com o bem-estar do meio que dizem respeito às relações 

interpessoais, sociais e de qualidade de vida. 

Política: 

Saber agir 

a) Capacidade de intervenção na realidade, respeitando a historicidade e 

as diferenças. 

b) Capacidade de liderança e de atuar em processos de gestão. 

c) Capacidade de buscar soluções negociadas. 

d) Exercício consciente da cidadania. 

Moral: 

 Saber ser 

a) Desempenho de ações de qualquer natureza, norteado pelos valores de 

responsabilidade, solidariedade cristã, ética e preocupação com a vida e 

com o bem-comum. 

Estratégica: 

Saber pensar e agir 

prospectivamente. 

a) Atuação de forma crítica empreendedora, buscando novas formas de 

trabalho com autonomia e competência. 

b) Visão prospectiva. 

c) Iniciativa e criatividade em situações emergenciais. 

 

Buscando formar o aluno levando em consideração o tripé composto por ensino, 

pesquisa e extensão, observa-se que nos cursos da FCST busca-se uma integração dos 

projetos de responsabilidade social e visitas técnicas, de forma a maximizar as 

experiências e ganhos da instituição no que diz respeito à geração do conhecimento. 
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Observa-se no âmbito dos quatro cursos da FCST que foram aprovadas pelo 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) da FCST diversas atividades de ensino 

que aliam a teoria à prática, como visitas técnicas, estudo de campo, elaboração e 

implementação de projetos, Aulas expositivas, palestras, seminários, simulados 

preparatórios para ENADE e etc. 

Ainda buscando o continuo aprendizado de seus estudantes, aliando a teoria a 

prática, percebe-se uma contínua política de parcerias com várias instituições, públicas e 

privadas, como SEBRAE, SENAI, IEL, CIEE, CRAS, CRA,Casa do Empresário de 

Caicó e empresas do município e região. 

Quanto à continuidade do aprendizado a FCST ofereceu no ano de 2019 três 

cursos de pós-graduação Lato sensu, onde foram ofertadas bolsas aos Egressos da FCST 

que se destacaram no seu curso de graduação, assim como também descontos para os 

docentes. 

A CPA/FCST integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES e tem atuação autônoma, no âmbito de sua competência legal, em relação aos 

conselhos e demais órgãos complementares existentes nesta instituição. 

Assim, os resultados da avaliação institucional são utilizados para subsidiar as 

decisões sobre as políticas mais amplas da instituição, bem como as ações cotidianas. 

As ações específicas de avaliação do desempenho para o período coberto por este 

PDI são: 

TABELA Nº 04 

Ações Previstas no Período 2020 a 2024 

2020 

AÇÕES PREVISTAS 

• Elaboração do Relatório Integral (RI) da CPA; 

• Inserção do Relatório Integral (RI) no sistema E-mec; 

• Avaliação dos Discentes Egressos; 

• Avaliação dos Discentes Concluintes; 

• Avaliação para diagnóstico das condições de ensino em relação aos discentes; 

• Avaliação do acervo bibliográfico, ambiente físico e tecnológico; 

• Avaliação externa por entidades de classes, pais de alunos e outros 

representantes da sociedade civil; 

• Divulgação dos resultados a toda comunidade interna e externa. 

2021 

AÇÕES PREVISTAS 

• Elaboração do Relatório Integral (RI) da CPA; 

• Inserção do Relatório Integral (RI) no sistema E-mec; 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

53 

• Avaliação dos Discentes Egressos; 

• Avaliação dos Discentes Concluintes; 

• Autoavaliação da IES com questionários respondidos por docentes, 

discentes, coordenadores de cursos, funcionários técnico-administrativos, 

pessoal de apoio e diretores. 

• Avaliação dos cursos, coordenadores, docentes, pessoal técnico-

administrativo e Direção, considerando a opinião dos discentes; 

• Avaliação dos cursos de pós-graduação e dos serviços prestados; 

• Divulgação dos resultados a toda comunidade interna e externa. 

2022 

AÇÕES PREVISTAS 

• Elaboração do Relatório Integral (RI) da CPA; 

• Inserção do Relatório Integral (RI) no sistema E-mec; 

• Avaliação dos Discentes Egressos; 

• Avaliação dos Discentes Concluintes; 

• Avaliação para diagnóstico das condições de ensino em relação aos discentes; 

• Avaliação do acervo bibliográfico, ambiente físico e tecnológico; 

• Avaliação externa por entidades de classes, pais de alunos e outros 

representantes da sociedade civil; 

• Divulgação dos resultados a toda comunidade interna e externa. 

2023 

AÇÕES PREVISTAS 

• Elaboração do Relatório Integral (RI) da CPA; 

• Inserção do Relatório Integral (RI) no sistema E-mec; 

• Avaliação dos Discentes Egressos; 

• Avaliação dos Discentes Concluintes; 

• Análise dos Cenários e tendências das profissões vinculadas aos cursos 

ofertados pela FCST, com entidades de classe, Colegiados dos Cursos e 

Direção. 

• Autoavaliação da IES com questionários respondidos por docentes, discentes, 

coordenadores de cursos, funcionários técnico-administrativos, pessoal de 

apoio e diretores; 

• Avaliação dos cursos, coordenadores, docentes, pessoal técnico-

administrativo e Direção, considerando a opinião dos discentes; 

• Avaliação dos cursos de pós-graduação e dos serviços prestados; 

• Divulgação dos resultados a toda comunidade interna e externa. 

2024 

AÇÕES PREVISTAS 

• Elaboração do Relatório Integral (RI) da CPA; 

• Inserção do Relatório Integral (RI) no sistema E-mec; 

• Avaliação dos Discentes Egressos; 

• Avaliação dos Discentes Concluintes; 

• Avaliação para diagnóstico das condições de ensino em relação aos discentes; 

• Avaliação do acervo bibliográfico, ambiente físico e tecnológico; 

• Avaliação externa por entidades de classes, pais de alunos e outros 

representantes da sociedade civil; 

• Divulgação dos resultados a toda comunidade interna e externa. 

Fonte: Elaborado pela instituição. 
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São as seguintes dimensões que são utilizadas no Processo de Autoavaliação: 

 

Dimensão 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural. 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade.  

Dimensão 5:As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo. 

Dimensão 6: Organização e gestão da instituição. 

Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação. 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional.  

Dimensão 9: Políticas de atendimento a estudantes e egressos. 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

1.2 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

ACADÊMICA 

 

Os processos de acompanhamento e avaliação das atividades acadêmicas 

desenvolvidas pela FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA são sistêmicos, 

envolvendo todos os atores sociais e integralizam-se a cada dois anos. 

Para cada variável há um público avaliador específico, instrumentos de coleta de 
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dados personalizados e frequência também específica (podendo ser anual ou bienal); 

conforme a natureza da variável focalizada. 

Após a fase de coleta, ocorre a tabulação e análise dos dados, gerando informações 

que serão socializadas para os diversos públicos e subsidiam as instâncias que compõe a 

Faculdade, no que se refere aos reconhecimentos dos seus pontos fracos e dos pontos 

fortes. 

No sitio oficial da Faculdade Católica Santa Teresinha consta um link que 

encaminha para o Departamento de ouvidoria, que tem como objetivo assegurar a 

participação da comunidade na Instituição, para promover a melhoria das atividades 

desenvolvidas; reunir informações sobre diversos aspectos da Instituição podendo assim 

contribuir para a gestão institucional; apurar resultados e encaminhar os pedidos ao 

presidente da Comissão Permanente de Avaliação – CPA - para servir como instrumento 

de análise.  

 

TABELA Nº 05 

Contexto: ambiente interno. (autoavaliação) 

VARIÁVEL AVALIADORES TÉCNICA/INSTRUMENTOS PERIODICIDADE 

Utilidade da Faculdade 

para a sociedade 

(cumprimento da 

missão) 

Gestores (diretores e 

coordenadores); 

Professores; 

Funcionários; Alunos. 
Utilização de questionários 

bienal 

 

Cultura e Clima 

organizacional 

Gestores (diretores e 

coordenadores); 

Professores; 

Funcionários; Alunos. 

bienal 

Processos de gestão: 

*políticas implantadas 

*estrutura 

organizacional 

(integração sistêmica) 

Gestores (diretores e 

coordenadores); 

Professores; 

Funcionários; Alunos. 

Utilização de questionários anual 

Acervo bibliográfico, 

ambiente físico e 

tecnológico. 

Gestores (diretores e 

coordenadores); 

Professores; 

Funcionários, demais 

usuários; Alunos. 

Utilização de questionários e 

entrevistas 
semestral 

Serviços prestados 

Gestores (diretores e 

coordenadores); 

Professores; 

Funcionários; Alunos. 

Utilização de questionários e 

entrevistas 
anual 

Atividades 

acadêmicas: 

Gestores (diretores e 

coordenadores); 

Utilização de questionários e 

entrevistas 
anual 
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*Operacionalização 

dos projetos 

pedagógicos dos cursos 

e adequação do 

currículo ao ambiente 

externo; 

* Recursos do ensino; 

* Programa de 

extensão e pesquisa. 

Professores; Alunos. 

Atuação dos gestores 

Subordinados 

hierárquicos, pessoal 

do mesmo nível 

(avaliação horizontal) 

Funcionários e alunos. 

Questionários, urnas de 

sugestões e reclamações; 

Observações espontâneas no 

cotidiano, devidamente 

catalogadas. 

semestral 

Atuação dos docentes 

Coordenadores, 

docentes (avaliação 

horizontal) e Alunos. 

Questionários, urnas de 

sugestões e reclamações; 

Observações espontâneas no 

cotidiano, devidamente 

catalogadas. 

semestral 

Atuação dos 

funcionários 

administrativos 

Gestores, professores, 

alunos e funcionários 

do mesmo nível ( 

avaliação horizontal) 

Questionários, urnas de 

sugestões e reclamações; 

Observações espontâneas no 

cotidiano, devidamente 

catalogadas. 

 

semestral 

Fonte:Adaptado de SINAES, 2009. 

 

TABELA Nº 06 

Contexto: avaliação externa. 
VARIÁVEL VALIADORES TÉCNICA/INSTRUMENTOS PERIODICIDADE 

Utilidade da 

Faculdade para a 

sociedade 

(cumprimento da 

missão) 

Entidades de classes; 

Mercado de trabalho; 

pais de alunos; órgãos 

vinculados a educação 

de nível superior. 

Questionários e entrevistas 

 
bienal 

Cenários e 

tendências das 

profissões 

vinculadas aos 

cursos ofertados pela 

instituição 

Entidades de classes; 

representantes de 

outras IES; colegiados 

dos cursos; direção 

Questionários e entrevistas; 

Pesquisa na internet; 

acompanhamento e análise dos 

ordenamentos legais envolvendo 

as resoluções do Ministério da 

Educação 

anual 

Pesquisa com o aluno 

egresso 

Gestores e colegiados 

dos cursos. 

Questionários e espaço no site da 

Faculdade na internet, específico 

para esse fim. 

Anual. 

Avaliação 

institucional pelos 

segmentos 

representantes da 

comunidade 

Representantes da 

sociedade civil 

organizada, mediante 

fórum 

Seminários dos cursos e fórum 

de avaliação 
bienal 

Fonte: Adaptado de SINAES, 2009. 
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TABELA Nº 07 

Contexto: avaliação oficial. 
VARIÁVEL AVALIADORES TÉCNICA/INSTRUMENTOS PERIODICIDADE 

Avaliação das 

condições iniciais 

de oferta 

MEC/SESu, através 

de comissão ad hoc. 

Observação e inquirição in loco 

tendo como critério às diretrizes 

curriculares e os padrões de 

qualidade do curso 

Antes do início do 

curso, como condição 

de autorização para 

funcionamento 

Avaliação das 

condições de oferta 

MEC/INEP, através 

da comissão ad hoc 

Observação e inquirição in loco 

tendo como critério às diretrizes 

curriculares e os padrões de 

qualidade do curso para efeito de 

reconhecimento 

Variável. De acordo 

com o período para 

reconhecimento do 

curso ou renovação do 

reconhecimento. 

Avaliação do 

desempenho dos 

alunos concluintes 

MEC/INEP Avaliação através do ENADE. Anual 

Fonte: Adaptado de SINAES, 2009. 

 

 

1.3 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: PREVISÃO DE ANÁLISE E 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A avaliação da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA e dos seus 

cursos é realizada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA/FCST, que busca 

coletar, organizar, analisar e interpretar dados de natureza quantitativa e qualitativa  

 

relativos à efetividade do ensino, com vista à melhoria do processo educacional 

envolvendo os contextos interno e externo. 

 Na avaliação do contexto externo são consideradas as seguintes variáveis: 

 

• Cenários e tendências das profissões vinculadas aos cursos ofertados pela 

Faculdade; 

• Utilidade da Faculdade para a sociedade; 

• Cenários e tendências do mercado de trabalho; 

• Pesquisa com o aluno egresso; 

• Avaliação institucional pelos segmentos representativos da comunidade. 

 

Na avaliação do contexto interno (autoavaliação) são consideradas as seguintes 

variáveis: 
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• Aluno; 

• Professores; 

• Funcionários técnico-administrativos; 

• Currículo; 

• Atividades acadêmicas; 

• Serviços prestados; 

• Acervo bibliográfico, Infraestrutura física e tecnológica; 

• Processos de gestão; 

• Utilidade da Faculdade para a sociedade, na opinião dos membros internos; 

• Instituição: cultura, clima e valores. 

 

A avaliação do contexto oficial considera as seguintes variáveis: 

• Condições iniciais de oferta; 

 

• Reconhecimento dos cursos; 

• Exame Nacional de Cursos. 

 

A Avaliação Institucional ocorre por meio de um processo continuo e 

sistematizado, onde cada variável é avaliada com uma periodicidade específica, 

considerando sua natureza. Anualmente, estes resultados são integrados, sistematizados, 

relatados e disseminados na forma documental. A socialização das informações gerais é 

efetivada por meio de seminário a toda comunidade envolvida. 

 

1.3.1 Elaboração de Relatório de Autoavaliação 

 

Anualmente a CPA da FCST elabora um relatório contendo as ações 

desenvolvidas pela CPA, tendo como base o núcleo comum das dez Dimensões da 
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Avaliação Institucional, a descrição dos Resultados obtidos e a Metodologia de 

incorporação desses no Planejamento da Gestão Acadêmico-Administrativa. 

Todos os resultados obtidos são sistematizados e organizados historicamente para 

permitir dois encaminhamentos distintos, a saber: 

 

• Em curto prazo - diagnóstico da realidade medida nos desempenhos e 

correção de rotas no sentido e na direção dos objetivos pretendidos. 

• Em longo prazo - visualização das tendências e das perspectivas da instituição 

(no seu todo e em partes) e a relação dessa com o ambiente. 

 

Finalmente, vale ressaltar que, percebendo a FACULDADE CATÓLICA 

SANTA TERESINHA como um sistema, os resultados da avaliação institucional são 

orientadores da revisão de todos os seus elementos de entrada (input): processos e saída 

(output) bem como de sua relação com o meio, pelo mecanismo de feedback ou 

retroalimentação. Assim, enxergar a FACULDADE CATÓLICA SANTA 

TERESINHA dentro desse enfoque permite sua consideração como um conjunto  

complexo, constituído por elementos interdependentes, que se influenciam mutuamente 

para produzir resultados, alguns deles imprevistos e até indesejados, especialmente 

quando o ambiente encontra-se fortemente instável, sujeito a mudanças velozes e 

erráticas, características dos tempos atuais. Assim sendo, a Avaliação Institucional e seus 

resultados serão utilizados como parâmetros para a construção da homeostasia, do 

equilíbrio dinâmico por meio do qual a Faculdade buscará ter sua missão e seus propósitos 

reconhecidos e validados na sociedade ao longo do tempo. 

O Relato Institucional - RI de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 

n° 62, foi concebido como uma inovação do Instrumento para Avaliação Institucional 

Externa (modalidade presencial) – 2014, publicada na Portaria 92 de 31 de janeiro de 

2014, que subsidia o ato de credenciamento e recredenciamento institucional e a 

transformação da organização acadêmica.  

De forma distinta dos relatórios de autoavaliação institucional elaborados pela 

CPA que materializam a avaliação interna, o Relato Institucional (RI) tem por objetivo 
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evidenciar como os processos de gestão institucional se desenvolvem a partir das 

avaliações externas e das avaliações internas. 

Em uma visão ampla, o Relato Institucional – RI deve analisar como a estratégia 

adotada pela Instituição e as ações e atividades dela decorrentes atende às orientações 

estratégicas definidas em seu planejamento, sendo essas: sua missão, visão e seus 

objetivos. 

Diante de todo o contexto sobre a autoavaliação, o que se evidencia é que o 

Relato Institucional demonstra a análise do histórico da IES, do conceito de avaliações 

externa, do desenvolvimento e divulgação dos processos de autoavaliação, do plano de 

melhorias e dos processos de gestão a partir das avaliações externas e internas, 

demonstrando a implementação de ações efetivas na gestão da IES e evidencia a evolução 

institucional.  

 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

2.1  MISSÃO, OBJETIVOS  E METAS INSTITUCIONAIS 

 

a) MISSÃO 
 

A Faculdade Católica Santa Teresinha tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento da Região do Seridó, formando no nível superior, cidadãos-

profissionais íntegros, conscientes, comprometidos com o desenvolvimento da educação, 

ciência e cultura, na promoção de valores indispensáveis à vida e ao convívio humano-

social. 

 

b) OBJETIVOS 

 

Conforme definido também no Artigo 2º, parágrafo 1° do seu Regimento Interno, 

a FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA tem os seguintes objetivos: 
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I. Formar diplomados, profissionais e especialistas, nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais, para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira além de colaborar na sua formação contínua;  

II. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico, do 

pensamento reflexivo, através de um ensino superior no qual seja materializada a filosofia 

de que todos os indivíduos são iguais perante a sociedade, possuindo os mesmos direitos 

e deveres;  

III. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade comunicando o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de expressão;  

IV. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 

integrando os ensinamentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração considerando, também, os valores 

éticos, e de serviço às pessoas;  

 

V. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura, da justiça 

social e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e o meio em que vive; 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 

os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer, com 

esta, uma relação de reciprocidade; 

VII. Promover a extensão aberta à participação da comunidade, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição; 

VIII. Implementar um ensino superior no qual seja materializada a filosofia de 

que todos os indivíduos são iguais perante a sociedade, possuindo os mesmos direitos e 

deveres e que serão possuidores, com igualdade, ao final de cada curso, do melhor 

conhecimento, na sua especialidade; 
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IX. Organizar, manter e desenvolver, sob as mais diferentes formas, direta ou 

indiretamente, cursos de graduação, tecnológicos, pós-graduação e programas de 

extensão;  

X. Promover o treinamento profissional, os serviços educacionais e para-

educacionais, a tecnologia educacional e outras formas de consecução da Educação, 

diretamente ligadas à comunidade ou através de instituições às quais se associe; 

XI. Ser um centro de criatividade, de irradiação do saber, em busca da verdade 

visando comunicá-la, no campo dos conhecimentos que lhes são próprios, para a 

felicidade das pessoas e para o bem da humanidade fundamentados nos princípios 

cristãos.  

O advento das tecnologias da informação, bem como o esgotamento dos modos 

de produção, tem gerado grandes mudanças que visam atender às necessidades políticas, 

sociais, culturais e econômicas do mundo cada vez mais globalizado. Essas mudanças 

impulsionam a Educação Superior rumo à revisão dos seus modelos no sentido de formar 

indivíduos capazes de conviver com a diversidade e a adversidade, visando garantir a 

sustentabilidade social e econômica dos sistemas produtivos e do homem. 

 

c) METAS 

 

Em meio à turbulência e da própria contradição decorrente das mudanças, a 

educação superior precisa responder a estes desafios através de uma educação não 

fragmentada, relacional, viabilizada por meio da inter e da transdisciplinaridade e da 

possibilidade de colocar-se como elo integrador, capaz de transformar, à medida que é 

critica reflexiva, criativa, ousada, interativa, integrativa e investigativa. 

Para responder a esse desafio, a FACULDADE CATÓLICA SANTA 

TERESINHA assume os postulados da II Conferência Internacional de Educação para 

Todos, ao estruturar a sua ação formadora. Suas diretrizes pedagógicas pretendem que 

seus alunos aprendam: a conceber, a fazer, a conviver, a ser, a pensar e agir 

prospectivamente. 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

63 

Em função dos objetivos gerais da Instituição, este documento apresenta, em 

linhas gerais e específicas, os caminhos já percorridos até aqui pela FCST bem como, 

traçar as metas a serem atingidas no período de cobertura por este PDI. 

Para concretizar as suas diretrizes pedagógicas, a FACULDADE CATÓLICA 

SANTA TERESINHA busca fundamentar-se nas bases epistemológicas das concepções 

sociointeracionistas pelas quais o aluno é autor e o professor o mediador que o orienta, 

interage com ele e contribui para que ele, a partir das suas experiências e dos diversos 

saberes desenvolvidos por meio dos conteúdos curriculares, da pesquisa, de atividades 

independentes, e em integração com a comunidade, sinta-se capaz de construir o seu 

próprio conhecimento. 

 

• Trabalho pedagógico integrado, que busca a compreensão do conhecimento 

em sua totalidade, de modo a facilitar a apropriação e a construção de saberes 

técnico-científicos e político-sociais que consolidem as diferentes 

competências profissionais; 

 

• Visão do desenvolvimento pessoal e profissional do aluno na sua totalidade 

como ser humano, capaz de aprendizagens complexas e construções coletivas; 

• Ensino para a cidadania e para a formação do profissional dotado de 

autonomia, criatividade e competência não só para inserir-se no mercado, mas, 

também, para criar novas oportunidades de geração de renda e de novas formas 

de trabalho; 

• Aprimoramento das competências interpessoais e técnicas pela ressignificação 

de conteúdos teóricos em ações interativas com a comunidade; 

• Estímulo permanente ao desenvolvimento do espírito científico para ampliar 

a produção do conhecimento e das tecnologias que favorecem o entendimento 

do homem e do meio em que vive; 

• Valorização das relações professor e aluno, estabelecidas num processo 

dialético e numa práxis educativa formadora de competências profissionais e 

humanas; 
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• Reavaliação permanente de conteúdos, objetivos, finalidades e ações 

curriculares para o enfrentamento da crescente complexidade e mutabilidade 

do conhecimento científico, das novas ordens mundiais e das relações de 

trabalho; 

• Estímulo permanente ao desenvolvimento da ética, no contexto dos gêneros 

humano, religioso, social e profissional. 

 

d) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Considerando a missão da Faculdade, suas diretrizes pedagógicas e os seus 

objetivos de caráter permanente definidos em itens anteriores, bem como as metas para 

atingir esses objetivos, apresentamos os seguintes objetivos específicos para os próximos 

anos da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA. 

 

• Assegurar que sejam oferecidos ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa 

e extensão de qualidade, através de melhorias propostas pelas autoavaliação 

realizada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

• Manter a comunidade acadêmica da Faculdade, com identidade própria e 

única; 

• Acrescentar as políticas, regulamentos e normas que regerão as ações da 

Faculdade, seguindo regulamentos do Regimento Interno da FCST; Projetos 

Pedagógicos dos Cursos;  

• Dinamizar os órgãos que permitirão a condução das atividades administrativas 

e acadêmicas da Faculdade;  

• Assegurar a continuidade da avaliação institucional interna e externa, como 

uma instituição comprometida com a formação de indivíduos efetivamente 

capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade; 

• Aperfeiçoar os mecanismos de qualificação do corpo docente e do pessoal 

técnico-administrativo.  
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2.2 PLANEJAMENTO DIDÁTICO-INSTRUCIONAL E POLÍTICA DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO E DE PÓS GRADUAÇÃO 

 

Cada instituição de educação superior (IES) nasce com propósitos próprios e se 

organiza conforme seus dispositivos estatutários e regimentais. A implementação e o 

controle da oferta das atividades educacionais a que se propõe exigem planejamento 

criterioso e intencional voltados para o cumprimento de sua função social. 

O Projeto Pedagógico Institucional – PPI é um instrumento político, filosófico 

e teórico-metodológico que norteará as práticas acadêmicas da IES, tendo em vista sua 

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

específicos. 

Em sua fundamentação, o PPI deve expressar uma visão de mundo contemporâneo 

e do papel da educação superior em face da nova conjuntura globalizada e tecnológica, 

ao mesmo tempo em que deve explicitar, de modo abrangente, o papel da IES e sua 

contribuição social nos âmbitos local, regional e nacional, por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão como componentes essenciais à formação crítica do cidadão e do 

futuro profissional, na busca da articulação entre o real e o desejável. 

Neste sentido busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um 

sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente.  

Trata-se de uma projeção dos valores originados da identidade da instituição, 

materializados no seu fazer específico, cuja natureza consiste em lidar com o 

conhecimento, e que deve delinear o horizonte de longo prazo, não se limitando, portanto, 

a um período de gestão. 

A construção do conhecimento e o exercício da prática tecno científica devem ser 

articulados no espectro de valores humanísticos, de forma que sua dinâmica e realização 

se configurem a partir do entendimento de que a ciência e a técnica não se apresentam 

apenas como meio ou dispositivo, mas, principalmente, como modo de inserção na 

realidade, de ação e interação do homem com o mundo. 

O PDI e a política de ensino, busca sempre ter um alinhamento, considerando os 

métodos e as técnicas didático-pedagógicas, metodologias que favoreçam o atendimento 

educacional especializado e as atividades de avaliação, possibilitando práticas de ensino 
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de graduação e de pós-graduação, com incorporação de avanços tecnológicos e com 

metodologia que incentive a interdisciplinaridade, e a promoção de ações inovadoras. 

A FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA funciona nas instalações 

do Educandário Santa Teresinha, escola de tradição na cidade de Caicó e no Estado do 

Rio Grande do Norte. O Educandário e os prédios pertencem ao sócio majoritário da 

mantenedora da Faculdade, o PRONEVES. 

Os prédios estão edificados em um terreno que ocupa quase a totalidade de um 

quarteirão. O terreno tem uma área construída de 2.742,44m2. Além da área coberta, o 

conjunto dispõe de piscina e um ginásio. 

O Educandário Santa Teresinha foi solenemente inaugurado em 1925. A 

experiência acumulada na área do ensino nesses 94 anos de presença na comunidade, 

firmou os alicerces da criação da Faculdade Católica Santa Teresinha, tendo como 

entidade mantenedora a Sociedade de Ensino Superior Madre Francisca Lechner – Caicó 

S/S Ltda, localizada na Rua Visitador Fernandes, nº 78, município de Caicó no Estado do 

Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de Direito Privado, com atuação na área educacional 

e inscrita sob o CNPJ nº 05.845.288/0001-19, sociedade essa institucionalizada a partir 

de uma parceria do PRONEVES - Província Nossa Senhora das Neves da Congregação 

das Filhas do Amor Divino (sócia majoritária), com profissionais do mais alto gabarito, 

como professores titulados e com vasta experiência no ensino, pesquisa, extensão e gestão 

no nível universitário. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha (Código da IES no E-MEC: 3644) chegou 

ao Seridó autorizada pela Portaria Ministerial nº 3.892/2004, publicada no Diário Oficial 

da União, em 26/11/2004, com a vocação de oferecer um Ensino Superior com qualidade 

e credibilidade, preparando profissionais para atuar nos mais diversos tipos de 

organizações, respeitando as particularidades e culturas de cada região. 

A principal atuação da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA é a 

oferta de Educação Superior, envolvendo as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

especificamente nas áreas de tecnologia, saúde, humanas e sociais aplicadas. Na vertente 

Ensino, a oferta se faz pelo nível de Graduação, Curso Superior Tecnologia e Cursos de 

Pós-Graduação. 
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Em função dos objetivos gerais da Instituição, definem-se as seguintes metas para 

a Faculdade no período coberto pelo presente PDI. 

 

 

 

 

TABELA Nº 08 

Cronograma das Ações 

METAS DEFINIDAS 
ANO 

2020 2021 2022 2023 2024 

Percentual do preenchimento das vagas oferecidas nos cursos 

de graduação. 

 

70% 

 

75% 

 

80% 

 

85% 

 

85% 

Percentual do preenchimento das vagas oferecidas nos cursos 

de pós-graduação. 
50% 50% 50% 50% 50% 

Desenvolvimento e implementação de projetos de iniciação 

científica.  
4 5 5 6 6 

Desenvolvimento e implementação de atividade e projeto de 

extensão 
5 5 6 6 6 

Utilização dos resultados das avaliações para melhoria do 

desempenho (aprendizagem e crescimento) 

 

75% 

 

80% 

 

80% 

 

85% 

 

85% 

Reconhecida pela comunidade onde atua como uma 

Instituição que busca desenvolver os valores humanos por 

meio do aperfeiçoamento das pessoas via formação em nível 

superior, com qualidade e credibilidade. 

 

70% 

 

70% 

 

75% 

 

75% 

 

80% 

Indicada na avaliação interna da Faculdade como um 

ambiente saudável e de realização profissional pelos docentes 

e funcionários (média). 

 

70% 

 

80% 

 

80% 

 

85% 

 

85% 

Indicada pelos próprios alunos, como o melhor local dentre 

as IES da região para os seus amigos e parentes próximos 

fazerem um curso superior. 

 

70% 

 

70% 

 

80% 

 

80% 

 

85% 

Fonte: Dados internos da IES 

 

Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são abertos a candidatos diplomados em 

Cursos de Graduação e que atendam às exigências específicas de cada um deles, 

obedecendo a regulamento próprio aprovado pelo CONSUPE e a legislação específica. 

O CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da FCST, propõe ao 

Conselho Superior – CONSUPE a criação, alteração e extinção de cursos de pós-

graduação, bem como os respectivos projetos pedagógicos e planos, de acordo com as 

normas estabelecidas pela Faculdade Católica Santa Teresinha e com a legislação vigente.  

A Direção Acadêmica gerencia as ações de programação acadêmica, execução e 

avaliação dos projetos dos cursos, objetivando a articulação das diversas áreas do 

conhecimento e integração das Coordenações dos cursos de graduação e tecnológicos 
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com os cursos de pós-graduação às diretrizes, políticas e objetivos educacionais da 

Faculdade Católica Santa Teresinha e dos cursos. 

 

 

TABELA Nº 09 

Cursos de Especialização Previstos para o Período do PDI 2020 a 2024 
CURSO/HABILITAÇÃO 2020 2021 2022 2023 2024 MODALIDADE 

Especialização em Direito Público  x x x x x Presencial 

Especialização em Conciliação, Mediação e 

Justiça Restaurativa  
x x x x x Presencial 

Especialização Gestão Fiscal e Tributária  x x x x x Presencial 

MBA em Finanças de Mercado     x x Presencial 

Especialização em Gestão de Marketing e 

Comunicação. 
 x x x x Presencial 

Especialização em Gestão de Projetos    x x x Presencial 

Intervenção Psicossocial na área da Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes 
x x x x x Presencial 

Direito Processual Penal Militar  x x x  Presencial 

Psicologia da Saúde e Hospitalar   x x x Presencial 

Fonte: Dados da Instituição 

 

A Faculdade Católica Santa Teresinha, de acordo com as diretrizes normativas de 

sua Mantedora, adota a seguinte política para concessão de benefícios e incentivos nos 

seus cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: 

 

I - O desconto, a título de bolsa, incidirá, exclusivamente, em curso ofertado 

diretamente pela Faculdade Católica Santa Teresinha; 

II - integrantes do corpo administrativo ou docente da Faculdade fazem jus a 

desconto, não extensivo a seus dependentes, de até 100% (cem por cento), sendo que a 

inscrição fica a cargo do requerente, desde que atendidas às seguintes condições: 

 

a) a bolsa é concedida somente para curso na área de interesse da Instituição, e 

que haja correlação desta com a atividade funcional exercida pelo interessado;  

b) a concessão limita-se a até 04 (quatro) bolsas de 100%, ou equivalentes, por 

turma de pós-graduação; 

c) os requerimentos relativos aos pedidos de bolsa, após o seu protocolo, são 

apreciados pela Direção da Faculdade Católica Santa Teresinha. 
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Vale ressalta que os Cursos de Especialização terão uma carga horária mínima de 

360 (trezentas e sessenta) horas, os de Aperfeiçoamento de, no mínimo, 180 (cento e 

oitenta) horas e os Cursos de Extensão Universitária, no mínimo, 30 (trinta) horas, não 

computado o tempo de estudo individual e em grupo sem assistência docente. 

 

2.3 POLÍTICA E PRÁTICAS DE PESQUISA OU INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DE 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E 

CULTURAL 

 

As atividades de Iniciação Científica destinam-se à ampliação do conhecimento 

humano e ao desenvolvimento de novas técnicas para a sua aplicação e ao 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura. O objetivo 

primordial da pesquisa realizada na FCST é a sua aplicação para melhoria e crescimento 

do ensino de Graduação e Pós Graduação oferecido pela Faculdade. No entendimento da 

FCST, a pesquisa pode reforçar de modo direto o conhecimento gerado nos projetos para 

aplicação no ensino superior.  

A FCST estimula os alunos por meio das jornadas de iniciação científica à 

produção cultural resgatando a memória cultural da Região do Seridó, fazendo com que 

a comunidade acadêmica e a sociedade participem dos eventos. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha incentiva a produção de projetos de 

pesquisa oriundos dos seus docentes, bem como a interação com o corpo discente da 

faculdade, buscando a inclusão da comunidade acadêmica em um projeto maior, visando 

sempre à melhoria do ensino aplicado pelo corpo docente. 

Todas as ações realizadas na FCST são documentadas por meio de fotos, 

documentos, rádio, revistas e web para que atenda e sistematize as informações. 

Concessão de bolsas para discentes e docentes é uma das formas de apoio às 

atividades de iniciação científica incluindo a participação em eventos. 
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2.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS À 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 

 

 

a) ações Institucionais relativas à diversidade, ao meio ambiente, à memória 

cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

 

As ações da FCST são voltadas à diversidade, ao meio ambiente, à memória 

cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural, que são trabalhadas nas atividades 

e projetos de extensão com participação dos cursos de graduação através da realização de 

eventos tais como: a difusão da cultura afro-brasileira, discussão e conscientização sobre 

o meio ambiente bem como produção artística e ao patrimônio cultural. 

A FCST já realizou o projeto que foi desenvolvido nas escolas públicas e privadas 

sobre a importância da coleta seletiva no desenvolvimento de um ambiente saudável, além 

de ser inédito para as escolas envolvidas, uma vez que não há projetos dessa natureza 

sendo desenvolvidos nessas instituições. Nesse contexto busca trazer mudanças de 

hábitos de consumo e de formação de novos valores em relação à reciclagem e 

sensibilização com o meio ambiente, no sentido de terem a consciência da importância 

da separação do lixo. E com este Projeto atendemos a Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 

1999 que trata da Educação Ambiental e o Decreto 7.746/2012 e Instrução Normativa 

10/2012 sobre o Desenvolvimento Nacional Sustentável.  

Para atender este requisito, a FCST realiza eventos culturais com a participação 

do corpo discente de todos os cursos ofertados na Faculdade, com exposições, realização 

de feiras interculturais, feira do empreendedor, semana do meio ambiente, além da 

inserção de conteúdos disciplinares nos projetos dos cursos.  

 

b) Ações de Responsabilidade Social da Instituição - inclusão social 

A Faculdade Católica Santa Teresinha preocupada com as demandas 

socioambientais que emergem a cada dia no país, possibilita por seus projetos de ensino,  
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pesquisa e extensão, discussões sobre as problemáticas sociais e ambientais, 

especificamente as inerentes a Cidade de Caicó e à Região do Seridó. 

As principais ações de responsabilidade social da FCST são materializadas por 

meio dos programas de extensão, distribuídos em áreas temáticas de caráter extensionista, 

assumindo como prioridade as linhas geradoras de serviços e produtos direcionados para 

o desenvolvimento da região do Seridó. 

Estes Projetos são ferramentas de ação que delimitam uma intervenção quanto aos 

objetivos, metas, formas de atuação, prazos, responsabilidades e avaliação. A Faculdade 

Católica Santa Teresinha vem construindo no decorrer dos anos, vários projetos sociais e 

ambientais com a colaboração do corpo docente e discente, como também as empresas 

que apoiam sendo parceiras nas atividades desenvolvidas e isso vem sendo um marco 

para a Instituição, contribuindo assim para reduzir as desigualdades sociais. Desenvolve 

ao mesmo tempo nos discentes a capacidade da gestão dos recursos, como também a ideia 

de uma nova gestão voltada para os valores e comprometimento com a responsabilidade 

social e ambiental, mediante políticas de inclusão social.  

Vale ressaltar que a FCST tem contribuído para reduzir as desigualdades sociais, 

mediante políticas de inclusão social, oferecendo, por exemplo, bolsas de estudos para 

estudantes de baixa renda, permitindo assim, o acesso à educação superior.  

Consciente de sua responsabilidade, a Faculdade Católica Santa Teresinha 

participa do Programa FIES. A FCST participa também do Dia da Responsabilidade 

Social, onde as entidades educacionais oferecem uma série de atividades gratuitas para a 

população, nas áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente. Essa campanha tem o 

intuito também de conscientizar as pessoas em ser solidárias com instituições que prestam 

serviços à sua comunidade e que precisam de contribuição, seja na área de higiene, 

alimentação, dentre outros serviços assistenciais.  

A Faculdade Católica Santa Teresinha oferece dentre seus projetos cursos de 

Educação Inclusiva para ser oferecido ao corpo docente. O objetivo é levar os educadores 

a refletir sobre questões pertinentes à Educação Inclusiva, às Políticas  
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Públicas de Educação Especial e às Adequações Curriculares necessárias para possíveis 

redimensionamentos das ações educativas na sala de aula.  

A Empresa Júnior desempenha a função de produtora de novas tecnologias e 

alternativas, se constituindo em importante agente modificador da comunidade em que 

está inserida. Configura-se na solução bastante eficaz, com a prestação de serviços de 

consultoria, fornecendo visão prática imprescindível para a formação de um profissional  

habilitado e criativo. O Estatuto da Empresa Júnior encontra-se em processo de adequação 

para atender melhor os Cursos da Faculdade Católica Santa Teresinha. 

 

c) Ações afirmativas de defesas e promoção dos Direitos Humanos e Igualdade 

Étnico-Racial 

 

De acordo com o Parecer CNE/CP N° 8/2012 a inserção da Educação em Direitos 

Humanos na Educação Superior deve ser transversalizada em todas as esferas 

institucionais, abrangendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. Na Faculdade 

Católica Santa Teresinha, os Direitos Humanos, são contemplados nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos e suas atividades curriculares, podendo ser incluídos como 

conteúdo complementares e flexíveis, por meio de seminários e atividades 

interdisciplinares, como disciplinas obrigatórias e/ou optativas ou ainda de maneira mista, 

combinando mais de um modo de inserção por meio do diálogo com várias áreas de 

conhecimento. Como ação transversal e interdisciplinar, numa perspectiva crítica de 

currículo, existindo a relação entre teoria e prática, entre as garantias formais e a 

efetivação dos direitos humanos em geral. 

Buscando esta temática, a FCST criou o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da 

Faculdade Católica Santa Teresinha – NEAB/FCST, que tem como finalidade: 

 

I - Sensibilizar a comunidade acadêmica (docentes, discentes e o corpo técnico 

administrativo) acerca das diretrizes e bases da educação nacional quanto à 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira”; 
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II – Estimular e apoiar projetos de pesquisa, ensino e extensão voltados às 

temáticas étnico-raciais; 

III – Auxiliar o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE na 

implementação de projetos de pesquisa, ensino e extensão voltados às 

temáticas étnico-raciais; 

IV – Promover juntamente com o CEPE e os NDE’s dos cursos da Faculdade 

Católica Santa Teresinha seminários e fóruns de discussão com toda 

comunidade acadêmica e a sociedade em geral em temáticas que busquem a 

formação de uma sociedade que reconheça e respeita as diversidades étnico-

raciais brasileira; 

V- Promover juntamente com o CEPE eventos para os dias 21 de março, Dia 

Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial; dia 13 de 

maio, Dia Nacional de Luta contra o Racismo e 20 de novembro o Dia 

Nacional da Consciência Negra. 

 

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Faculdade Católica Santa Teresinha – 

NEAB/FCST tem a seguinte representação: 

 

I - um (01) Coordenador de curso; 

II – um (01) professor representante de cada curso. 

 

Este órgão tem como função precípua atuar nas áreas de pesquisa, ensino e 

extensão, juntamente com o CEPE e o NDE de cada curso, relacionados à diversidade 

étnico-racial, de combate à discriminação e ao racismo, promover eventos, encontros e 

seminários para a implementação da Lei 10.639/2003 e do Parecer CNE/CP 3/2004, que 

dispõe sobre o ensino da História da África e História da Cultura afro-brasileira e história 

indígena. 
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Nesse sentido, fazem parte do calendário acadêmico, as seguintes datas alusivas: 

dia 21 de Março (dia internacional da luta pela eliminação e discriminação racial), dia 13 

de Maio (dia nacional contra o racismo) e o dia nacional da consciência negra (dia 20 de 

Novembro), fazendo parte do cotidiano institucional da FCST e comunidade acadêmica. 

 

2.5 PDI E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E À RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A Faculdade Católica Santa Teresinha em parceria com o IEL – Instituto Euvaldo 

Lodi coloca a cada período em média quarenta (40) alunos no mercado de trabalho para 

estágio extracurricular.  

A Casa do Empresário firmou parceria com a FCST em 2009 e as empresas 

passaram apoiar os eventos realizados pela Faculdade e com isso fez com que os 

empresários encaminhassem seus colaboradores para fazer a graduação ou pós-

graduação.  

A FCST tem convênio com a Fortes Informática que cede à instituição, a título de 

doação, sem exclusividade, o direito de uso das versões acadêmicas (cópias executáveis) 

dos seguintes programas de computador:  

 

• AC CONTÁBIL – Sistema de Contabilidade Geral 

• AC FISCAL – Sistema de Escrituração Fiscal 

• AC PESSOAL – Sistema de Pessoal 

 

Considerando que o Programa de Apoio ao Estudante e à Iniciação Profissional, 

é um programa instituído pela  Fortes Informática Ltda., em parcerias com Faculdades e 

Universidades ou diretamente com os estudantes, com o objetivo de contribuir com a 

comunidade acadêmica dos Cursos de Ciências Contábeis, Administração de Empresas  
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e áreas afins, visando a preparação para o ingresso no mercado de trabalho através de 

estágio profissional ou vínculo empregatício. 

A empresa  Fortes Informática disponibilizou todo o sistema para utilização do 

laboratório de informática da FCST que atua também como ponte entre a academia e o 

mercado de trabalho, onde trabalha com simulações da vida real, consultorias em 

pequenas e médias empresas sob a supervisão de docentes da FCST, tudo isso visando 

contribuir com o desenvolvimento das habilidades profissionais dos acadêmicos no 

sentido de promover o crescimento social, regional e da qualidade de vida dos indivíduos 

envolvidos nos projetos. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha objetiva também contribuir para o meio 

onde está inserido, propõe o desenvolvimento de Projetos com cunho de 

Responsabilidade Social, por meio da Extensão e da Pesquisa, quando da socialização da 

produção científica.  

Os Projetos de Responsabilidade Social serão desenvolvidos pelos cursos, 

implantados e implementados objetivando a inclusão, a inserção, a formação cidadã, o 

respeito ao cumprimento dos direitos e deveres dos indivíduos e das Instituições, 

considerando que formação cidadã implica na construção de valores que incidem sobre 

os princípios éticos, ressaltando a defesa e a função de cada grupo no meio social, seja a 

sociedade através dos seus grupos organizados, seja o poder público na primazia de sua 

responsabilidade. 
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 

3.1 POLÍTICAS DE ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA 

OS CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

 

As políticas que direcionam nosso fazer pedagógico têm por fundamento as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecidas pelas Leis Educacionais (Lei n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB; Lei 10.861, de 14 de abril de 2004) e demais 

normatizações do Ministério da Educação – MEC. 

As políticas de ensino, de pesquisa e de extensão são concebidas sob o prisma da 

indissociabilidade. Sua prática, na realidade das atividades acadêmicas, é realizada de 

forma integrada. 

A atuação do ensino na Graduação reúne conteúdos de formação básica, 

profissional e complementar, bem como metodologias específicas capazes de promover 

o aprimoramento da relação ensino-aprendizagem, focalizando a investigação científica 

e a multidisciplinaridade, mediante a prática de vivências pedagógicas e estudos de casos, 

elementos sempre associados a uma prática profissional. 

A Faculdade disponibiliza equipamentos de informática, recursos audiovisuais e 

de multimídia em quantidade suficiente para atender aos cursos e para dar condições 

apropriadas para os docentes desenvolverem seus trabalhos de ensino, pesquisa e 

extensão. A Faculdade busca explorar de forma intensiva os recursos de informática e de 

multimídia para que isso se constitua em característica de vantagem competitiva 

sustentada perante outros cursos superiores existentes na região. 

 

3.1.1 Políticas de Ensino 

 

 

Nos cursos da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA, visando à 

flexibilidade de organização dos componentes curriculares, a criação de oportunidades 

diferenciadas de integralização do curso por parte dos alunos, e às atividades práticas e 

estágios, prevê-se a implementação das seguintes inovações: 
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• Laboratório de prática – Visando propiciar uma visão mais próxima possível da 

realidade no futuro ambiente de trabalho, a FCST define como política institucional de 

ensino a inserção de atividades específicas a serem desenvolvidas no laboratório, 

observando sempre as diretrizes curriculares dos cursos quanto a obrigatoriedade desse 

tipo de atividade, e mesmo não havendo tal exigência, a FCST oportuniza esta 

possibilidade de inclusão nos projetos pedagógicos dos cursos o uso efetivo dos 

laboratórios de práticas.  

 

• Disciplinas Optativas - No projeto pedagógico dos Cursos é oportunizada a oferta de 

disciplinas optativas. O objetivo das Disciplinas optativas é a complementação de 

conteúdos contemporâneos ou suprir deficiências de conteúdos de semestres anteriores e 

que foram percebidas pelo aluno ou professor e comunicada à Coordenação do Curso.  

 

• Atividades Complementares - O objetivo é promover a interdisciplinaridade e 

combinar a teoria com a prática. No decorrer de cada curso, o aluno tem que frequentar – 

e comprovar – uma quantidade determinada em horas de seminários, mesas redondas, 

palestras, eventos e cursos sobre a sua área de formação, seja na própria instituição ou 

fora dela, em entidades de classe, ou outras instituições congêneres. No inicio de cada 

período letivo, a coordenação do curso divulga os principais eventos propostos em nível 

institucional, municipal, estadual, nacional e internacional. Cada aluno, no decorrer do 

curso, deverá apresentar os comprovantes de participação como requisito parcial para 

aprovação na disciplina. 

 

• Disciplina de LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais - O aluno do Curso de 

Contabilidade da Faculdade Católica Santa Teresinha, e de outros Cursos da IES, poderá 

optar em cursar a Disciplina de “Libras” (Linguagem Brasileira de Sinais), oferecida pela 

Instituição de forma ampla e aberta, de acordo com a legislação vigente e normas 

institucionais próprias, com o aproveitamento da respectiva Carga Horária 

correspondente  como  Disciplina Optativa  em  seu Histórico  Acadêmico-Escolar,  
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obviamente desde que devidamente aprovado (por aproveitamento e frequência) na 

referida disciplina.  Assim, em virtude da promulgação do DECRETO 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, que surgiu para regulamentar a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, 

que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e atentando especialmente para o 

disposto nos arts. 2º e 3º do referido diploma, a FCST disponibiliza a disciplina na matriz 

curricular de Serviço Social como obrigatória e como oferta optativa para os demais 

cursos. Desta forma conclui-se que IES já dispõe de docentes capacitados para atender 

possíveis demandas internas de alunos neste seguimento. 

 

• Disciplina GESTÃO AMBIENTAL - A temática ambiental e da própria educação 

ambiental são, sem dúvida alguma, das grandes preocupações contemporâneas de toda 

a sociedade mundial, dado os inúmeros desdobramentos importantes que tais questões 

causam às mais variadas nuances da vida atual. Aqui compreendida como conceito e 

ideia ampla (não apenas relacionada ao substrato físico-natural dos ecossistemas) e 

fundamental a todos.  A Constituição Federal elevou a proteção ao meio ambiente ao 

status de norma constitucional como afirmação das escolhas civilizatórias assumidas 

pelo legislador constituinte originário. O art. 225 da Constituição Federal Brasileira 

atual afirma que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. 

 

• Disciplina DIREITOS HUMANOS - A abordagem sistemática do tema dos Direitos 

Humanos se constitui, nos dias atuais, uma importante ferramenta de combate às 

constantes violações de direitos humanos, posto que fomenta a tolerância, a 

valorização da dignidade do ser humano e exalta os princípios democráticos. Neste 

sentido, a inserção de um trabalho interdisciplinar em tal dimensão temática implica 

na integração de conteúdo, passando de uma concepção fragmentária para uma 

concepção unitária do conhecimento.  
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O estudo dos Direitos Humanos nessa perspectiva interdisciplinar e 

multidisciplinar demanda englobar diferentes dimensões que devem complementar-se 

com o fim formar um profissional comprometido com tais valores. 

 

- Cronograma da implantação e desenvolvimento da Instituição para o período de 

vigência do PDI 

 

Os Cursos de Graduação e os Cursos Superiores de Tecnologia objetivam a 

formação acadêmica e a habilidade ao exercício profissional na área de estudos abrangida 

pelo respectivo currículo pleno. 

A FCST, desde seu credenciamento, elabora pesquisas e estudos locais e regionais 

no sentido de planejar suas ações de médio e longo prazo. Não é diferente ao pensar sua 

área de ensino. Diante disso, no último PDI havia um planejamento para criação de 

diversos cursos de graduação, porém, como tudo evolui, alguns desses cursos não se 

mostraram viáveis para a região, por vários motivos, e isto levou ao não cumprimento da 

proposta apresentada naquele PDI. Consequentemente, a FCST, acompanhando o 

crescimento local e regional, resolveu por admitir uma nova proposta de criação de cursos 

para o novo período deste PDI, como está demonstrado na tabela abaixo: 

TABELA  10 

Programação de abertura dos Possíveis Cursos de Graduação  

(Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico) PDI 2020-2024. 
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Pedagogia 
Licenciatura 

Semi 

Presencial  
100 02 Tarde/Noite FCST 2020 

Comunicação 

Social 
Bacharelado 

Semi 

Presencial  
100 02 Tarde/Noite FCST 2020 
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Estética e 

Cosméticos 
Tecnólogo 

Semi 

Presencial  
100 02 Tarde/Noite FCST 2020 

Sistema de 

Informação 
Bacharelado 

Semi 

Presencial  
100 02 Tarde/Noite FCST 2021 

Letras Licenciatura 
Semi 

Presencial 
100 02 Tarde/Noite FCST 2021 

Curso Superior 

em Alimentos 
Tecnólogo 

Semi 

Presencial  
100 02 Tarde/Noite FCST 2022 

Química 
Licenciatura/ 

Bacharelado 

Semi 

Presencial 
100 02 Manhã/Tarde FCST 2022 

Engenharia 

Ambiental 
Bacharelado 

Semi 

Presencial 
100 02 Manhã/Tarde FCST 2023 

Redes de 

Computadores 
Tecnológico 

Semi  

Presencial 
100 02 Tarde/Noite FCST 2023 

Zootecnia Bacharelado 
Semi 

Presencial  
100 02 Tarde/Noite FCST 2024 

Educação Física Bacharelado 
Semi 

Presencial  
100 02 Manhã/Tarde FCST 2024 

Fonte: Elaborado pela instituição. 

 

Diante do quadro acima, podemos observar que a Faculdade Católica Santa 

Teresinha pretende ampliar o leque na modalidade de ensino, ou seja, colocar curso 

semipresencial, pois este formato privilegia o ensino por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), espaço em que o aluno pode acessar todo o conteúdo do curso 

disponibilizado pela internet. O aluno também realizará encontros presenciais 

programados na própria instituição FCST, além das suas avaliações, atividades e os 

encontros determinados pela legislação. A utilização dessas tecnologias faz-se necessário, 

pois além dos cuidados em cumprir as determinações legais para essa implantação, a 

FCST irá trabalhar na capacitação dos docentes e buscando meios de garantir a qualidade 

na oferta do ensino. Todavia, utilizaremos estas ferramentas com comprometimento e 

planejamento adequados para atender melhor os discentes. 

 

3.1.2 Cursos e Atividades de Extensão e Pesquisa 

 

 

Os Cursos e as atividades de Extensão destinam-se a difundir a cultura, os 

conhecimentos científicos, artísticos e técnicos à comunidade, criando oportunidades de 

aprimoramento intelectual e do diálogo intercultural. 
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A FCST disponibiliza anualmente um percentual definido no orçamento para 

apoio às atividades de extensão. Na Faculdade Católica Santa Teresinha, a atividade de  

extensão se materializa pela vinculação do aluno em um Projeto de Extensão elaborado 

por um docente e devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso e pelo CEPE – 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Assim, de acordo com o Projeto de Extensão, 

a comunidade educativa da instituição vincula suas atividades com a comunidade que está 

inserida, proporcionando assim, uma integralidade com a sua Missão.  

O curso de extensão é uma oportunidade de formação de curta duração, para 

complementar a graduação com conteúdos relacionados ao curso, não sendo parte dele 

obrigatoriamente, inclui atividades práticas, acadêmicas, culturais e outras. Disponível 

em modalidade presencial, o curso de extensão universitária pode ser realizado por 

qualquer pessoa, independentemente de possuir ou não vínculo com a faculdade que a 

oferta.  

É importante lembrar que o curso de extensão universitária não é considerado 

como uma pós-graduação, ele possui a duração menor e é focado no aperfeiçoamento, 

especialização e aquisição de conhecimento em novas áreas de formação. De modo geral, 

os cursos de extensão possuem certificação, são reconhecidos pelo Ministério da 

Educação (MEC) e possuem duração média de três (03 meses), porém não possuem 

validade acadêmica (ao contrário do que acontece com os cursos de graduação) 

Os cursos de extensão universitária não possuem regulamentação específica, 

assim como os cursos livres, mas só podem ser oferecidos por uma faculdade 

devidamente credenciada pelo Ministério da Educação – MEC.  

A principal diferença entre as duas modalidades está na proposta de cada uma. 

Enquanto os cursos livres possuem uma visão mais direcionada ao mercado de trabalho, 

os cursos de extensão são focados no meio acadêmico. Ou seja, a certificação do curso de 

extensão universitária possui vínculo com instituições de nível superior.  

As atividades de extensão bem planejadas, bem estruturadas e bem executadas 

permitem à faculdade socializar e democratizar os conhecimentos dos diversos cursos e  
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áreas, e também preparar seus profissionais, não somente com a estratégia do ensino-

transmissão, mas complementando a formação com a estratégia do ensino-aplicação. 

As atividades de pesquisa destinam-se à ampliação do conhecimento humano e ao 

desenvolvimento de novas técnicas para a sua aplicação e ao desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia e da criação e difusão da cultura. 

É na extensão que os discentes das áreas da contabilidade, administração, 

psicologia, direito, serviço social e tantas outras, vão entender e fundamentar os conceitos 

e teorias aprendidos nas atividades de ensino, consolidando e complementando o 

aprendizado com a aplicação. Daí um dos grandes méritos da extensão - permitir a 

efetivação do aprendizado pela aplicação. Essa aplicação, evidentemente, deve ser 

planejada e acompanhada por professores e profissionais das respectivas áreas do 

conhecimento, da própria instituição. 

O artigo 207 da Constituição, ao afirmar que  "...as universidades obedecerão ao 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão", é bastante sábio. Sábio 

porque obriga que as universidades sejam conduzidas, associando e integrando as 

atividades de ensino, extensão e pesquisa de maneira que se complementem, para bem 

formar seus profissionais universitários. Veja-se: A faculdade é detentora do 

conhecimento e o transmite, por meio do ensino, aos educando. Por meio da pesquisa 

aprimora os conhecimentos existentes e produz novos conhecimentos. Pelo ensino, 

conduz esses aprimoramentos e os novos conhecimentos aos educando. Por meio da  

extensão, pode proceder a difusão, socialização e democratização do conhecimento 

existente, bem como das novas descobertas à comunidade. A Extensão também propicia 

a complementação da formação dos universitários, dada nas atividades de ensino, com a 

aplicação prática. 

 

Dentre outras, podem ser destacados os seguintes tipos de ações extensionistas: 

• Cursos, palestras e conferências; 

• Viagens de estudo; 
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• Campus avançados; 

• Apresentações musicais, teatrais e feiras; 

• Campanhas orientativas e assistenciais; 

• Programas e eventos culturais e esportivos, entre outros; 

 

O estímulo para a elaboração de projetos de pesquisa é parte fundamental do 

planejamento pedagógico da implantação de um curso superior, nesse sentido, também 

muito notório é a definição de possibilidades de projetos de extensão. 

 

FIGURA nº04 

PLANEJAMENTO PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 
Fonte: Elaborado pela Instituição de Ensino. 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade Católica Santa 

Teresinha, propõe uma relação com a sociedade a interação entre a Faculdade e a 

sociedade, emergindo do contexto histórico, social, cultural e tecnológico da região, do  
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país e do mundo, procurando resposta efetiva às demandas dos seus diversos segmentos, 

notadamente aqueles mais excluídos, visando à transformação social. 

A qualidade destas atividades, no caso das Instituições de Ensino de caráter 

privado é definida pelo Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 10.172 de 09 

de Janeiro de 2001, onde se afirma que: 

 
A Manutenção das atividades típicas das universidades - ensino, pesquisa e 

extensão - que constituem o suporte necessário para o desenvolvimento 

científico, tecnológico e cultural do País, não será possível sem o 

fortalecimento do setor público. Paralelamente, a expansão do setor privado 

deve continuar, desde que garantida à qualidade. (2001, p. 32). 

 

A pesquisa se configura como um instrumento capaz de diagnosticara realidade 

social, para tanto, antecede este momento as discussões através do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE, bem como do Colegiado de Curso.  

Em seguida apontamos para a elaboração dos projetos de pesquisa, quando um 

leque de possibilidades é vislumbrado, numa realidade marcada por desigualdades 

sociais.    

Por sua vez a extensão universitária deve ser compreendida como uma forma de 

interação com a sociedade. Ao utilizar vários instrumentos, entre eles projetos de 

extensão, que serão elaborados e executados de forma participativa pela comunidade 

acadêmica, considerando os interesses da comunidade assistida. 

 

3.1.3 Plano para Atendimento às Diretrizes Pedagógicas, estabelecendo os critérios 

gerais para a definição de: 

 

a)  Perfil do Egresso 

 

Em função da materialização das diretrizes curriculares, o perfil genérico do 

egresso da Faculdade deve contemplar: 

 

• Uma sólida formação humanística, científica e técnica; 

• Visão holística, prospectiva e empreendedora; 
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• Atitude proativa; 

 

• Postura ética em relação aos gêneros humano, social e profissional; 

• Habilidade para tomar decisões e desenvolvê-las; 

• Capacidade de adaptar-se a ambientes diversificados; 

• Capacidade de promover inovações; 

• Habilidade para análise crítica e síntese; 

• Comprometimento permanente com o seu contínuo desenvolvimento 

educacional; 

• Habilidade para estabelecer relações entre os cenários: político, econômico e 

social; 

• Envolvimento com a busca de soluções para os problemas sociais; 

• Solidariedade humana; 

•  Habilidade para trabalhar em equipe. 

 

b) Princípios Metodológicos 

 

 

A metodologia de ensino compreende aulas expositivas, com uso de lousa e 

recursos audiovisuais, tais como: DVD, projetores multimídia, e outros meios 

pedagógicos que contribuam para criar um ambiente favorável ao aprendizado. Prevê-se 

também a realização de estudos supervisionados, estudos individualizados, tarefas 

dirigidas, seminários, dinâmicas de grupos, análise de textos, estudos de casos, 

simulações de casos reais, jogos de empresa, instruções programadas e aulas práticas em 

laboratórios.  

A ênfase na interação entre a teoria e a prática é materializada por meio das 

atividades conduzidas na disciplina de Laboratório e outras atividades em classe. Estas 

atividades preveem a realização de simulações de situações reais encontradas nos 

diversos tipos de empresas, organizações e instituições. Não são dispensadas novas 

metodologias ou metodologias específicas de cada curso.  
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A articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional  - PPI e os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos – PPCs deve pautar-se pela formação de identidade humana e 

profissional que atenda os princípios filosóficos, a vocação, a missão e legislação em 

vigor para educação superior. 

Cada curso da FCST pretende, com a participação de sua comunidade acadêmica, 

em especial os colegiados, promover o desenvolvimento de metodologias de ensino 

adequadas voltadas para uma melhor percepção do conhecimento. 

As metodologias de ensino devem propiciar situações de aprendizagem focadas 

em situações-problema ou no desenvolvimento de projetos que possibilitem a interação 

dos diferentes conhecimentos, que devem estar organizados em áreas ou componentes 

curriculares, conforme o PPC. 

É fundamental que o corpo docente de cada curso também assume compromissos 

em relação aos futuros profissionais, começando por levar em conta suas características 

individuais, experiências de vida, cultura e contexto em que estão inseridos. 

 

c) Seleção de Conteúdos 

 

A maneira de compreender a educação está intimamente relacionada com a 

interpretação que o educador tem das estruturas e das relações sociais. 

Como decorrência dessa interpretação, surgem duas alternativas na educação: 

 

•  A conservadora, que visa à continuidade das estruturas e das relações; e 

•  A progressista, que visa à transformação das estruturas e das relações, a partir 

da reflexão e da revisão da realidade existente e, ainda, da ação que se faz 

necessária. 

 

Como a educação se desenvolve segundo uma realidade constatada, o trabalho do 

professor está vinculado à concepção de mundo, que ele legitima pela sua prática.  
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Assim, ou ele considera a realidade na perspectiva fenomenológica ou adota uma postura 

dialética buscando captar o abstrato do sujeito cognoscente. 

Um outro aspecto a ser considerado é que a educação como um processo social 

determinado e paradoxalmente, determinante, mantém uma teia interacional com a micro 

e macro estrutura que forma o todo do sistema social. Em síntese, o sistema social influi 

no sistema escolar por meio de exigências que lhe faz mediante seus modelos sociais, 

políticos, econômicos e ideológicos. O sistema educacional por sua vez responde a estas 

demandas pela mediação entre origem/destino dos alunos. 

Um terceiro aspecto a ser considerado é o homem com suas características 

biológicas, psicológicas e sociais, suas possibilidades e seus limites. 

Portanto, todo o planejamento e a organização didática e pedagógica da 

FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA estão estruturados a partir das 

diretrizes pedagógicas que têm as suas bases epistemológicas na perspectiva sócio-

interacionista e na pedagogia crítico-social dos conteúdos, como forma de superar os 

modelos conservadores e buscar maior solidariedade entre as pessoas e os povos, porém, 

com a preocupação de respeitar as características individuais. 

Com base nesses pressupostos que fundamentam a filosofia institucional e 

respeitando as diretrizes do Ministério da Educação, cada curso mantém em seu NDE um 

forte aliado na discussão dos conteúdos, especificamente no tocante aos conteúdos 

interdisciplinares, visando assim formar uma estrutura adequada de disciplinas e 

conteúdos atualizados e pertinentes à formação profissional do aluno de forma sustentada. 

São critérios para a seleção de conteúdo: 

 

1.A preocupação com o tratamento científico dos conteúdos, que exige a formação 

da consciência crítica à medida que os conhecimentos vão sendo adquiridos pela 

investigação (leituras, discussões, vivências, experimentação) e atividades desenvolvidas, 

buscando a essência constitutiva do objeto que vai além dos fatos e das aparências. Exige 

a participação na prática social e requer o domínio de conhecimentos básicos e 

habilidades intelectuais. 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

88 

 

2.O significado da ligação entre o caráter histórico dos conteúdos com o seu 

caráter científico. Os conteúdos vão sendo elaborados e reelaborados conforme as 

necessidades práticas de cada época histórica e dos interesses sociais vigentes em cada 

organização social. Os alunos extraem, do seu meio, ou das suas experiências, motivos 

que se tornam ponto de partida para a compreensão científica dos fatos e fenômenos da 

realidade, à proporção que refletem sobre eles em bases teóricas e estabelecem as 

conexões entre a teoria e a realidade social. 

 

3.A vinculação do ensino dos conteúdos com a prática na formação dos alunos, 

em função da necessidade de proporcionar-lhes o domínio de formas de integração e 

atuação interativa, construtiva, crítica e criativa na vida, na profissão e no exercício da 

cidadania. 

 

4.Organização das disciplinas e dos conteúdos selecionados, de modo que permita 

o trabalho inter e transdisciplinar, sem perder de vista as suas especificidades. O diálogo 

constante e a troca de experiência entre os professores, a pesquisa, as experiências e o 

contato do aluno com a realidade social, permitem que ambos (professores e alunos) 

adquiram uma visão da totalidade que pode ser percebida em relação aos conhecimentos, 

ao ser humano, ao ambiente e ao mundo. 

 

Para garantir a não fragmentação dos conteúdos, busca-se a concretização da ação 

educativa por meio das seguintes medidas: 

 

• Planejamento e desenvolvimento das atividades acadêmicas, a partir das 

articulações horizontais e verticais das disciplinas que compõem o currículo, 

buscando a formulação de um saber não isolado, nem pronto ou acabado; 

• Condução do processo de ensino-aprendizagem de forma interativa, em que o 

aluno é considerado agente participante da construção; 
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• Percepção de que o eixo metodológico de cada curso é formado por 

disciplinas/atividades que entrelaçam o conhecimento teórico, a prática e a 

pesquisa, subsidiando os alunos na construção dos seus saberes, e deve estar 

sempre pautado na tríade: ação-reflexão-ação; 

• Condução das atividades de extensão desenvolvidas em parcerias com as 

organizações sociais buscando estimular as transformações na comunidade. 

 

d) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

(Resolução CNEP/CP 3/2004) 

 

Os Cursos de Graduação da Faculdade Católica Santa Teresinha incluem no 

conteúdo dos componentes e atividades curriculares, a Educação das Relações Étnico-

Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CP/CNE 3/2004. 

 

e) Políticas de Educação Ambiental (Resolução CNE/CP 2/2012) 

 

A Faculdade Católica Santa Teresinha, assume o compromisso no papel 

socioeducativo, ambiental, artístico, cultural e as questões de gênero, etnia, raça e 

diversidade que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular são 

componentes integrantes dos projetos pedagógicos dos cursos. 

Os cursos de graduação FCST desenvolvem projetos nas instituições de rede de 

ensino fundamental e médio na disseminação de informações e práticas educativas sobre 

o meio ambiente e incorpora a dimensão ambiental em sua programação para colaborar 

de maneira ativa e permanente. 
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f) Desenvolvimento Nacional Sustentável (Decreto 7.746/2012) e Instrução 

Normativa 10/2012) 

 

A Faculdade Católica Santa Teresinha tem práticas de sustentabilidade e de 

racionalização do uso de materiais e serviços com ações de divulgação e conscientização.  

 

g) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP 

1/2012) 

 

Contempla nos Projetos dos Cursos de Graduação da FCST a inserção dos 

conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos na organização dos 

componentes curriculares que ocorre por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente; ocorre como um conteúdo específico de um 

dos componentes curriculares já existentes na matriz curricular.  

 

h) Processos de Avaliação 

 

No tocante ao corpo discente, os princípios e procedimentos do processo de 

avaliação contam no Regimento Interno da Faculdade (CAPÍTULO VIII - DO 

RENDIMENTO ESCOLAR E DA DEPENDÊNCIA) e contém as seguintes orientações 

e procedimentos nos seus artigos 87 a97, a seguir referenciados. A saber: 

 

ART. 87 – A apuração do rendimento acadêmico é feita por disciplina, abrangendo-se os 

aspectos de assiduidade e aproveitamento, eliminatórios por si mesmos; 

 

§ 1°- A assiduidade é verificada pela frequência às aulas e às atividades de cada disciplina, 

de acordo com a legislação em vigor; 
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§ 2°- O aproveitamento é aferido, em cada disciplina, por avaliações de aprendizagem e 

expresso em notas de 0 a 10, admitidos os décimos como aproximação; 

 

§ 3º- 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. 88 – Ao aluno são atribuídas, em cada período letivo, 02 (duas) notas, a serem 

lançadas no diário de classe: 

 

I. A primeira resulta da avaliação de aprendizagem dos conteúdos programáticos 

desenvolvidos, a ser realizada por ocasião de completar 50% da carga horária da 

disciplina e tem peso 4; 

 

II. A segunda resulta da avaliação da aprendizagem dos conteúdos programáticos 

desenvolvidos, a ser realizada na ocasião em que completar 100% da carga horária da 

disciplina e tem peso 6; 

 

III. Se a média parcial ponderada dessas avaliações for igual ou superior a 7 (sete), será 

esta a nota final do período letivo, considerando-se o aluno aprovado, caso contrário, o 

aluno poderá fazer uma avaliação suplementar; estará reprovado na disciplina o aluno 

cuja média parcial ponderada for menor que 2,5 (dois virgula cinco).  

 

IV. O aluno cuja média parcial ponderada for maior ou igual a 2,5 (dois vírgula cinco) e 

menor que 7,0 (sete) terá direito a fazer uma prova suplementar. No caso do aluno fazer 

a avaliação suplementar, este será aprovado se a média aritmética simples do somatório 

desta avaliação adicionada à média ponderada do somatório das duas primeiras 

avaliações, dividido por dois, for igual ou superior a 5 (cinco).  
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§ 1°- A forma e os instrumentos de avaliação serão definidos pelo Colegiado do Curso. 

 

§ 2°- Os resultados das avaliações devem ser divulgados e discutidos em sala de aula, no 

prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, após a realização das mesmas, sendo processada a 

revisão de nota nos casos pertinentes também no prazo de 8 (oito) dias.  

 

§ 3°- Encerrado o prazo a que se refere o parágrafo anterior não será acolhido qualquer 

pedido de revisão. 

 

ART. 89 – Na definição da forma e instrumentos de avaliação, o Colegiado do Curso 

poderá considerar, dentre outros, prova escrita, avaliações de aprendizagem por 

intermédio de trabalhos escritos e orais, exercícios, seminários ou outras atividades, 

inclusive tarefas específicas de leitura e pesquisas a serem efetuadas pelos alunos, 

individualmente ou em grupo. 

 

ART. 90 – Considera-se aprovado o aluno de Graduação que, em cada disciplina, obtenha: 

 

I.  Frequência igual ou superior à prevista em lei, em aulas ou atividades programadas 

sob a supervisão do professor; 

II. No mínimo, a nota final 5 (cinco), calculada conforme o Art. 88; 

 

Parágrafo Único – Nos casos de aprovação sem realização da avaliação suplementar, a 

nota a ser lançada é a média aritmética ponderada obtida nas duas avaliações realizadas. 

 

ART. 91 – Cabe ao professor responsável pelas disciplinas do Curso de Graduação apurar 

a frequência e o aproveitamento do aluno. 
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Parágrafo Único – O aluno que não obtiver a frequência mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) nas aulas, será reprovado com a anotação RF, que significa reprovado por 

faltas, mesmo que apresente rendimento nos estudos, devendo, portanto, cursar 

novamente a disciplina. 

 

ART. 92– O aluno que não comparecer a qualquer das provas marcadas pelo professor ou 

pela coordenação, por motivo de comprovado impedimento, pode requerer a realização 

da segunda chamada, desde que seu requerimento, feito no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, seja deferido pelo Coordenador do Curso. Será cobrado uma taxa conforme tabela 

da secretaria e caso o aluno não compareça no dia marcado para avaliação, o valor pago 

não será devolvido. 

 

Parágrafo Único – Caso venha faltar à segunda chamada, por qualquer motivo, será 

atribuído nota 0 (zero) na avaliação. 

 

ART. 93 – A nota mínima para aprovação nas disciplinas dos Cursos de Pós-Graduação é 

estabelecida nos projetos específicos, obedecendo à legislação específica.  

 

Art. 94 – Não existe abono de falta, perante à luz do Direito, pois abonar falta significa 

que o aluno esteve presente à aula, e se o professor confirmar esse ato ele estará 

cometendo um crime, está prevista na Lei Nº 1.044/69 e na Lei nº 6.202/75. 

 

ART. 95 - Estarão em situação de regime de dependência os alunos reprovados em 

disciplinas de determinado período.  

 

§ 1º- Entende-se por dependência a situação do aluno que já cursou determinada 

disciplina e foi reprovado.  
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§ 2º- Caberá ao aluno em dependência compatibilizar os horários das disciplinas 

oferecidas no ato da matrícula e matricular-se na disciplina que terá de cursar como 

dependência.  

§ 3º - Só é permitida a dependência no máximo de duas disciplinas no período, mesmo 

que o aluno não tenha logrado aprovação em todas as disciplinas do período anterior.  

§ 4º - A Faculdade Católica Santa Teresinha poderá organizar turma especial de 

atendimento a alunos dependentes, sujeitos as exigências de frequência e aproveitamento, 

não sendo obrigatória a oferta da disciplina no semestre seguinte. 

 

ART. 96 – O aluno em regime de dependência deve matricular-se simultaneamente no 

período seguinte e nas disciplinas de que dependa, observando-se as exigências 

estabelecidas pelo CONSUPE.  

 

ART. 97 – A promoção para o período subsequente está condicionada à aprovação nas 

disciplinas sob o regime de dependência. 

 

i) Atividade Prática Profissional, Complementares e de Estágios 

 

O Estágio Curricular Supervisionado tem por objetivo a complementação 

educacional e a prática profissional do estudante e faz-se mediante sua efetiva 

participação no desenvolvimento de programas e de planos de trabalho em órgãos 

públicos ou privados que mantenham atividades vinculadas à natureza do curso 

frequentado. 

O Estágio Curricular Supervisionado, que é imprescindível para a conclusão do 

curso e a diplomação do estudante, abrange o período de estágio conforme calendário 

acadêmico do semestre letivo e com a carga-horária mínima definida no projeto 

pedagógico de cada curso. 
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Cada curso da instituição fica incumbido, por meio de seus Colegiados, da tarefa 

de criar regulamento próprio com vistas a sistematizar o Estágio e o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), para garantir que as orientações do MEC e a legislação 

vigente sejam seguidas, delineando os procedimentos, critérios e mecanismos de 

funcionamento e de avaliação das disciplinas relacionadas ao Estágio Supervisionado. 

 

- Em termos gerais, compete ao Estagiário: 

 

a) Desenvolver as atividades fixadas no Plano de Estágio, constante da Ficha de 

Acompanhamento de Estágio Supervisionado (ANEXO G), mediante orientações do 

Professor Orientador e do Supervisor de Estágios da Empresa / Escola ou Instituição; 

b) Reunir, durante o Estágio, todos os dados, levantamentos, fontes de referência, 

análises efetuadas, minutas de relatório e outros elementos para facilitar a elaboração do 

relatório final. 

 

- Compete ao Professor Orientador: 

 

Elaborar as etapas do Plano de Estágio indicados na Ficha de Acompanhamento, 

(ANEXO G) e orientar o aluno a desenvolver as atividades fixadas no planejamento, bem 

como auxiliá-lo quanto às providências que o mesmo deverá tomar com relação aos 

levantamentos de dados, fontes de consulta e análises a serem efetuadas, mantendo neste 

sentido contatos constantes (uma vez por mês) no mínimo, durante o período de Estágio 

do aluno para melhor avaliação. Tal atividade necessitará de uma quantidade de horas-

aula por semestre para cada aluno incluindo-se: as orientações, controle de frequência do 

aluno, avaliação do Relatório Final, preenchimento dos formulários e defesa do Relatório 

Final. 
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- Cabe ao Supervisor de Estágio: 

Supervisionar as atividades do aluno estagiário na Instituição ou Empresa / Escola, 

mostrando-lhe as possíveis alternativas para as soluções dos problemas encontrados. 

 

- Elaboração do Relatório Final: 

Ao término do Estágio, o aluno deverá elaborar o RELATÓRIO FINAL DO 

ESTÁGIOCURRICULAR SUPERVISIONADO, respeitando as seguintes instruções: 

 

1. O produto final do seu trabalho; 

2. Os métodos e procedimentos adotados para chegar até aquele produto; 

3. As dificuldades encontradas e as soluções escolhidas; 

4. O professor orientador deve ser consultado sobre a forma, apresentação e 

conteúdo do Relatório Final (respeitar as normas da ABNT e da Instituição); 

5. Apresentar o relatório em 02 (duas) vias que devem ter no mínimo 20 (vinte) 

páginas de conteúdo probatório encadernado, que seguirão para avaliação da 

banca de apresentação e após a apresentação uma nova via, com as devidas 

ressalvas será arquivada pela Coordenação de Estágio por um período de quatro 

semestres.  

 

- Avaliação do Estágio: 

 

A avaliação do Estágio será feita levando em conta a apresentação do Relatório 

de Estágio na Banca Avaliadora, composta pelo professor ministrante da disciplina que 

será o professor orientador; o coordenador de estágio que irá avaliar o relatório e o 

presidente da banca será designado pelo diretor(a) acadêmico(a) em concordância com o 

Coordenador do Curso.  
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Para apresentação dos trabalhos Orientador deve solicitar à Secretaria Acadêmica 

com 08 (oito) dias de antecedência, a reserva de uma sala climatizada com os seguintes 

equipamentos: Datashow, notebooks para apresentação dos alunos, e, para a banca 

examinadora, uma impressora. 

A Coordenação do Curso publicará uma lista com a relação dos estudantes que, 

até a data prevista no calendário, tenham efetivado a entrega do Relatório de Estágio, 

acompanhada pelo nome de seu respectivo Professor Orientador que é membro nato, e do 

Professor Coordenador de Estágio que será o Examinador que integrará as Bancas 

Examinadoras de Relatório de Estágio, e deve conter também as datas, horários e locais 

das defesas. 

O Resultado da nota será baseado na nota atribuída pelo Supervisor de Estágio 

Supervisionado, com base na Ficha de Acompanhamento de Estágio Supervisionado 

(ANEXO G) e nas notas dos professores que fazem parte da banca. As três notas podem 

ser de 0,0 a 10,0, e a média das três resultará na nota final do acadêmico. Além disso, é 

obrigado o cumprimento das horas exigidas pelo componente. Ao término da 

apresentação o(a) presidente da banca informará a nota ao discente. 

 

j) Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso– TCC 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em um trabalho monográfico 

dentro do campo que o aluno do Curso deve executar individualmente, auxiliado por um 

Professor Orientador, com a finalidade de adquirir fundamentação consistente em relação 

aos conhecimentos teórico-práticos obtidos ao longo de sua graduação. 

O TCC deverá seguir os preceitos básicos da Metodologia da Pesquisa, respeitar 

as áreas temáticas do Curso e ser elaborado de acordo com as normas do “Manual de 

Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos da FCST” necessariamente,  

no Projeto elaborado durante o componente curricular de Pesquisa Científica docurso. 

Assim que aprovado o Projeto de Pesquisa de TCC, o estudante, com o auxílio do 

orientador deverá iniciar o processo de elaboração de trabalho. 
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O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser elaborado preferencialmente de 

acordo com a grade curricular do curso, devendo ser concluído antes do final do período 

pré-estabelecido pela coordenação e ser encaminhado para a Banca Examinadora com a  

 

devida aprovação do Professor Orientador. É Obrigação do Orientador não deixar o 

Trabalho chegar até a Banca Examinadora caso não tenha a qualidade necessária para 

tanto. Nesse sentido, para evitar constrangimentos para o aluno e para o orientador no 

momento de defesa de seu trabalho, atribui-se a figura do Professor Orientador o poder 

de reprovar seu orientando mesmo antes da banca examinadora, caso seu trabalho não 

tenha a qualidade necessária para atender aos critérios pré-estabelecidos pela coordenação 

de pesquisa e extensão. 

 

DA ORIENTAÇÃO 

 

O aluno tem o direito irrevogável de ser acompanhado por um Professor 

Orientador. O processo de orientação será registrado e acompanhado pelo preenchimento 

de uma Ficha Demonstrativa de Orientação, que deverá conter as datas das orientações 

presenciais acompanhadas por palavras-chaves que definam as atividades desenvolvidas 

durante o encontro e as assinaturas do orientador e do orientando.  

O discente deverá apresentar a ficha no dia da entrega do TCC, assinada pelo 

orientador comprovando que houve o mínimo de orientações (no mínimo seis) exigidas 

ao longo do semestre. 

A presença dos alunos nos encontros marcados pelo Professor Orientador é 

obrigatória. O não comparecimento implicará no decréscimo da nota final ou na 

reprovação direta do aluno. Da mesma forma, o comparecimento nas aulas é obrigatório, 

sob pena de reprovação por faltas. A sistemática de encontros e de orientação deve ser 

combinada entre professor e aluno. 
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Ao Professor Orientador, como remuneração pelo seu trabalho, será atribuída ½ 

(meia) hora-aula semanal por aluno, ao longo dos três meses nos quais o processo de 

orientação será desenvolvido (a serem estabelecidos em calendário publicado pela 

coordenação semestralmente). 

Cada professor orientador deve ficar com o mínimo de cinco (05) orientandos. O 

Coordenador do Curso deve elaborar a planilha com a relação do professor orientador 

com os respectivo(s) orientando(s) e encaminhar para Direção Acadêmica a relação para 

que se faça a Portaria para divulgar e encaminhar ao setor financeiro. 

 

DA PRÉ-AVALIAÇÃO 

 

O professor orientador deverá fazer, no máximo 30 dias antes do depósito da 

monografia para apreciação e avaliação da banca examinadora, uma pré-avaliação do 

trabalho executado pelo aluno. 

Para a pré-avaliação, que será agendada pelo professor orientador, o aluno deverá 

apresentar ao professor orientador, na forma escrita, o TCC desenvolvido até o momento. 

Recomenda-se que a discussão teórica já esteja concluída e que se apresentem resultados 

parciais previamente discutidos. 

Após a avaliação o professor orientador encaminhará ao coordenador do curso, 

juntamente com a Ficha Demonstrativa de Trabalho de todos os seus orientandos, um 

parecer autorizando ou não o aluno a apresentar seu TCC à banca pública. 

Caso o professor orientador não autorize o estudante a apresentar seu TCC, este 

terá um prazo de 15 dias para se submeter a uma nova avaliação. Se o trabalho ainda não 

estiver em condições de ser apresentado à banca examinadora o aluno estará reprovado 

automaticamente.  

 

 

 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

100 

DA DEFESA 

 

O professor orientador, em concordância com o orientando, pode expressar suas 

pretensões com relação aos integrantes da banca examinadora, mas fica a critério do 

Colegiado de Curso a aceitação, ou não, desta indicação. A Banca deverá ser composta 

por professores da FCST, e preferencialmente, da área do objeto da Pesquisa. 

A Coordenação do Curso publicará uma lista com a relação dos estudantes que, 

até a data prevista no calendário, tenham efetivado a entrega do TCC, acompanhada pelos 

nomes de seus respectivos Professores Orientadores que são membros nato, e dos demais 

Professores Examinadores que integrarão as Bancas Examinadoras, e deve conter 

também as datas, horários e locais das defesas. 

Para apresentação dos trabalhos Orientador deve solicitar à Secretaria Acadêmica 

com 08 (oito) dias de antecedência, a reserva de uma sala climatizada com os seguintes 

equipamentos: Datashow, notebooks para apresentação dos alunos, e, para a banca 

examinadora, uma impressora. 

A defesa do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), que será realizada em sessão 

pública, compreenderá a exposição oral do conteúdo do mesmo com auxílio de material 

audiovisual, se solicitado com antecedência pelo aluno. O aluno terá no máximo vinte 

(20) minutos para fazer sua apresentação. Após a defesa, cada professor membro da 

Banca Examinadora terá cinco (5) minutos para arguir o candidato, que terá direito a mais 

cinco (5) minutos para réplica, totalizando quarenta (40) minutos para cada apresentação. 

A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC se faz mediante uma 

Banca examinadora composta por: dois examinadores que não podem presidir, e o 

Orientador que atuará como presidente da Banca, podendo ser substituído por um 

representante designado pelo Colegiado de Curso.  

A Ata de sessão pública da defesa de TCC indicará apenas a condição de aprovado 

ou reprovado. 
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DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO 

 

 

A avaliação do Trabalho de Curso será realizada em duas etapas distintas, com 

datas a serem divulgadas por Edital pela Coordenação de Curso. Todas as notas referentes 

à avaliação do TCC compreenderão valores entre 0 (zero) e 10 (dez inteiros). 

A primeira nota será atribuída pelo orientador e terá peso equivalente a 30% do 

total. O aluno será avaliado pelo Orientador, sendo julgado seu desempenho, qualidade 

do Trabalho, aplicação e cumprimento das tarefas atribuídas e dos passos estabelecidos 

em calendário específico, conforme a Tabela de Avaliação de Trabalhos Acadêmicos. 

A segunda nota será atribuída pelos Examinadores e terá um peso equivalente a 

70% do total. Os Examinadores deverão julgar o desempenho do aluno na apresentação 

do TCC, a capacidade de argumentação nos questionamentos, a apresentação do trabalho 

escrito, a normatização, entre outros aspectos, também seguindo a Tabela de Avaliação 

de Trabalhos Acadêmicos. 

Quanto à avaliação da banca examinadora, existem três possibilidades. A 

aprovação do candidato dar-se-á se este atingir uma nota igual ou superior a 7,0 (Sete 

inteiros) na banca examinadora. Em caso de nota inferior a este valor, o aluno será 

considerado REPROVADO, devendo refazer toda a pesquisa no semestre seguinte. Sendo 

a avaliação da Banca Examinadora incontestável, não haverá revisão de avaliação ou 

segunda chamada. 

Se o aluno for “Aprovado com Recomendações/Ressalvas”, terceira possibilidade 

de avaliação da banca examinadora, este terá um prazo de 20 (vinte) dias corridos, após 

a defesa do TCC, para efetuar as alterações e/ou correções sugeridas e encaminhar uma 

cópia ao Professor Orientador, via protocolo. Ao receber o trabalho corrigido o professor 

Orientador terá 5 (cinco) dias para comunicar ao pesquisador o resultado de sua análise. 

Após a comunicação do Professor Orientador, o orientando terá 5 (cinco) dias corridos 

para realizar do depósito do TCC na Coordenação de Curso da Faculdade. 
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Por fim, cabe relembrar que, considerando as especificidades didático-

pedagógicas do componente curricular, não haverá realização de segunda chamada e nem 

Avaliação Final (recuperação). 

 

DA APROVAÇÃO DO TCC 

 

Será aprovado o aluno que: apresentar seu TCC e obtiver média igual ou superior 

a 7,0 (sete inteiros), de acordo com os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 

007/2009; depositar a versão final no prazo estabelecido. 

 

Será reprovado o aluno que: não comprovar o mínimo de orientações exigidas; 

não tiver autorizada apresentação do seu TCC pelo orientador; apresentar como própria, 

cópia de TCC ou outros trabalhos científicos anteriormente realizados (plágio); obtiver 

média inferior a 7,0 (sete inteiros); não realizar as recomendações/sugestões determinadas 

pelo orientador e pela banca examinadora antes do depósito definitivo. 

Em caso de reprovação, o aluno poderá continuar com o mesmo tema, desde que 

o motivo não tenha sido plágio. Quando reprovado por plágio, o aluno ficará impedido 

de continuar com o mesmo tema, devendo escolher assunto diferente ao escrever 

novamente a pesquisa, além de o orientador da pesquisa plagiada poder se negar a assumir 

orientação da nova pesquisa. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 

CURSO DA GRADUAÇÃO À BIBLIOTECA 

• DA ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TCC 

O aluno somente encerrará o componente curricular de Trabalho de Conclusão 

de Curso com a entrega final que se dará depois de efetivadas as devidas correções 

sugeridas pela banca, dentro do prazo estabelecido.  

 

Disposições Gerais: 
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Art.1º Deverão ser entregues à biblioteca da FCST os Trabalhos de Conclusão de Curso 

da Graduação e Pós-Graduação que constem como parte exigências à obtenção das 

titulações de seus respectivos cursos. 

Art.2º Cada aluno será responsável pela entrega do seu trabalho final ao Coordenador do 

curso, em forma digital (PDF) em CD ou Pen Drive, juntamente com o Termo de 

Autorização e com a solicitação de Participação na Cerimônia de Colação de Grau. Ao 

receber o arquivo do TCC o Coordenador deverá: 

 

I - Analisar se o trabalho está completo conforme normas da ABNT e manual de 

orientação do TCC da FCST para elaboração de TCC, e se as ressalvas, quando houver, 

foram cumpridas; 

 

II –Verificar se o Termo de Autorização e a solicitação de Participação na Cerimônia de 

Colação de Grau estão assinados pelos respectivos responsáveis dos setores (Biblioteca e 

Secretaria). Cumpridas essas exigências, o Coordenador encaminhará o TCC para a 

Biblioteca da FCST para ser inserido no repositório institucional online.  

 

Art. 3º A entrega dos originais se dará com a aprovação da Banca Examinadora e tendo 

sido cumprido todas as recomendações (quando houver)e após a liberação pelo 

orientador. 

Art. 4º O trabalho a ser entregue deve estar normalizado segundo as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Manual de Orientação do TCC da 

FCST disponibilizado no site da instituição. 

Art. 5º Ao bibliotecário cabe à orientação quanto ao uso das normas, e não a aplicação 

delas nos trabalhos. 

Art. 6º Todos os trabalhos deverão conter ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário 

da instituição. 
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Art. 7º A elaboração da ficha catalográfica deve ser solicitada na biblioteca ao 

bibliotecário após as correções e adequações sugeridas pela banca examinadora. 

Art. 8º Os trabalhos entregues em formato digital deverão ser disponibilizados no 

repositório institucional da FCST em formato PDF. 

Art. 9º O prazo para entrega dos trabalhos à biblioteca deverá ser definido pelas 

coordenações dos cursos. 

Art. 10º Os trabalhos serão entregues à biblioteca a versão digital (graduação e pós-

graduação), juntamente com o termo de autorização de divulgação assinado, conforme 

modelo do Anexo B. 

Art. 11º Os termos assinados pelos discentes deverão ser entregues à biblioteca para 

serem arquivados. 

Art. 12º Os casos omissos neste documento serão decididos pela Diretoria geral em 

conjunto com a biblioteca. 

 

3.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS 

PARA A PESQUISA OU INICIAÇÃO CIENTÍFICA, A INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA E O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL 

 

A Faculdade Católica Santa Teresinha, por meio de suas políticas e ações, procura 

trabalhar os aspectos voltados para a pesquisa e produção científica, tecnológica, artística 

e cultural, e tem procurado estimular o corpo docente para essas atividades.  

A FCST tem uma política e plano de ações regulares de apoio à participação em 

eventos. Para esse fim, o planejamento financeiro prevê recursos para financiar viagens e 

ajuda de custo a alunos que participem de eventos científicos, dando prioridade para os 

alunos que apresentarem trabalhos. Espera-se ter pelo menos um aluno da Faculdade 

Católica Santa Teresinha em cada um dos eventos importantes de cada área do 

conhecimento abrangida pelos cursos oferecidos, todos os anos. Os interessados 

encaminham solicitação à Direção Geral da Faculdade indicando os eventos e valores 

pleiteados, que será analisada pelo setor financeiro a possibilidade de concessão.  

a) Políticas de Pesquisa 
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A Pesquisa é o conjunto de atividades que objetiva construir, revisar, preservar, 

ampliar e divulgar o conhecimento científico e tecnológico. A dimensão cientifica do 

conhecimento diz respeito ao estudo da natureza e da realidade social e humana em busca 

de seus princípios explicativos: a dimensão tecnológica refere-se ao desenvolvimento de 

instrumentos, nas diversas áreas do saber, voltados ao atendimento de necessidades 

relevantes. 

Nesse sentido, compete à Pesquisa desenvolver o conhecimento cientifico e 

tecnológico e sua aplicação, visando à qualidade do ensino. Deve, por isso, manter-se em 

sociedade, respondendo às exigências da função formadora pela qual o conhecimento é 

responsável. 

A construção do conhecimento, no que concerne ao papel formador das pessoas, 

implica habilitar o indivíduo a dominar os conhecimentos já produzidos em sua área de 

interesse e a tornar-se capaz de criticar, reformular, ampliar, inovar e aplicar os resultados 

proporcionados pela ciência e pela tecnologia. 

O estímulo às atividades de Pesquisa na FACULDADE CATÓLICA SANTA 

TERESINHA consiste, principalmente, em: 

 

• Conceder auxílio para projetos específicos; 

• Realizar convênios com instituições vinculadas à pesquisa; 

• Ampliar e manter atualizada sua biblioteca; 

• Divulgar os resultados das pesquisas realizadas, em periódicos institucionais e 

em outros, nacionais ou estrangeiros; 

• Implantar núcleos temáticos de estudos. 

 

Cabe aos colegiados de cursos analisarem e deliberar, inicialmente, sobre os 

projetos de pesquisas, observadas as condições e exigências existentes sobre a matéria e 

o disposto no Regimento. 
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Dar-se-á prioridade à pesquisa vinculada aos objetivos do ensino e inspirada em 

dados da realidade regional e nacional, sem detrimento da generalização dos fatos 

descobertos e de suas interpretações. 

Para o financiamento das pesquisas, a FACULDADE CATÓLICA 

SANTATERESINHA firmará convênios com organismos especializados ou agências 

governamentais ou não-governamentais, além do montante constante em seu orçamento 

financeiro anual, recursos esses oriundos de sua receita operacional.  

Visando cumprir os objetivos da interdisciplinaridade, a instituição criará núcleos 

temáticos. A função dos núcleos temáticos será: 

 

• Estimular o desenvolvimento da iniciação científica, por meio do 

aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores; 

• Proporcionar treinamento eficaz de técnicas de alto nível, face ao 

desenvolvimento nacional; 

• Criar condições favoráveis ao trabalho científico; 

• Criar adequadas condições de trabalho a pesquisadores de diferentes áreas, que 

integrem o núcleo; 

• Integrar espaço físico e recursos humanos, racionalizando o trabalho e a 

produção científica.  

 

A instância deliberativa superior da Pesquisa é o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (Capítulo III, do Regimento Interno), a quem compete estabelecer políticas, 

diretrizes, estratégia especifica e planos de ação, além de acompanhar e produzir sistemas 

de registro e avaliação da produção de pesquisas por meio do Núcleo de Extensão e 

Pesquisa - NEP. As ações de apoio, acompanhamento e fomento às atividades de pesquisa 

cabem ao Coordenador do Programa de Pesquisa. 

As linhas de pesquisa são estabelecidas, observadas a relação entre estas e o Plano 

de Desenvolvimento Institucional – PDI em relação aos cursos da FACULDADE 

CATÓLICA SANTA TERESINHA. A Faculdade prioriza a pesquisa aplicada, 
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pesquisas empíricas nas áreas de conhecimento dos cursos oferecidos, visando sempre o 

fortalecimento do ensino, direcionadas para áreas relacionadas com a região. 

Os projetos são analisados tendo presente o conteúdo e a relevância do tema, a 

adequação entre os trabalhos a serem desenvolvidos e os recursos disponíveis. Terá 

prioridade os temas relacionados com a realidade local e regional, com ênfase para a área 

de influência da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA, conforme 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA E EXTENSÃO. 

Assim, forma-se um ciclo onde a pesquisa aprimora e produz novos 

conhecimentos, os quais são difundidos pelo ensino e pela extensão, de maneira que as 

três atividades tornam-se complementares e dependentes, atuando de forma sistêmica. 

 

b) Iniciação Científica 

 

A Iniciação Científica na FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA terá 

como finalidades precípuas: 

 

• Institucionalizar a pesquisa científica na graduação: 

• Possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-graduação, elemento 

fundamental na continuidade e homogeneidade do processo de ensino; 

• Qualificar melhor os alunos que no futuro ingressarão na pós-graduação, bem 

como atrair alunos potenciais, visando a formação docente; 

• Fortalecer áreas emergentes da pesquisa e consolidar as já existentes; 

• Dar visibilidade ao processo acadêmico de forma a constituir-se em um forte 

instrumento de competitividade para o mercado interno e um ponto de destaque 

a ser considerado pelos avaliadores internos e externos. 

 

A partir de um planejamento com o corpo docente, se delineará as alternativas de 

atividades que respondam ao desenvolvimento da produção científica. A pesquisa se 

configura como um instrumento capaz de diagnosticar a realidade social, para tanto,  
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antecede este momento as discussões através do Núcleo Docente Estruturante – NDE, 

bem como do Colegiado de Curso.  Em seguida apontamos para a elaboração dos projetos 

de pesquisa, quando um leque de possibilidades é vislumbrado, numa realidade marcada 

por desigualdades sociais.   Alguns dos objetivos da pesquisa é a adoção de uma postura 

acadêmica que resulte em produções científicas, que venham contribuir para um 

aprimoramento intelectual, por meio de um conhecimento fundamentado em termos 

qualitativo e quantitativo, que sirvam de base para intervenções, tanto por parte de 

profissionais, quanto por parte de instituições, públicas ou privadas, terceiro setor e 

movimentos sociais. 

Por sua vez a extensão universitária deve ser compreendida como uma forma de 

interação com a sociedade. Ao utilizar vários instrumentos, entre eles projetos de 

extensão, que serão elaborados e executados de forma participativa pela comunidade 

acadêmica, considerando os interesses da comunidade assistida. Incluem-se também os 

cursos de Extensão, em parceria com Instituições Municipais, Estaduais ou Federais, 

ONG’s ou empresas. Neste âmbito, vislumbram-se palestras, oficinas e seminários 

promovidos pela Faculdade Santa Teresinha com possíveis parceiros citados 

anteriormente. 

A FCST disponibiliza anualmente um valor específico para apoio aos projetos e 

atividades de iniciação científica.  

As ações da FCST, integrando ensino, pesquisa e extensão, devem promover e 

fomentar a inovação tecnológica e contribuir para a consolidação e ampliação das 

políticas de proteção à propriedade intelectual. Essas ações devem ser realizadas, de 

forma integrada, em todos os setores, considerando a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão e devem ser trabalhadas para estreitar a relação Faculdade com a 

sociedade, contribuindo para o desenvolvimento da Região do Seridó. 

Como nos lembra o filósofo canadense Pierre Lévy (1999, p.172): não se trata de 

usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e 

deliberadamente uma mudança de civilização que questiona profundamente as formas  
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institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais e, sobretudo os 

papéis de professor e de aluno. 

Diante desse contexto, a FCST procura investir na inovação tecnológica para 

melhor atender o corpo docente, discente e técnico administrativo de forma integrada. 

 

c) Inovação Tecnológica 

 

O uso de Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC’s são amplamente 

utilizados nos cursos da Faculdade Católica Santa Teresinha no processo de ensino 

aprendizagem, visto que às salas de aula dispõem de Datashow ou tela plana, onde os 

docentes e discentes utilizam nas metodologias de ensino e aprendizagem.  

A FCST dispõe de amplo acesso a rede mundial de computadores para toda 

comunidade acadêmica, viabilizando dessa forma a acessibilidade digital e comunicação 

e a interatividade entre docentes, discentes e demais atores participativos do processo de 

conhecimento. 

Buscando executar o que está descrito nos seus Projetos Pedagógicos. A 

Faculdade Católica Santa Teresinha, além de utilizar Datashow e tela plana nas aulas 

teóricas, também disponibiliza no laboratório de informática o uso de computadores, com 

acesso web, para as aulas teóricas-práticas, onde são utilizados aplicativos e programas 

específicos para cada curso.   

No tocante a acessibilidade e uso de TIC’s no processo de ensino aprendizagem 

a FCST também utiliza outros recursos digitais como, por exemplo: contraste de tela, 

tamanho de fonte e lupa. 

 

d) Desenvolvimento Artístico e Cultural 

 

Foram realizados nos últimos anos vários projetos e eventos de cunho tecnológico, 

artístico e cultural, dentre ele podemos citar: 

• Dia Internacional da Mulher 
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• Dia Internacional da Luta pela Eliminação e Discriminação Racial  

• Dia Madre Francisca Lechneer 

• Dia do Contabilista 

• Dia Nacional Contra o Racismo 

• Dia do Assistente Social  

• Jornada de Serviço Social 

• Feira do Conhecimento Contábil 

• Setembro Amarelo 

• Outubro Rosa 

• Aula de Campo a EMLUR – Empresa Municipal de Limpeza Urbana 

• ESEPAD – Encontro Seridoense de Estudantes e Profissionais de 

Administração 

• Jornada de Contabilidade  

• Dia da Responsabilidade Social  

• Palestras e Cases de Sucesso  

• Visitas Técnicas  

• São João dos Idosos do Rotary Caicó/RN  

• São João das Crianças - Caicó/RN (em instituição carente) 

 

3.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS 

PARA A EXTENSÃO 

  

 

Com relação à atividade de extensão, a FCST, se materializa pela vinculação do 

aluno em um Projeto de Extensão elaborado por um docente, encaminhado para o 

Coordenador do Curso avaliar e com a avaliação do Coordenador do Curso, o mesmo 

encaminha para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE para aprovação dos 

membros. Se constar no projeto de extensão valor financeiro, o mesmo será também  
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avaliado pela Direção Geral e Setor Financeiro, pois a FCST disponibiliza anualmente 

um percentual definido no orçamento para apoio às atividades de extensão. 

Assim, de acordo com o Projeto de Extensão, a comunidade educativa da 

instituição vincula suas atividades com a comunidade que está inserida, proporcionando 

assim, uma integralidade com a sua Missão.  

As Atividades de Extensão, previstas no art. 44, inciso IV, da Lei 9.394/96 (LDB), 

cuja finalidade básica, dentre outras, consiste em propiciar à comunidade o 

estabelecimento de uma relação de reciprocidade com a instituição. É parte integrante 

deste projeto pedagógico. Por essa razão, na FACULDADE CATÓLICA SANTA 

TERESINHA a atividade de extensão se materializa como já foi citado,  a vinculação do 

aluno a um Projeto de Extensão de acordo com o Projeto Pedagógico de cada curso. Os 

alunos interessados apresentam um projeto que, durante as horas previstas, prestará algum 

tipo de serviço a comunidade geral.  

 

A Extensão na FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA é estruturada 

de forma a contemplar: 

 

• A busca da sua inclusão na operacionalização do projeto pedagógico da 

Faculdade; 

• A integração entre as diversas áreas de conhecimento, na investigação da 

verdade, na busca de soluções dos problemas coletivos, na construção da 

dignidade da vida e na difusão dos valores universais; 

• A participação da população na produção e socialização do conhecimento, com 

vistas ao diálogo entre a criação cultural e a pesquisa científica e tecnológica 

na instituição e na comunidade; 

• A interação entre a Faculdade e a sociedade, emergindo do contexto histórico, 

social, cultural e tecnológico da região, do país e do mundo, procurando 

resposta efetiva às demandas dos seus diversos segmentos, notadamente 

aqueles mais excluídos, visando à transformação social; 
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• A caracterização da interação como forma de ser e não somente de agir, 

propondo uma alternativa de ação transformadora, que se explicita na 

vitalidade de seu ser-fazer-conviver específico e na partilha com o meio 

cultural no qual se encontra; 

• A compreensão do desenvolvimento sustentado a partir de um processo 

socialmente ético e justo, ecologicamente responsável, economicamente 

includente, politicamente consciente; 

• A avaliação permanente das práticas de Extensão existentes, para que possam 

adequar-se às atuais necessidades, sempre privilegiando o reconhecimento de 

novas demandas. 

 

As ações de extensão na FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA são 

regulamentadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e pelo Regimento 

Interno da Faculdade, conforme Capítulo IV, do Título IV. 

A instância deliberativa superior da extensão é o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (Capítulo III, do Regimento Interno), a quem compete estabelecer políticas, 

diretrizes, estratégia especifica e planos de ação, além de acompanhar e produzir sistemas 

de registro e avaliação da produção extensionista por meio do Núcleo de Extensão e 

Pesquisa - NEP. As ações de apoio, acompanhamento e fomento às atividades 

extensionistas cabem ao Coordenador do Programa de Extensão. 

A FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA oferece anualmente 

diversas atividades de extensão, que incluem seminários, cursos de curta duração, 

congressos, workshops e oficinas.  

Todos os projetos, cursos e eventos de extensão promovidos pela FCST são 

registrados para emissão de certificados de participação. 
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3.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO E DIFUSÃO PARA A 

PRODUÇÃO ACADÊMICA DOCENTE 

 

Como forma de manter constante melhoria no Ensino Superior oferecido pela 

Faculdade Católica Santa Teresinha, ampliando o quadro de docentes, considerando a 

equivalência ideal de discentes/docentes e proporcionar ações que promovam esse 

desenvolvimento organizacional, temos como objetivo e metas propostas para o 

atendimento da demanda apresentada que é de promover a cultura de participação e 

divulgação das ações docentes; incentivar à participação do corpo docente em eventos; 

ampliar verbas orçamentárias que propiciem a participação dos docentes e divulgação de 

pesquisas.  

A título de exemplo, são oferecidas quatro (04) bolsas de cem por cento (100%) 

para o corpo docente e técnico administrativo para cursar Pós-Graduação Lato Sensu na 

Faculdade Católica Santa Teresinha. 

 

3.5 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

Na FCST, por meio da Comissão Própria de Avaliação – CPA existem 

mecanismos para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida na 

Faculdade Católica Santa Teresinha, tanto na curricular quanto ética. A CPA aplica 

avaliação com os egressos, para poder acompanhá-lo no mercado de trabalho, como 

também diagnosticar as dificuldades que eles encontram para se inserir no mercado; há 

uma política de ensino continuada para os egressos e eles são convidados para ministrar 

palestras; seminários; cases de sucesso, etc.  

Com a finalidade de acompanhar os alunos egressos da FCST a instituição 

convida-os para cursar Pós-Graduação na instituição e os melhores alunos são 

contemplados com descontos em suas mensalidades e outros são beneficiados com bolsa 

integral (100%). A FCST mantém um cadastro atualizado de todos os egressos, com a 

finalidade de manter o contato permanente com os mesmos. 
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3.5.1 Atuação dos Egressos da IES no ambiente socioeconômico 

 

Com a aplicação dos questionários de autoavaliação, a FCST tem possibilitado o 

acompanhamento profissional e a inserção dos egressos no mercado de trabalho. Além 

disso, permite a avaliação da eficácia dos serviços educacionais promovidos pela 

Instituição, à adequação das matrizes curriculares às demandas sociais e econômicas 

regionais e nacional, bem como o acompanhamento de seus egressos no mundo do 

trabalho. Também faz parte das políticas da IES à realização de atividades de 

responsabilidade social e cidadania com eventos, feiras e outras atividades de extensão. 

 

 

3.6 POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA INTERNACIONALIZAÇÃO - 

INTERCÂMBIO 

 

O Programa de Mobilidade Acadêmica (Nacional e Internacional) – Intercâmbio 

tem por finalidade proporcionar ao/a discente de graduação regularmente matriculado/a, 

a possibilidade de cursar atividades/componentes curriculares em outras Instituições de 

Ensino Superior nacionais e internacionais, sem prejuízos para integralização do seu 

curso de origem. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha poderá figurar tanto como Instituição de 

Origem, nos casos em que envia seus/suas discentes de graduação para realizarem 

mobilidade em outras instituições de Ensino Superior (IES), ou como Instituição 

Receptora, quando recebe discentes de outras IES para o desenvolvimento de 

atividades/componentes curriculares na FCST. 

A Coordenação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE da FCST 

poderá fazer a intermediação das solicitações de mobilidade acadêmica, tanto como 

Instituição de Origem, quanto como Instituição Receptora. 

É de interesse da Faculdade Católica Santa Teresinha – FCST, aprimorar o ensino, 

propiciando aos seus discentes a possibilidade de estabelecerem e desenvolverem 

relações com Instituições de Ensino Superior Estrangeiras, por meio de  
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programas de intercâmbio e mobilidade acadêmica internacional, onde entende que o 

contato com culturas estrangeiras constitui-se num importante instrumento de formação 

intelectual de seus estudantes. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha tem interesse em incentivar intercâmbios e 

parcerias nacionais e internacionais para a concretização desse Programa. Esse projeto 

encontra-se em estudo para melhor atender o corpo discente.  

 

3.7 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA 

 

Os canais de comunicação externa possibilitam a divulgação de informações dos 

cursos, de programas, da extensão e da pesquisa, a publicação de documentos 

institucionais relevantes, os mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria, 

propiciando o acesso às informações acerca dos resultados da avaliação interna e externa 

e instância específica que atue transversalmente às áreas, isso é feito por meio das redes 

sociais, página do Portal FCST na internet (www.fcst.edu.br), o Facebook 

(www.facebook.com/fcstrn) e o Instagram (@faculdadecatolicast). A instituição firma-

se como grande instrumento de comunicação interna e externa por meio das redes sociais, 

as informações sobre a instituição, processos seletivos, seus cursos de graduação e pós-

graduação, biblioteca, documentos, pesquisa e extensão, entre outras informações. 

Também pode-se observar uma ampla divulgação das atividades da IES,  

tais como: vestibulares, processos seletivos, trabalhos dos docentes e discentes postados 

em murais da instituição, assim como também podemos constatar a divulgação dos cursos 

da FCST em outodoors espalhados em pontos estratégicos da cidade e em cartazes. Não 

só na  home Page da FCST  como também, nos murais da Faculdade estão divulgados os 

relatórios anuais da CPA e as suas atividades. 
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3.8 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE INTERNA 

 

A comunicação da IES com a comunidade interna possibilita a transparência 

institucional, por meio de canais diversificados, tanto impressos e o meio virtual, 

favorecendo assim o acesso por todos os segmentos da comunidade acadêmica, como 

também a divulgação dos resultados das avaliações interna e externa e ouvidoria. 

Na página da faculdade foi inserido um link de acesso à ouvidoria, onde tanto a 

comunidade acadêmica, como o público externo podem enviar suas demandas que serão 

analisadas e respondidas pela ouvidora, que visa agilizar a administração e aperfeiçoar o 

modelo administrativo e as ações institucionais, e periodicamente divulga nos murais da 

IES as repostas às demandas enviadas e elabora o relatório anual.  

 A Faculdade Católica Santa Teresinha divulga as atividades internas e externas 

que são realizadas na instituição por meio da homepage da FCST (www.fcst.edu.br), o 

Facebook (www.facebook.com/fcstrn) e o Instagram (@faculdadecatolicast)  e no que 

são ferramentas bastante utilizadas pela comunidade acadêmica e comunidade externa. 

Há grupo de WhatsApp para repassar informações e tirar dúvidas tanto corpo 

docente, corpo discente e corpo técnico administrativo. 

Com relação à ouvidoria, o seu objetivo é assegurar a participação da comunidade 

na Instituição, para promover a melhoria das atividades desenvolvidas; reunir 

informações sobre diversos aspectos da Instituição podendo assim contribuir para a 

gestão institucional e apurar resultados e encaminhar à Coordenação da Comissão 

Permanente de Avaliação – CPA para servir como instrumento de análise. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha mantém aparelhos roteadores de wi-fi, 

destinados a fornecer gratuitamente sinal de internet em suas dependências, e ainda 

mantém terminais conectados à internet na biblioteca, à disposição de alunos e da 

comunidade. 
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3.9 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
 

A Faculdade Católica Santa Teresinha contempla programas de acolhimentos e 

permanência do discente em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição. 

Neste tópico são apresentadas as formas de atendimento da FCST para com os 

discentes.  

 

3.9.1 Formas de Acesso 

 

a) VESTIBULAR 

Poderá participar deste processo seletivo somente o candidato que tenha concluído 

o Ensino Médio 

 

O candidato fará o processo seletivo optando por uma destas formas: 

Concurso Vestibular: Agendado 

Aproveitamento do resultado obtido no ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio. 

O candidato poderá ingressar através do vestibular ou o candidato que realizou o ENEM 

pode ser dispensado de fazer as provas do Processo Seletivo para ingressar na FCST. O 

candidato optando para ingressar com o ENEM, nesse caso, basta fazer sua matrícula para 

o curso desejado e entregando junto com a documentação necessária para matrícula será 

solicitado uma cópia do Boletim de Desempenho Individual de Notas do ENEM. As notas 

do ENEM serão padronizadas com as notas das provas do Processo Seletivo. O candidato 

que apresentar nota de redação menor que 300 (trezentos), numa escala de 0 (zero) a 1.000 

(mil), deverá, obrigatoriamente, realizar o vestibular, pois nesse caso, suas notas do 

ENEM não serão aproveitadas.  

 

b) MATRÍCULA 

As condições de acesso dos discentes à Faculdade são disciplinadas pelos Art. 62 

a 76 do Regimento Interno da Faculdade. A saber: 
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ART. 62 – A admissão aos cursos regulares de Graduação faz-se mediante processo 

seletivo, aberto a candidatos que tenham concluído os estudos de Nível Médio ou estudos 

equivalentes, de acordo com a legislação em vigor. 

ART. 63 – O processo seletivo é realizado a cada ano e só tem validade para matrícula no 

semestre a que se destina, sendo possível a realização de novo processo seletivo para 

preenchimento de vagas remanescentes. 

ART. 64 – As normas para realização do processo seletivo, assim como a sua organização 

e a sua realização ficam a cargo de Comissão designada pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CEPE. 

ART. 65 – O processo seletivo é aberto por Edital, dele constando os elementos 

necessários ao esclarecimento dos candidatos, conforme determinação do órgão 

competente. 

ART. 66 – No ato da inscrição o aluno faz a opção pelo Curso e turno de sua preferência, 

dentro das opções oferecidas pela Faculdade Católica Santa Teresinha. 

ART. 67 – As provas do processo seletivo abordarão os conhecimentos abrangidos no 

Ensino Médio, devendo o nível de exigência ser articulado com as orientações desse nível 

de ensino para não ultrapassar o nível de complexidade compatível com essa esfera de 

formação. 

ART. 68 – Os candidatos são classificados dentro do limite de vagas estabelecidas para 

cada Curso e para cada semestre. 

ART. 69 – Havendo vaga remanescente e obedecidos os prazos, podem ser admitidos 

candidatos na modalidade de reingresso, para portadores de diploma de nível superior, 

devidamente registrado. 

ART. 70 – Havendo vaga e obedecidos os prazos, podem ser admitidos alunos que 

solicitem permanência de vínculo para cursar outra habilitação do mesmo Curso. 

ART. 71 – Havendo vaga remanescente e obedecidos os prazos, pode ser efetuada 

mudança de Curso, por alunos regularmente matriculados na Instituição, oriundos do 

processo seletivo da Faculdade Católica Santa Teresinha. 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

119 

 

ART. 72 – Quando da ocorrência de vagas nas disciplinas dos Cursos de Graduação, 

admite-se matrículas a alunos não regulares, que demonstrem capacidade de cursá-las 

com aproveitamento mediante processo seletivo prévio. 

ART. 73 – A matrícula inicial, sua renovação e sua confirmação são coordenadas pela 

Secretaria Geral em prazos fixados no Calendário de Atividades Acadêmicas. 

 

Parágrafo Único – Salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado e 

deferido pelo Diretor Geral da Faculdade, nenhuma matrícula pode ser feita fora do prazo 

fixado. 

 

ART. 74 – O pedido de matrícula é feito em formulário próprio, pelo estudante ou seu 

procurador com a apresentação ou juntados os documentos prescritos e deferido pelo 

Diretor Geral da Faculdade. 

 

§ 1°- Para a matrícula inicial são indispensáveis: 
 

Carteira de identidade; 

Título de eleitor; 

Comprovante de estar em dia com as obrigações militares (para a Graduação); 

Certificado de conclusão de Ensino Médio (para a Graduação); 

Diploma registrado de Graduação, para reingresso em Curso de Graduação. 

Duas fotografias 3 X 4, recentes; 

Outros documentos determinados em legislação específica. 

 

§ 2°- O pedido de matrícula, em qualquer circunstância, só pode ser deferido após a 

análise da documentação completa. 

§ 3°- Considera-se nula a matrícula efetuada em inobservância a qualquer das exigências, 

condições ou restrições definidas em lei, neste Regimento ou em normas complementares 

e, nesse caso, o cancelamento da matrícula independe de comunicação prévia ao 

interessado. 
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ART. 75 – O CONSUPE pode anular, a posteriori, a abertura de qualquer turma inicial 

dos Cursos de Graduação com demanda inferior a 25 (vinte e cinco) matrículas, caso em 

que os alunos poderão fazer novas opções.  

ART. 76 – É permitido ao aluno o trancamento de matrícula na Graduação, por no máximo 

2 (dois) anos, obedecidas às normas e prazos estabelecidos no Calendário de Atividades 

Acadêmicas, salvo casos especiais que, por motivo de força maior e devidamente 

comprovados, são deferidos pelo Diretor-Geral da Faculdade.  

 

3.9.2 Núcleo de Apoio ao Discente – NAD 

 

 

Para demonstrar o apoio, interesse e respeito da Faculdade ao seu corpo discente, 

de acordo com Regimento Interno, foi criado pela Portaria n° 004/2014-CS/FCST, de 27 

de novembro de 2014 o Núcleo de Apoio ao Discente – NAD, órgão administrativo que 

coordena toda a política discente da Instituição, principalmente o apoio ao aluno carente. 

O Núcleo de Apoio aos Discentes – NAD tem por finalidade apoiar e orientar os 

alunos da instituição no desenvolvimento de seus cursos de graduação, buscando a 

democratização da sua permanência, integração e participação na FCST. 

Em caso de necessidade, o NAD também estende o apoio aos alunos de cursos de 

Pós-Graduação da Faculdade Católica Santa Teresinha. 

O NAD desenvolve o Programa Institucional de Apoio aos Discentes por meio de 

diferentes programas temáticos de apoio específico, que buscam dar conta de soluções 

educacionais que minimizem as variáveis que interferem nas condições de permanência 

dos alunos na instituição, evitando a evasão. 

O Núcleo de Apoio aos Discentes - NAD possui um coordenador geral que é 

indicado/eleito para um mandato de 02 (dois) anos e está subordinado à direção geral da 

FCST. 
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São objetivos do NAD: 

 

I – Identificar e minimizar as lacunas que os alunos trazem de sua formação 

anterior, promovendo mecanismos de nivelamento e oferecendo condições para 

aprendizagens significativas na Educação Superior; 

II – Identificar e minimizar os problemas de ordem psicológica ou 

psicopedagógica que interfiram na aprendizagem; 

III – Investir nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos alunos, 

pelo estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino ou 

encaminhamento para bolsas acadêmicas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IV - Oferecer um acolhimento aos alunos novos, ingressantes por processo 

seletivo ou por transferência viabilizando sua integração ao meio acadêmico; 

V – Incluir os alunos com necessidades educacionais especiais advindas de 

deficiências físicas, visuais e auditivas, utilizando ações específicas;  

VI – Apoiar os alunos concluintes de cursos de graduação na elaboração do seu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e auxiliá-los nos preparativos para a solenidade 

de Colação de Grau; 

VII – Preparar os alunos concluintes de cursos de graduação para inserção no 

mercado de trabalho criando um vínculo para a sua relação com a Instituição na qualidade 

de egressos; 

VIII – Enfatizar a participação discente no processo de autoavaliação institucional 

utilizando seus resultados como forma de articulação do apoio que necessitam. 

IX – Manter articulação com a Comissão Própria de Avaliação – CPA – 

responsável pela avaliação institucional interna da Faculdade, com a finalidade de 

integrar ações. 
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Podemos citar o auto atendimento pelo Portal da Instituição que permite o acesso 

às informações da biblioteca, registros acadêmicos da secretaria; serviços da ouvidoria, 

canal eficiente de comunicação com a comunidade acadêmica; a possibilidade de acesso 

do estudante com a concessão de bolsas PROUNI – Programa Universidade para Todos 

e Programas de Financiamento Estudantil – FIES. 

 

 

3.9.3 – Programa de Nivelamento 

 

 

A Faculdade Católica Santa Teresinha tem uma política e um plano de atuação 

que sistematiza as ações de recuperação das deficiências de formação dos ingressantes 

nos seus cursos de graduação. A intenção é fazer um nivelamento em Língua Portuguesa, 

Matemática e Informática com aulas em turno contrário ao que ele estuda  

ou aos sábados, sem custo adicional para o aluno. O processo inicia por um levantamento 

feito pelo coordenador de cada curso com os alunos ingressantes de cada ano, onde são 

diagnosticadas as principais necessidades e limitações trazidas pelos novos alunos para 

implementação do programa de nivelamento, visando o sucesso do aprendizado no nível 

superior. 

Este curso de nivelamento será oferecido da seguinte forma: cada componente 

curricular tem oito (08) encontros com 2 horas de duração, totalizando 16 (dezesseis) 

aulas.   

O objetivo principal do nivelamento é oportunizar aos participantes uma revisão 

de conteúdo, proporcionando, por meio de explicações e de atividades, a apropriação de 

conhecimentos esquecidos ou não aprendidos. 

Espera-se que o nivelamento contribua para a superação das lacunas herdadas do 

ensino nos níveis anteriores e ajude os acadêmicos a realizar um curso superior de 

qualidade. 

 

 

 

3.9.4 – Estudo Dirigido 
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O Estudo Dirigido aplica-se aos alunos com disciplina pendente, somente se o 

componente curricular não estiver em oferta na unidade e para alunos que estejam no 

último semestre letivo. 

Consiste em fazer o aluno estudar um assunto a partir de um roteiro elaborado 

pelo professor. Este roteiro estabelece a extensão e a profundidade do estudo. 

Há diversos tipos ou modalidades de estudo dirigido, pois o professor pode 

elaborar um roteiro contendo instruções e orientações para o aluno: 

- ler um texto e depois responder as perguntas; 

- manipular materiais ou construir objetos e chegar a certas conclusões; 

- observar objetos, fatos ou fenômenos e fazer anotações; 

- realizar experiências e fazer relatórios, chegando a certas generalizações; 

- realizar uma pesquisa bibliográfica; 

- preparar um relatório através da pesquisa bibliográfica e de campo. 

 

O professor deve elaborar roteiros contendo tarefas operatórias que mobilizem 

dinamizam as operações cognitivas, ou seja: classificar; seriar; relacionar; analisar; 

reunir; sintetizar; localizar no tempo e no espaço; representar; conceituar e definir; provar; 

transpor; julgar; induzir e deduzir.  

 

O objetivo do Estudo Dirigido: 

 

a) Desenvolver técnicas e habilidades de estudos, ajudando o aluno a 

aprender as formas mais adequadas e eficientes de estudar determinado componente 

curricular que ele irá realizar o estudo dirigido; 

b) Promover a aquisição de novos conhecimentos e habilidades, ajudando o 

aluno no processo de construção do conhecimento; 
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c) Oferecer ao aluno um roteiro ou guia de estudos contendo questões, tarefas 

ou problemas significativos que mobilizem seus esquemas operatórios de pensamento, 

contribuindo para o aperfeiçoamento. 

 

É interessante ressaltar que o Estudo Dirigido é uma forma de ativar e mobilizar 

o aluno a levar a pensar, pesquisar e construir. 

O professor deve deixar claro qual o objetivo da elaboração do Estudo Dirigido, 

colocando as competências e habilidades que os alunos devem adquirir naquele conteúdo. 

As instruções e orientações devem ser claras e objetivas no roteiro para o estudo 

dirigido, explicitando as tarefas operatórias que o aluno vai executar.  

Outro fator importante é que não pode ocorrer no Estudo Dirigido plágio e isso o 

docente deve deixar claro para o aluno, seguir normas da Instituição e ABNT e ter o prazo 

determinado para entrega do trabalho de no mínimo 15 (quinze) dias e no máximo 30 

(trinta) dias.  

Após a entrega do Estudo Dirigido o professor encaminha todo o material para 

secretaria para que seja arquivado. 

 

3.9.5 Organização Estudantil (ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO E 

CONVIVÊNCIA ESTUDANTIL) 
 

De acordo com o Capítulo III do Regimento da Faculdade Católica Santa 

Teresinha, os alunos regulares podem organizar-se em Diretórios Acadêmicos. A 

organização estudantil destina-se a promover a integração da comunidade acadêmica no 

universo de sua atuação. 

O Diretório Acadêmico é constituído por alunos regulares da Faculdade Católica 

Santa Teresinha, eleitos em processo eleitoral em que o voto é facultativo e privativo aos 

alunos regulares que estejam frequentando as atividades acadêmicas. 

 

3.9.6 Programa de Monitoria 
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Visando apoiar o desenvolvimento dos acadêmicos, a FCST possui o programa de 

Monitoria acadêmica.  

Para participar do programa de monitoria, os alunos são selecionados pelos 

professores de um componente curricular que já cursaram para desenvolver atividades de 

“reforço” dos conteúdos de ensino ministrados em sala de aula pelos professores, sob suas 

orientações. Essas atividades ocorrem em horários e dias especiais, segundo o 

planejamento elaborado pela Coordenação do Curso. 

 

3.9.7 Condições de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência e/ou Mobilidade 

Reduzida 
 

Considerando o disposto na Dec. N° 5.296/2004,Lei Nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000eoDecreto N° 5.296/2004, estabelecem normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências. As instalações físicas da Faculdade 

cumprem os requisitos de acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades 

especiais, conforme abaixo. A saber: 

 

a) para alunos com deficiência física: 

 

• Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante permitindo 

o acesso aos espaços de uso coletivo; 

• Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços; 

• Construção de rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeirantes; 

• ·Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeirantes; 

• Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 

b) para alunos com deficiência visual: 
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       Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

 

• Máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, 

sistema de síntese de voz; 

• Gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

• Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas de áudio; 

• Software de ampliação de tela do computador; 

• Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; 

• Lupas, réguas de leitura; 

• Scanner acoplado a computador; 

• Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 

Braille. 

 

c) para alunos com deficiência auditiva 

 

Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, desde o 

acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

• Quando necessário intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, 

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; 

• Flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 
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• Aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita (para 

uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado); 

• Materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade 

linguística dos surdos. 

 

3.9.8 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei n° 

12.764/2012) 

 

Nos termos da Lei 12.764/12 (Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), a pessoa com transtorno do espectro 

autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 

 As pessoas portadoras do TEA (Transtorno do Espectro Autista) têm seus direitos 

previstos na Constituição Federal em vigor, bem como alguns direitos contidos em leis 

específicas. 

A FCST vem procurando preparar o corpo docente e técnico administrativo para 

melhor atender o discente com TEA, por meio de cursos de capacitação, como também a 

própria instituição tem investido em melhoria na estrutura física para melhor atender os 

alunos. 

 

3.9.9 Estágio Não Obrigatório ou Extracurricular: 

 

De acordo com § 2º do artigo 2º da Lei 11.788/2008, poderão realizar estágio na 

modalidade não obrigatório ou extracurricular desde o 1º semestre do curso, dependendo 

das Normas que estejam registradas no Projeto Pedagógico do Curso – PPC. 

O Estágio Não obrigatório ou Extracurricular pode ser realizado nas mais diversas 

áreas, desde que as  unidades concedentes garantam as condições mínimas necessárias ao 

desenvolvimento de competências e  habilidades previstas no perfil do egresso definido 

no PPC. 
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Os discentes podem realizar o Estágio Não obrigatório ou Extra-curricular, desde 

que atendam os seguintes requisitos disposto no artigo 3º da lei 11.788/2008: 

 

a) estar regularmente matriculado e frequentando as aulas; 

b) celebrar de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente e a 

instituição de  ensino; e 

c) compatibilidade entre as atividades desenvolvidas do estágio prevista no termo 

de compromisso. 

 

O Estágio Não obrigatório ou Extracurricular tem caráter pedagógico por 

proporcionar ao discente o  desenvolvimento de competências e habilidades durante o 

decorrer do curso a fim de atender ao perfil do  egresso. A concretização do Estágio Não 

obrigatório ou Extracurricular se dará mediante documentação apropriada envolvendo as 

partes interessadas. 

Pode contar como atividade complementar o Estágio Não obrigatório ou 

Extracurricular nos Cursos de Graduação de acordo com o Projeto Político do Curso – 

PPC. 

Nos cursos de Pós-Graduação o aluno poderá se desejar, realizar estágio não 

obrigatório em Instituições que correspondam às atividades que ele poderá desenvolver 

de acordo com a área da Especialização que está cursando. Esse estágio pode ser realizado 

mediante IEL ou outro órgão correspondente de acordo com o Projeto Político do Curso 

– PPC. 

Há uma intermediação e acompanhamento do Coordenador de Estágio nos 

Estágios Extracurriculares 

 

3.9.10 Curso de Férias 

 

O Curso de Férias é uma oportunidade de procurar ficar de forma nivelada no 

curso sem muitos prejuízos.  O Ministério da Educação (MEC) abre esse espaço para  
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que as universidades/faculdades tenham autonomia para realizar esse tipo de atividade. 

Essas aulas devem ser ministradas de segunda à sexta e não no final de semana.  

Diante disso, o MEC coloca que a disciplina tem a mesma carga horária de um 

semestre regular.  

O aluno pode cursar os componentes curriculares que sejam pré-requisitos 

dependendo da carga horária e a forma como vai ser ministrada as mesmas. Agora isso 

fica a critério de cada Coordenador do Curso o número de disciplinas que vai oferecer e 

do aluno o número de disciplina que o discente poderá cursar no curso de férias.  A 

Instituição não pode obrigar o discente a cursar um número de componentes curriculares 

se o(a) mesmo(a) não tem condições devido morar fora e/ou trabalhar por exemplo,  e é 

importante que gere um Termo para que o aluno assine como ciente da carga horária, 

número de encontros e as datas/horários definidos. O MEC coloca que a maioria das 

instituições ofereça duas disciplinas, não mais que isso para que o discente não se 

prejudique na sua formação.  

 

3.9.11 Pastoral Universitária 

 

Há muito torna-se um imperativo a implantação da Pastoral Universitária (PU) na 

Faculdade Católica Santa Teresinha (FCST). A identidade nominal “Católica” dessa IES 

refere-se à sua natureza, a repercutir em ações que fazem jus ao compromisso da  

 

Igreja Católica, a saber: evangelização, promoção humana, cultura de paz e compromisso 

social. A autoridade competente para a autorização do uso do nome “católica” de uma 

Instituição é a Diocese em que está situada. A FCST se encontra dentro da jurisdição 

administrativa da Diocese de Caicó, administrada atualmente por Dom Antônio Carlos 

Cruz Santos. O mesmo ocorre com as Universidades católicas ao pleitearem a categoria 

de “pontifícia” ao Vaticano, cabendo ao Papa deliberar sobre a petição e/ou manutenção 

desse grau de dignidade do nome de Pontifícia Universidade Católica (PUC). A licença 

para a adoção de tais nomenclaturas “católica” ou pontifícia”  
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é uma prerrogativa da Igreja, implicando efetiva ação pastoral e coerência com os 

princípios cristãos nas IES. Nesse sentido a Pastoral Universitária tem um papel 

fundamental, dada sua capacidade de articular fé e ciência, como também um potencial 

para colaborar com a extensão e pesquisa, incluindo o aspecto social, pastoral e 

catequético a serviço da comunidade acadêmica e comunidade externa, respeitados os 

princípios de universalidade que supõem multiculturalidade, inerente ao conceito de 

democracia. Resumindo: a Pastoral Universitária da FCST quer ser uma ação 

evangelizadora, marcada por eclesialidade (catolicidade) e ecumenismo (respeito e 

entendimento com Igrejas cristãs não católicas, e o diálogo inter-religioso). Em outras 

palavras, a PU não é um instrumento de proselitismo católico, pelo contrário, a PU se 

apresenta como instância de contribuição cristã nos diversos espaços de reflexão e ação 

da IES, em prol do conhecimento científico provido de humanização, ética e 

espiritualidade.  

A Pastoral Universitária FCST preocupa-se, especialmente, “em encarnar a fé em 

suas atividades cotidianas”. Por isso, o ambiente educativo (clima de relações que torna 

possível a ação formativa e pastoral) é seu elemento chave e, deste modo, suas ações 

implicam, especialmente, em:  

 

- revelar um ambiente familiar, caracterizado pela acolhida e disponibilidade;  

- orientar e estimular uma formação humana que evidencie o respeito e a 

disponibilidade para o encontro pessoal entre todos os membros da comunidade 

acadêmica;  

- exercitar uma preocupação e atenção visível à juventude, aos estudantes;  

- priorizar o reflexo da prática dos valores que se transmite - como solidariedade, 

justiça, liberdade, respeito, igualdade – em todos os setores da universidade.  

 

A Pastoral Universitária da Faculdade Católica Santa Teresinha é, portanto, 

entendida como uma ação unitária – acadêmica e de formação integral – dirigida e 

endereçada a toda a comunidade universitária e que supõe:  
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a) um modelo de formação e pastoral bem definido e formulado por escrito que:  

- seja coerente ao mesmo tempo com a liberdade dos estudantes e com a identidade 

da instituição na qual se formam;  

- emane, de maneira natural, da implementação e desenvolvimento do tecido 

curricular e da ação formativa de todo o trabalho universitário;  

- se realize durante o período de estudos, mesmo que se deva projetar-se também à 

busca-facilitação do futuro trabalho e, na medida do possível, prolongar-se em um 

acompanhamento pessoal durante os primeiros anos do egresso. 

b) a orientação humana, vocacional, profissional e ocupacional dos estudantes e dos 

egressos;  

c) o oferecimento:  

- do anúncio de Jesus Cristo e seu Evangelho, acompanhando aos que dão 

livremente sua adesão pessoal mediante itinerários de educação na fé, celebrações 

litúrgicas e sacramentais, e a inserção e experiência em comunidades,  

- de um serviço de acolhida e acompanhamento a cada membro da comunidade 

acadêmica sem sua condição e situação pessoal de crente ou não crente. 

d) a possibilidade de experiências de compromisso social e cristão – sob fórmulas 

institucionalizadas ou mais abertas a tais como serviço ou voluntariado, inclusive 

profissional, dos estudantes em curso, dos egressos, do professorado e do pessoal não 

docente – com a consequente formação-preparação específica para tal. 

 Em resumo, as atividades da Pastoral Universitária da Faculdade Católica Santa 

Teresinha, terá por base os seguintes princípios: 

 

1. Dar boas-vindas e acolhimento a todos os estudantes em uma comunidade, que 

celebra o amor de Deus para todos.  

2. Criar oportunidades para que os estudantes com experiência, reflitam e ajam, a 

partir de um compromisso com a justiça, a misericórdia e a compaixão, à luz da doutrina 

social da Igreja Católica, a fim de desenvolver o respeito e a responsabilidade de todos, 

especialmente em relação aos mais necessitados.  
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3. Desafiar os estudantes a altos padrões de comportamento e responsabilidade, por 

meio da formação do caráter e virtudes.  

4. Auxiliar os estudantes a discernir e responder as suas vocações, compreendendo 

o potencial de suas contribuições profissionais, a fim de possam escolher o foco de suas 

carreiras.  

 

Esses princípios, as ações e bases, anteriormente comentados, sintetizam o esforço 

que a Pastoral Universitária FCST terá que fazer, cotidianamente, a fim de que se caminhe 

na direção da unidade e totalidade da proposta educativo-pastoral, superando uma prática 

que considera a pastoral como um setor da universidade, destinado aos aspectos religiosos 

da ação educativa. A partir de tais pressupostos, a Pastoral Universitária FCST, na estreita 

relação entre as dimensões educativa e evangelizadora propõe: 

“uma educação que desenvolve o sentido religioso da vida e abre 

e favorece o processo de evangelização, e uma evangelização 

que propõe à educação um modelo de humanidade plenamente 

realizada e respeita a dinâmica educativa em seu 

desenvolvimento.” (Atos 407, pág. 06) 

 

O que se propõe é, no entanto, diverso: pensar a ação pastoral como unidade 

orgânica, ou seja, como um processo único que, articulado aos demais elementos do 

ambiente universitário de uma instituição católica, de índole cristã, que se qualificam 

reciprocamente, contribua para o desenvolvimento integral do jovem, na totalidade de seu 

ser. 

Diante do exposto, os docentes da FCST utilizam a metodologias que constam 

no Projeto Pedagógico do Curso PPC para o desenvolvimento de conteúdo, às estratégias 

de aprendizagem, ao contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade 

metodológica e à autonomia do discente, relacionando com as práticas pedagógicas que 

estimulam a ação discente em uma relação teoria-prática, e de forma inovadora e 

embasada em recursos que proporcionam aprendizagens diferenciadas dentro da área.  

 

Atualmente vem sendo adotado na instituição a utilização das Metodologias 

Ativas, ou seja, os docentes instigam a participação e o diálogo dos discentes durante as 
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aulas, evitando longos períodos expositivos. Retirando assim, os alunos da passividade 

através da diversificação das metodologias de ensino adotadas, ou seja, o docente passa 

a utilizar metodologias ativas de ensino, em que toda e qualquer metodologia que coloque 

o aluno no centro do processo de aprendizagem.  Dessa forma, passa a dar maior 

passividade e engajamento, e o discente passa a ter objetivos desafiadores, passa a ter a 

capacidade de autoavaliação e habilidade de resolução dos problemas. 

Sendo assim a FCST propicia e apoia todas as iniciativas políticas no âmbito da 

educação, contudo, não admite a intervenção político-partidária ou religiosa no seu 

espaço acadêmico. Respeita e admite todos os credos religiosos sem qualquer 

discriminação. 

 

3.10 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO 

DISCENTE E À PARTICIPAÇÃO EMEVENTOS 

 

A Faculdade Católica Santa Teresinha passou a investir nos Programas de Apoio 

à realização de eventos internos, externos e à produção científica para o corpo discente a 

partir do ano de 2014, deixando assim os alunos mais estimulados em aprimorar seus 

conhecimentos. Trata-se de política institucional, aberto a todos os cursos ofertados pela 

IES, ficando a critério da cada coordenação a sua implementação. Os coordenadores 

apresentam a Direção Geral, Acadêmica e Financeira a proposta, como também é 

encaminhado ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para aprovação. 
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

4.1 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Este tópico apresenta de forma geral, as políticas de pessoal e da organização e 

gestão da instituição. Contempla ainda, os elementos do planejamento e da 

sustentabilidade financeira da FCST, com o objetivo de garantir o seu total 

desenvolvimento. 

Os docentes da Faculdade Católica Santa Teresinha são enquadrados em plano de 

cargos, salários e carreira e têm sua ascensão funcional analisada pela Comissão de 

Avaliação de Desempenho Docente- CADD, com a participação de um representante 

escolhido por seus pares. 

O corpo docente possui experiência no magistério superior e experiência 

profissional não acadêmica. A contratação de novos docentes decorre de processo de 

seleção, no qual especial atenção é dedicada à tarefa de empregar profissionais com 

trajetória consolidada, aliada a uma formação sólida com aderência as disciplinas que irá 

ministrar. A divulgação de vagas é pública e os candidatos são selecionados por provas 

de títulos, didática, experiência acadêmica e não acadêmica. Ressalta-se que a contratação 

do candidato selecionado é feita nos termos da Consolidação das Leis do  

Trabalho, do Plano de Carreira Docente e de diretrizes definidas pela Entidade 

Mantenedora. O Plano de Carreira da FCST considera para admissão e progressão vertical 

e/ou horizontal, os seguintes critérios: titulação; realização de cursos de pós graduação 

lato e stricto sensu; desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão; publicações 

e tempo de serviço prestado à IES.  

O docente integrante do Plano Institucional de Carreira fica sujeito a um dos 

seguintes regimes de trabalho: - Regime de Tempo Integral – RTI, com obrigação de 

prestar 40 horas semanais de trabalho em aulas e/ou outras atividades acadêmicas extra-

aulas, nos termos definidos no(s) contrato(s) de trabalho docente e/ou de auxiliar de 

administração escolar, em função da Convenção Coletiva de Trabalho respectiva; - 
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Regime de Tempo Parcial - RTP, com obrigação de prestar número de horas semanais de 

trabalho, menor que o Tempo Integral, em aulas e/ou outras atividades acadêmicas extra-

aulas, nos termos definidos no(s) contrato(s) de trabalho docente e/ou de auxiliar de 

administração escolar, em função da Convenção Coletiva de Trabalho respectiva; - 

Regime Horista - RHA, para os que cumprem as funções de apenas ministrar aulas e 

percebem seus vencimentos em função apenas das horas-aula contratadas. O número de 

horas-aulas atribuídas a cada docente obedece ao critério de aderência a cada disciplina a 

ser ministrada, podendo, a cada período letivo, semestral, anual ou de outra periodicidade, 

ser alterado em função do oferecimento dessas disciplinas, do número de turmas e do 

número de docentes necessários. No exercício de atividades de ensino, o profissional é 

regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Convenção Coletiva de Trabalho 

da categoria, em vigor. O corpo docente é constituído por: professores integrantes do 

Quadro de Carreira Docente e por Professores Colaboradores 

Como forma de manter constante melhoria no Ensino Superior oferecido pela 

Faculdade Católica Santa Teresinha, ampliando o quadro de docentes, considerando a 

equivalência ideal de discentes/docentes e proporcionar ações que promovam esse 

desenvolvimento organizacional, temos como objetivo e metas propostas para o 

atendimento da demanda apresentada que é de promover a cultura de participação e 

divulgação das ações docentes; incentivar à participação do corpo docente em eventos; 

ampliar verbas orçamentárias que propiciem a participação dos docentes e divulgação de 

pesquisas.  

A título de exemplo, são oferecidas quatro (04) bolsas de cem por cento (100%) 

para o corpo docente e técnico administrativo para cursar Pós-Graduação Lato Sensu na 

Faculdade Católica Santa Teresinha. 

A FCST tem criado projetos para ampliar a capacitação dos docentes, 

estabelecendo políticas de capacitação e formação continuada, de acordo com o Programa 

Institucional de Qualificação dos Recursos Humanos PIQRH da Faculdade Católica Santa 

Teresinha: 
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4.1.2 Procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro 
 

 

Em uma eventual substituição, a Faculdade Católica Santa Teresinha poderá 

convocar os seguintes professores, conforme o Programa Institucional de Qualificação 

dos Recursos Humanos PIQRH: 

 

• Professor Substituto; 

• Professor Colaborador; ou 

• Professor Visitante.  

 

- Professor Substituto é o profissional do ensino, devidamente habilitado, que depois de 

comprovada necessidade de afastamento de qualquer docente, venha a substituí-lo por 

tempo determinado e não superior a seis meses. 

- Professor Colaborador é o profissional da área do ensino que, após aprovado em 

processo seletivo específico e devidamente credenciado, seja contratado em caráter 

temporário e determinado. 

- Professor Visitante é o profissional de renome e de comprovado conhecimento que, 

tendo seu nome aprovado pelo Diretor Geral, seja convidado para desenvolver projetos 

de Ensino, Pesquisa ou Extensão na Instituição, em caráter temporário e por tempo 

determinado. 

 

4.1.3 Cronograma de Expansão do Corpo Docente, considerando o período de 

vigência do PDI. 

TABELA Nº11 

Cronograma de Expansão do Corpo Docente 
EVOLUÇÃO DO CORPO DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

                                                                             2020 

 

TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO 
TOTAL 

INTEGRAL PARCIAL HORISTA 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Doutor 01 2,4 01 2,4 0 0 02 4,8 

Mestre 03 7,2 10 24,0 01 2,4 14 33,2 

Especialista 02 4,8 12 28,8 12 28,8 26 62,0 

TOTAL 06 14,4 23 55,2 13 31,2 42 100 
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Legenda 

 

 INTEGRAL - contratos com jornada de 36 ou mais horas/semana 

 PARCIAL - contratos com jornadas inferiores a 36 horas/semana, excluindo 

aqueles por hora-aula  

 HORISTA - contratos exclusivamente por hora-aula 
 

 

EVOLUÇÃO DO CORPO DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

ANO 2021 

 

TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO 
TOTAL 

INTEGRAL PARCIAL HORISTA 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Doutor 01 2,3 01 2,3 04 9,2 06 13,2 

Mestre 03 7,3 07 17,1 01 2,4 11 26,8 

Especialista 02 4,6 12 28,9 12 26,8 26 60,3 

TOTAL 06 14,2 20 48,3 17 38,4 43 100 

 

 

 

EVOLUÇÃO DO CORPO DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

ANO 2022 
 

TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO 
TOTAL 

INTEGRAL PARCIAL HORISTA 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Doutor 01 2,2 01 2,2 01 2,2 03 6,6 

Mestre 03 6,6 10 22,0 01 2,2 14 30,8 

Especialista 03 6,6 13 28,6 12 26,4 26 62,6 

TOTAL 07 15,4 24 52,8 14 31,8 45 100 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

EVOLUÇÃO DO CORPO DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 

PDI 

ANO 2023 
 

TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO 
TOTAL 

INTEGRAL PARCIAL HORISTA 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Doutor 01 2,2 01 2,2 01 2,2 03 6,6 

Mestre 03 6,6 13 26,6 10 22,0 26 57,0 

Especialista 05 11,0 05 11,0 09 16,2 19 37,0 

TOTAL 09 19,8 19 39,8 20 40,4 48 100 
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EVOLUÇÃO DO CORPO DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 

PDI 

ANO 2024 
 

TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO 
TOTAL 

INTEGRAL PARCIAL HORISTA 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Doutor 01 2,2 01 2,2 01 2,2 03 6,6 

Mestre 03 6,6 13 26,6 10 22,0 26 57,0 

Especialista 05 11,0 09 16,2 05 11,0 19 37,0 

TOTAL 09 19,8 23 39,8 16 40,4 48 100 

Fonte: Elaborado pela instituição. 
 

 

4.1.4 Núcleo docente Estruturante – NDE 
 

Os docentes que compõem o NDE são escolhidos levando em consideração a sua 

formação acadêmica (graduação e pós graduação), bem como a sua participação no curso, 

em conformidade com a Resolução CONAES nº 01 de 17/06/2010.   

 

4.1.5 Os critérios de seleção e contratação 

  

São admitidos, como docentes, os profissionais cuja qualificação atenda à 

legislação vigente do Ensino Superior, podendo ser enquadrados diretamente em qualquer 

categoria funcional da carreira, de acordo com a aprovação do Diretor-Geral, ouvido o 

Diretor Acadêmico. 

Os docentes são contratados pela Mantenedora para ministrarem cursos 

presenciais, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, pelo Regimento Interno da 

FCST e por regulamentação específica. 

Nos Cursos de Pós-Graduação e de Extensão, o processo será iniciado pela 

Coordenação correspondente e aprovado pelo Diretor-Geral e pelo Diretor Acadêmico. 

Os professores das categorias especiais integram o corpo docente da Instituição, 

porém não fazem parte do Plano de Carreira. 

As atividades, responsabilidades e remuneração dos professores das categorias 

especiais devem constar de documento contratual específico. 
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4.1.6 Titulação do Corpo Docente 

 

 

A formação acadêmica e profissional são indicadores que a FCST tem dado ênfase 

no processo de contratação, procurando ter em seu quadro de docentes o maior número 

com formação em stricto sensu, muito embora a Região do Seridó ser carente em possuir 

profissionais com essa formação, por isso, é exigência mínima que tenham pelo menos a 

formação lato sensu. Tem contribuído para um ensino de qualidade, devido à experiência 

profissional dentro e fora do magistério. O tempo de magistério no ensino superior e a 

formação pedagógica dos docentes são aspectos de grande importância para Faculdade 

Católica Santa Teresinha. 

 

4.1.7  Regime de Trabalho do Corpo Docente 
 

 

Nessa categoria, a Faculdade Católica Santa Teresinha utiliza os três indicadores: 

regime trabalho, colocando em seu quadro maior número de docentes com regime de 

trabalho parcial e integral; o plano de carreira da FCST prevê o investimento na 

qualificação dos professores, à participação em eventos à produção. 

 

4.1.8  Forma Legal de Contratação de Professores 
 

Quanto ao contrato de trabalho, todos os professores da instituição, atualmente 

são contratados sob o regime celetista e com carteira de trabalho registrada. 

 

4.2 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

O Corpo Técnico-administrativo é selecionado por qualificação, idoneidade 

profissional e experiência na atividade que ocupará. O plano de carreira desses 

profissionais tem como base principal a manutenção da média salarial aplicada pelo 

mercado de trabalho. O plano de desenvolvimento de carreira prevê o crescimento  
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profissional interno por um programa de qualificação continuada, que, também, 

possibilita reenquadramentos. Os critérios a serem levados em conta para a progressão  

horizontal de faixas salariais, transferência e/ou promoção de funcionários são: avaliação 

de desempenho positiva (mérito), tempo no cargo e/ou na Instituição, progressão de 

escolaridade e cursos realizados para aprimoramento técnico e profissional de interesse 

da entidade ou outros congêneres. A avaliação de desempenho é anual e feita pelo 

superior imediato na hierarquia da Instituição, como parte do Plano de Avaliação de 

Desempenho. Cabe à Diretoria da IES a responsabilidade pela análise e aprovação dos 

pedidos de progressão e promoção dos funcionários. Os profissionais técnico-

administrativos são registrados por regime CLT e, em sua maioria, por 44 horas semanais. 

Para a definição e administração da estrutura de cargos e remuneração, adota-se a 

metodologia do Plano de cargos, carreira e salários aprovado pela mantenedora.   

 

4.2.1 Os critérios de seleção e contratação de acordo com Regimento Interno 

 

O pessoal técnico-administrativo é a parcela da comunidade acadêmica que exerce 

funções técnicas ou administrativas. 

São contratados pela Mantenedora, através da proposta do Diretor-Geral da 

Faculdade Católica Santa Teresinha. É regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, 

pelo regimento interno e por regulamentação específica. 

 

4.2.2 Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho 

 

Apresentar à comunidade uma constante melhoria na qualidade dos serviços 

oferecidos, buscando a eficiência, eficácia e efetividade, buscando aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de carreira, proporcionando melhorias no ambiente organizacional da 

FCST. 

De acordo com o Regimento Interno da FCST, a Instituição estimula, pelo 

programa específico de capacitação profissional, a qualificação do seu pessoal técnico 

administrativo. 
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O pessoal técnico administrativo é enquadrado no plano de cargos, salários e 

carreira e tem sua ascensão funcional analisada por uma Comissão de Avaliação do  

Desempenho Técnico Administrativo - CADTA, com a participação de um representante 

escolhido pelos seus pares. 

O intuito da Faculdade Católica Santa Teresinha é promover a valorização dos 

seus técnicos-administrativos. 

 

4.3 PROCESSOS DE GESTÃO INSTITUCIONAL 
 

A experiência da Faculdade, ao longo de sua história, apresenta significativos 

avanços na prática dos processos de planejamento a partir dos resultados apresentados 

nos Relatórios anuais de Autoavaliação da Comissão Própria de Avaliação. Esses avanços 

são decorrentes da capacidade institucional de implementar a cultura do planejamento nas 

atividades acadêmicas e administrativas de forma articulada com o processo de 

autoavaliação.  

O planejamento da Faculdade Católica Santa Teresinha é materializado em 

documentos, devidamente alinhados do ponto de vista filosófico que em sua estrutura 

abrangem os níveis estratégico, tático e técnico-operacional, sempre relacionados ao 

processo de autoavaliação institucional. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI representa o instrumento de 

planejamento no nível estratégico que consolida a visão de longo prazo do planejamento 

da Instituição, definindo seu posicionamento estratégico, em consonância com a missão, 

onde se declaram os compromissos com a sociedade. 

O PDI completa-se promovendo a integração dos princípios, das políticas, das 

diretrizes e dos objetivos estratégicos que são considerados norteadores para o ensino, 

para a pesquisa, para a extensão, para a gestão administrativa e para a avaliação. 
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4. 3. 1 Estrutura Organizacional com as instâncias de decisão de acordo com o 

Regimento Interno da FCST 

 

O CONSELHO SUPERIOR é o órgão máximo de deliberação coletiva que 

estabelece a política da Faculdade Católica Santa Teresinha em matéria de administração, 

de finanças, de ensino, de pesquisa e de extensão, nos limites do Regimento Interno da 

FCST e do Regimento Interno da Mantenedora. 

 

A composição do CONSUPE – Conselho Superior: 

 

I. O Diretor-Geral da Faculdade, que o preside; 

II. O Vice-Diretor da Faculdade; 

III. O Diretor Acadêmico da Faculdade; 

IV. Um Representante do corpo docente; 

V. Um Representante do corpo discente;  

VI. Um Representante da Mantenedora; 

VII. Um Representante do corpo técnico-administrativo.  

 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO -CEPE, órgão 

deliberativo de coordenação e assessoramento, em matéria didático-científica e 

administrativa. 

 

O CEPE composto por: 

 

I.Diretor-Geral; 

II. Vice-Diretor Geral da Faculdade; 

III.Diretor Acadêmico da Faculdade; 

IV.Coordenadores dos Cursos de Graduação; 

V. Coordenador do Curso de Pós-Graduação; 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

143 

VI. Coordenador do Programa de Pesquisa e Extensão;  

 

VII. Representante do corpo discente, indicado conjuntamente pelos coordenadores dos 

Cursos de Graduação e dos Cursos Tecnológicos;  

VIII. Representante do corpo docente, indicado pelo Diretor Geral;  

IX. Coordenadores dos Cursos Tecnológicos.  

 

§ 1o - Os membros indicados nos incisos I, II e III, IV, V, VI e X têm seu mandato 

coincidente com o mandato de suas respectivas funções;  

§ 2o – Os membros referidos nos incisos VIII e IX terão mandato de 02 (dois) anos, 

enquanto no pleno exercício de suas funções, permitida a recondução.  

A Diretoria é o órgão executivo superior, cuja atribuição fundamental é 

administrar a Faculdade Católica Santa Teresinha a partir das políticas estabelecidas pelo 

CONSUPE – Conselho Superior. 

 

Composição da Diretoria: 

I. Diretor-Geral; 

II. Vice-Diretor, que substitui o Diretor-Geral em suas faltas e impedimentos, e 

III. Diretor Acadêmico. 

A Diretoria terá um Secretário-Geral como assessor para controle das atividades 

acadêmicas. 

Será designada pela Mantenedora, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a 

recondução. 

 

4.3.2 Órgãos de apoio às atividades acadêmicas 

 

Para cada Curso de Graduação, Tecnológico ou Pós-Graduação haverá um 

Coordenador que será responsável por coordenar e supervisionar as atividades 

pedagógicas dos docentes que ministram as disciplinas que compõem o Curso.  
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O Coordenador é indicado pelo Diretor Acadêmico, nomeado pelo Diretor-Geral 

após a homologação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tendo seu mandato 

a duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução. 

 

Para cada Curso Tecnológico e de Graduação ofertado pela Faculdade Católica 

Santa Teresinha há um Colegiado de Curso, com atribuições de órgão consultivo e 

deliberativo em matéria didático-científica.  

O COLEGIADO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO da Faculdade Católica 

Santa Teresinha – FCST é órgão consultivo e deliberativo em matéria didático-científico. 

- Representatividade: 

 

I. O Diretor Acadêmico; 

II. O Coordenador do Curso, que o preside; 

III. Os professores que ministram disciplinas no curso; 

IV. Um representante do corpo discente, eleito pelos seus pares, tendo mandato de 02 

(dois) anos, permitida a recondução.  

 

§ 1°. O Colegiado dos Cursos de Graduação da Faculdade Católica Santa Teresinha, 

será presidido por um Coordenador de Curso, que será eleito pelos membros do 

Colegiado para um mandato de dois anos, permitida uma recondução pelo mesmo 

período; 

§ 2º. Os membros do Colegiado de Curso têm os seguintes mandatos:  

 

I – Coincidente com o tempo de permanência no cargo consignado, no caso do 

Coordenador do Curso que presidir o Colegiado do Curso da FCST;  

II – Os demais coordenadores de Curso, condicionado ao exercício de Coordenação no 

Curso, devendo ser substituído no caso de inexistência de vínculo com o Curso e a 

Faculdade Católica Santa Teresinha; 

III – dois anos para os representantes docentes, condicionado ao exercício da docência 

no curso, permitido uma recondução, e devendo ser substituído no caso de inexistência 

de vínculo com o curso e com a Faculdade Católica Santa Teresinha; 
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III – Um ano para o representante discente, não permitida a recondução.  

 

 

Compete ao Colegiado de Curso: 

 

I. Aprovar o Plano de Ação e o Calendário das Atividades Acadêmicas para o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão; 

II. Emitir parecer sobre propostas de alteração da estrutura curricular do curso, para 

aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

III. Deliberar sobre alterações no projeto pedagógico e na grade curricular, de modo a 

assegurar a permanente atualização do curso; 

IV. Definir a lista de livros, periódicos e mídia digital a ser encaminhada, pelo 

Coordenador do Curso, à Biblioteca para aquisição, de modo a manter o acervo 

atualizado e em consonância com a atualidade do curso; 

V. Emitir parecer sobre docentes indicados para integrarem o Programa de Incentivo a 

Capacitação dos Recursos Humanos – PICRH;  

VI. Propor ao CONSUPE a realização de acordos, intercâmbios e convênios para 

execução de trabalhos profissionais, prestação de serviços técnicos, organização de 

cursos, entre outros;  

VII. Deliberar sobre solicitação de aproveitamento de estudos e assuntos correlatos;  

VIII. Emitir parecer sobre projetos de extensão e de pesquisa correlacionados com o 

curso, para encaminhamento ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IX . Emitir parecer e decidir, quando for o caso, sobre questões de natureza didático-

pedagógica encaminhada pelos docentes; 

X. Elaborar seu próprio Regimento, submetendo-o à aprovação do CONSUPE;  

XI. Emitir parecer e deliberar sobre outras matérias que lhe forem solicitadas, bem como 

sobre os casos omissos e recursos que se situem na esfera de sua competência; 

XII.  Deliberar sobre os pedidos de matrícula ou transferência de alunos para os cursos 

Tecnológicos e de Graduação, fixando os pré-requisitos a serem observados;  
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XIII. Propor medidas que visem ao aperfeiçoamento das atividades didático-

pedagógicas da Faculdade Católica Santa Teresinha. 

 

Parágrafo Único -Os Colegiados dos Cursos reúnem-se ordinariamente, bimestralmente, 

conforme Calendário de Atividades da Faculdade e, extraordinariamente, quando 

convocados pelo seu Presidente, pelo Diretor Acadêmico ou pelo Diretor-Geral da 

Faculdade. 

 

Os Colegiados dos Cursos reúnem-se ordinariamente, bimestralmente, conforme 

Calendário de Atividades da Faculdade e, extraordinariamente, quando convocados pelo 

seu Presidente, pelo Diretor Acadêmico ou pelo Diretor-Geral da Faculdade. 

Os Órgãos Suplementares desenvolvem atividades auxiliares e complementares 

às iniciativas da Faculdade Católica Santa Teresinha, estendendo os resultados de sua 

ação para toda a Comunidade Acadêmica. 

Os Órgãos Suplementares, diretamente subordinados ao Diretor-Geral da 

Faculdade Católica Santa Teresinha, possuem atribuições, organização e funcionamento 

fixados em normas regimentais aprovadas pelo CONSUPE, independentes entre si e 

integram à infraestrutura da Faculdade, compreendendo:  

 

I. Laboratórios; 

II. Empresa Júnior; 

III. Núcleo de Extensão e Pesquisa - NEP  

IV. Núcleo de Apoio ao Discente – NAD 

V. Núcleo Docente Estruturante – NDE 

VI. Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

O Núcleo Docente Estruturante– NDE - será constituído: 

 

- O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela 

concepção do Projeto Pedagógico do Curso.  
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a) O Coordenador do Curso, como seu presidente; 

b) Pelo menos 20% (vinte por cento) do corpo docente. 

 

- A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para 

um mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução. 

- A cada dois anos haverá mudança de 50% (cinquenta por cento) do Núcleo 

Docente Estruturante. 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

 

A CPA da Faculdade Católica Santa Teresinha é composta pelos seguintes 

membros:  

 

•  Um Professor representante para Coordenação; 

• Um Representante do Corpo Docente;   

• Dois Representantes do Corpo Discente;   

• Dois Representantes do Corpo Técnico-Administrativo, e 

• Dois Representantes da Sociedade Civil. 

 

São objetivos dos Órgãos Suplementares: I. Desenvolver programas específicos de 

interesse da Faculdade Católica Santa Teresinha, incluindo programas de iniciação à 

pesquisa científica, estágio supervisionado e profissional, monitoria, extensão, controle e 

acesso ao acervo bibliográfico, interação com a comunidade, apoio ao discente e 

treinamento. II. Prestar serviços profissionais à Faculdade Católica Santa Teresinha e a 

terceiros, com a finalidade de coadjuvarem as Coordenações de Cursos na execução das 

atividades práticas do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 

4.3.3 Organograma Institucional 
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De acordo com o que preceitua o Regimento Interno da FCST, particularmente o 

Título da Estrutura Organizacional, apresentamos o organograma da Faculdade Católica 

Santa Teresinha. 

 

Figura 5 - Organograma da FCST 
 

 
 

FONTE: Elaborado pela Instituição. 

 

 

4.4 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: RELAÇÃO COM O 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

A sustentabilidade financeira da instituição é condição necessária para o 

desempenho das melhores atividades no cumprimento da missão. 
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4.4.1 Demonstrativos de Capacidade e Sustentabilidade Financeira 

 

A Mantenedora apresenta um planejamento financeiro baseado em alternativas 

conservadoras para recebimento dos recursos, embora esteja ciente da sua 

responsabilidade em custear o funcionamento da sua mantida independentemente dos 

recursos projetados como receitas.     

Para a mantenedora, no caso das aplicações, buscou-se privilegiar os aspectos 

acadêmicos visando criar condições para a materialização por parte dos docentes de um 

ensino de qualidade. 

Nesse sentido, se destacam os recursos alocados para bolsas de estudos; 

treinamento de professores e funcionários; apoio à pesquisa, extensão e iniciação 

científica além de ajuda para participação de alunos e professores em encontros 

científicos. 

Consta ainda no planejamento, recurso financeiro destinado ao investimento mais 

importante da Faculdade: o acervo bibliográfico.  

As premissas que norteiam o plano financeiro são extraídas da realidade local das 

instituições de ensino superior privadas, como por exemplo, uma taxa de evasão na faixa 

de 20% ao ano e inadimplência de 8% ao ano, com o recebimento de 80% dessa 

inadimplência no período seguinte e perda ou diluição do custo financeiro em relação ao 

restante não recebido. 

A previsão orçamentária, o plano de investimento e o cronograma de execução 

encontram-se anexos ao PDI. 

 

4.4.2 Previsões de Expansão para o período do PDI 

 

 

Com o crescente desenvolvimento da Instituição, levando à necessidade de 

expansão do espaço físico para atender adequadamente aos alunos, a fim de garantir e 

manter a excelência e a qualidade de ensino, novas instalações estão sendo projetadas, 

adaptadas, mantidas e que serão construídas de forma que sejam adequadas às operações 

a serem executadas. 
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Os recursos financeiros necessários para a construção de novas salas de aulas; 

ampliação física da biblioteca e do seu acervo; e expansão física do laboratório bem como 

dos seus equipamentos; estão registrados nos Planejamentos Financeiros anexos a este 

Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 

 

 

4.5 COERÊNCIA ENTRE PLANO DE CARREIRA E A GESTÃO DO CORPO 

DOCENTE 

 

A carreira do magistério superior da Instituição está descrito no Plano de Cargos, 

Carreira e Salários devidamente aprovado pela mantenedora e registrado no Ministério 

do Trabalho, estruturada nas seguintes categorias e níveis: 

 

• Professor Especialista Níveis A, B, C, D 

• Professor Mestre Níveis A, B, C, D 

• Professor Doutor Níveis A, B, C, D 

 

O número de vagas nas categorias acima será determinado pelos Cursos, em 

conjunto com a Diretoria, de acordo com as necessidades institucionais. 

Para o ingresso na classe de professor especialista são requisitos mínimos: 

 

• Possuir título de Pós-Graduação Lato-Sensu; 

• Experiência em magistério superior de 02 (dois) anos letivos ou experiência 

profissional comprovada de 02 (dois) anos na área de atuação. 

 

Para o ingresso na classe de professor mestre, são requisitos mínimos: possuir 

título de mestre na área de atuação ou área afim. 

Para o ingresso ou promoção para a classe de professor doutor, são requisitos 

mínimos: possuir título de doutor na área de atuação ou área afim. 

O docente para habilitar-se a promoção deverá: 

• Ser portador de titulação acadêmica exigida pelo cargo pretendido; 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

151 

• Ter disponibilidade de tempo para ministrar aulas ou exercer as atividades 

relacionadas à pesquisa ou extensão pretendidas.  

A progressão entre os níveis de uma mesma categoria ocorrerá após o 

cumprimento, pelo docente, do interstício mínimo de dois anos no nível respectivo e pela 

acumulação de pontos definidos em conformidade com o artigo 33º deste Plano. 

A definição da pontuação para fins de enquadramento, promoção e progressão 

será elaborado por uma comissão especial nomeada pela Diretoria, cujo plano deverá ser 

aprovado pela Mantenedora e normatizado em Resolução específica. 

 

Para fins de pontuação deve ser considerado o seguinte: 

 

• Para a escolaridade/titulação, será considerado o título de maior valor; 

• Os pontos referentes ao efetivo exercício na administração universitária serão 

automaticamente registrados nos assentamentos do funcionário, ao final de cada ano 

de experiência. 

• A solicitação de pontuação por produção científica deverá ser encaminhada pelo 

interessado, com a devida comprovação, para a Diretoria Acadêmica da Instituição, 

nos meses de fevereiro e agosto de cada ano. 

A contagem da pontuação prevista para fins de progressão dar-se-á 

automaticamente, por ato da Direção, divulgado semestralmente. 

 

4.5.1 Coerência entre Plano de Carreira e a Gestão do Corpo Técnico-

Administrativo 

 

A carreira dos funcionários da Instituição está constituída por categorias e níveis. 

Categoria é a divisão da carreira que, fundamentada na escolaridade, titulação acadêmica, 

agrupa atividades/competências, responsabilidades, qualificação profissional e 

experiências. Níveis são as subdivisões de uma mesma categoria que determinam a 

progressão do funcionário. 

A carreira do corpo técnico-administrativo da Instituição será estruturada nas 

seguintes categorias e níveis: 
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• Auxiliar de Serviços Gerais NIVEL A,B,C,D,E e F; 

 

• Auxiliar Administrativo NIVEL A,B,C,D,E e F; 

• Técnico Administrativo de Nível Médio NIVEL A,B,C,D,E e F;  

• Técnico Administrativo de Nível Superior NIVEL A,B,C,D,E e F.  

 

§ 1º - A categoria I, Auxiliar de Serviços Gerais, reúne cargos cujas atividades 

requerem conhecimento prático, limitados a uma rotina de trabalho. 

§ 2º- A categoria II, Auxiliar Administrativo, congrega os cargos que exigem 

conhecimentos em nível de segundo grau e atividades de pouca complexidade. 

§ 3º - A categoria III, Técnico Administrativo de Nível Médio, reúne os cargos 

que exigem conhecimentos técnicos de segundo grau e atividades de média 

complexidade. 

§ 4º - A categoria IV, Técnico Administrativo de Nível Superior, compreende os 

cargos que exigem conhecimentos teóricos e práticos de nível superior, atividades e 

competências de maior complexidade e responsabilidade gerencial. 

O plano de carreira do corpo técnico administrativo está devidamente aprovado 

pela mantenedora e registrado no Ministério do Trabalho. 

 

4.6 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

INTERNA 
Conceito Critério de Análise 

 

O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS 

RECURSOS HUMANOS tem por objetivo promover a melhoria da qualidade das 

funções de Ensino, Pesquisa, Extensão e gestão da FACULDADE CATÓLICA SANTA 

TERESINHA, por meio de cursos de Pós-Graduação e de treinamento e atualização 

profissional, oportunizando aos seus professores e pessoal técnico-administrativo 

condições de aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, 

tecnológicos e profissionais.  
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A mantenedora concede à mantida, autonomia de planejamento e a gestão dos 

recursos previstos no orçamento anual.  

 

 

A FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA, anualmente, prevê as 

ações e metas do PIQRH para o ano letivo seguinte, bem como sua articulação com os 

planos similares de instituições congêneres e de organismos de financiamento da Pós-

Graduação e da Pesquisa. 
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 

 

5.1 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

As instalações que são utilizadas pela Faculdade são adequadas à prática do 

ensino. 

A Estrutura física da Instituição apresenta condições de acesso para portadores 

de necessidades especiais, tais como: elevadores, rampas, portas alargadas, banheiros 

adaptados em todo setores da IES. As Condições de acesso para pessoas com deficiência 

e/ou mobilidade reduzida, seguiu as normas do Dec. N° 5.296/2004. 

No tocante a iluminação, espaço, ventilação e acústica, a instalação seja em 

relação às salas de aula, aos espaços de convivência ou aos destinados a área 

administrativa, propiciam conforto apropriado para a Faculdade que busca o ensino de 

qualidade. 

A Faculdade funciona no conjunto de prédios do Colégio Santa Teresinha, 

ambos – o colégio e os prédios - pertencentes ao sócio majoritário da mantenedora da 

Faculdade, o Proneves. Os prédios estão edificados em um terreno que ocupa a quase 

totalidade de um quarteirão, com acesso por duas ruas.  O terreno tem uma área construída 

é de 2.742,44 m². Além da área coberta, o conjunto dispõe de parque aquático, um ginásio 

e amplo estacionamento. 

 

a) Sala Direção Geral 

A sala da Direção Geral é climatizada; equipamentos de informática, internet, 

boa iluminação, limpeza, espaço e acústica, estão apropriados para atender de forma 

satisfatória o corpo administrativo; docentes; discentes e público. 

 

b) Sala Direção Acadêmica 

Sala climatizada; com equipamentos de informática, internet, boa iluminação, 

limpeza, espaço e acústica, estão apropriados para atender de forma satisfatória às 

atividades desempenhadas.  
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c) Sala de Recursos Humanos e Financeiro 

O setor climatizado; com equipamentos de informática, internet, boa iluminação, 

limpeza, espaço e acústica, estão apropriados para atender de forma satisfatória às 

atividades desempenhadas. 

 

d) Gabinetes/Estações de Trabalho para Professores em Tempo Integral  

Visando dar melhor conforto e condições de trabalho, a FCST mantém salas para 

professores / coordenadores de tempo integral, climatizada e com boas condições de 

acessibilidade, equipada com arquivo, mesa e computador com acesso à internet. 

 

e) Sala de REUNIÕES / CPA/ NDE / CEPE 

A Faculdade Católica Santa Teresinha possui espaço para realizar as reuniões 

CPA, NDE e CEPE, de forma reservada, local amplo, iluminado, conservado, limpo e 

climatizado, com boa acústica, segurança e acessibilidade.  

 

f) Espaço de Trabalho  para o Coordenador 

A sala disponível aos coordenadores dos cursos atende de maneira suficiente as 

necessidades institucionais, local amplo, iluminado, conservado, limpo e arejado, com 

boa acústica, segurança e acessibilidade, acesso wi-fi. 

 

g) Secretaria Acadêmica 

A Secretaria tem o local amplo, iluminado, conservado, limpo e climatizado, 

com boa acústica, segurança e acessibilidade.  

 

- Sistema de Registro Acadêmico 

 

O controle acadêmico tem sido uma preocupação constante na FCST. Para 

cumprir este objetivo, a Faculdade mantém um sistema de controle totalmente 

informatizado e em constante reavaliação. Além do controle informatizado, com backup  
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automáticos, a FCST mantém o controle da documentação base em arquivo físico dos 

documentos. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha, recentemente firmou contrato de prestação 

de serviço junto à empresa Swisslink – Alliance.net – Gestão Educacional, CNPJ n° 

01.001.837/0001-18, com sede em Parnamirim/RN. Nos termos da prestação de serviço 

ficou estabelecido os seguintes módulos da funcionalidade do programa implantado: 

 

1º) Administrador da IES:  

 

Administra e controla todas as tarefas dos demais usuários dentro do sistema SWISSLINK; 

 

2º) Coordenadores de Curso:  

 

a) Visualiza todas as tarefas dos Professores e Alunos e emite listagens para controle e 

arquivamento: 

b) Dados Pessoais dos Professores e Alunos; 

c) Dados das Avaliações (Notas, Frequências) informadas pelos professores de cada 

etapa; 

d) Dados dos Assuntos Ministrados em cada aula; 

e) Dados das Frequências ocorridas em cada disciplina e por aula; 

f) Dados das Consolidações (Entrega Final dos Diários informando a conclusão de um 

período letivo de cada disciplina) realizadas pelos professores; 

g) Dados das Situações Finais Acadêmicas dos alunos em cada período letivo; 

h) Dados dos Históricos Escolares; 

i) Dados do Acompanhamento completo da vida acadêmica dos alunos.  

 

3º) Professores:  

 

a) Atualiza e Visualiza todas as atividades de Professor;  

b) Realiza as Chamadas (colocação de faltas) dos alunos em cada disciplina; 

c) Cadastra todos os Assuntos Ministrados por ele em cada disciplina e em cada aula; 
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d) Cadastra todas as Notas em cada disciplina e em cada avaliação; 

e) Envia atividades (arquivos de textos, exercícios e outras atividades) aos alunos na 

forma individual ou em massa;  

f) Emite todas as listagens pertinentes às atividades de professor: i) Relação dos Alunos 

para Assinatura de Presença; ii) Relação dos Alunos com os dados de Presença e Faltas 

da Avaliação; iii) Listagem com os Assuntos Ministrados na Avaliação; iv) Listagem com 

os Assuntos Ministrados de todas as Avaliações; v) Listagem com os dados de todas as 

Avaliações – MAPÃO; vi) Listagem sem os Dados de TODAS as Avaliações – MAPÃO 

para Anotações.  

g) Entrega à administração dos diários de classe de cada disciplina para conhecimento do 

resultado da situação final de cada aluno ao final de cada período letivo. 

 

4º) Alunos 

 

Visualiza os dados acadêmicos informados pelos professores e faz requisição à 

secretaria dos documentos permitidos pela administração: a) Visualiza todos dados das 

avaliações informadas pelos professores em cada disciplina; b) Visualiza os dados de toda 

sua vida acadêmica, ou seja, o resultado das disciplinas já cursadas, as disciplinas 

matriculadas e as disciplinas a cursar; c) Visualiza as Atividades enviadas pelos 

professores; e) Visualiza os dados pessoais f) Pode fazer requisições dos documentos 

autorizados pela administração à secretaria da instituição. 

 

 

5.2 SALAS DE AULA 

 

Relacionamos as salas de aula, todas com forro em laje, piso em cerâmica ou 

granito e revestimento externo em pastilhas de cerâmica e cada sala tem quadro branco 

(1,25 x 3,50 aproximadamente); são dotadas com quadro magnético e com instalações  

 

elétricas para receberem equipamentos de apoio para o ensino (computadores, vídeos, 

Telas Planas, projetores multimídia). 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

158 

As instalações são adequadas com rampas, elevador, portas alargadas, 

sinalização e iluminação adequada, com ar condicionado e projetor multimídia. 

São vinte (20) salas de aulas e com projeto para construção de novas salas. 

 

5.3 AUDITÓRIO 

 

O auditório da Faculdade Católica Santa Teresinha, com 349 m² de área, no 

tocante a iluminação, limpeza, espaço e acústica, estão apropriados para atender de forma 

satisfatória.  

Existe um Projeto de Melhoria para mudar as cadeiras do auditório para que 

propicie mais conforto a comunidade acadêmica. Possui duzentas e quarenta e duas (242) 

cadeiras.  

 

5.4 SALAS DE PROFESSORES 

 

A sala disponível aos professores dos cursos atende de maneira suficiente as 

necessidades institucionais, com dimensão de 60,76 m² de área; local amplo, iluminado, 

conservado, limpo e arejado, com boa acústica, segurança e acessibilidade. Possui uma 

mesa para reuniões e planejamentos, acesso a rede wi-fi. 

 

5.5 ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

A Faculdade Católica Santa Teresinha possui espaço para atender alunos de 

forma reservada, local amplo, iluminado, conservado, limpo e arejado, com boa acústica, 

segurança e acessibilidade.  

 

5.6 ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO 

O espaço de convivência e alimentação possui uma área de 464 m², com mesas 

e cadeiras distribuídas no pátio. Lugar limpo, arejado e iluminado, com acesso a internet 

wi fi. 
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5.7 LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS: 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

A Faculdade Católica Santa Teresinha dispõe de um laboratório utilizado pelas 

turmas dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação oferecidos na Faculdade. 

O laboratório tem uma área de 54,60 metros quadrados, localizado no térreo do 

prédio central, atualmente abriga 30 computadores, está ligado em rede e com acesso a 

internet. 

A Faculdade disponibiliza equipamentos de informática, recursos audiovisuais e 

de multimídia em quantidade suficiente para atender aos cursos de forma apropriada e 

para dar condições aos docentes desenvolverem seus trabalhos de ensino, pesquisa e 

extensão. A Faculdade explora de forma intensiva os recursos de informática e de 

multimídia de forma que isso se constitua em característica de vantagem competitiva 

sustentada perante outros cursos superiores existentes na região. 

O Acesso à rede mundial de computadores (internet) já é uma realidade, está 

estendido a toda comunidade acadêmica da Faculdade Católica Santa Teresinha, com 

computadores e pontos disponíveis nos principais locais de comparecimentos dos alunos 

e professores. 

A Instituição conta com um site: http://www.fcst.edu.br que é atualizado 

frequentemente. 

 

 

5.8 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DESTINADA À CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Católica Santa Teresinha possui 

espaço para realizar as reuniões de forma reservada, local amplo, iluminado, conservado, 

limpo e climatizado, com boa acústica, segurança e acessibilidade, computador, projetor 

multimídia, tela plana. 

 

5.9 BIBLIOTECAS: INFRAESTRUTURA  
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A Biblioteca Madre Francisca Lechneer possui uma área de 105 m². O ambiente 

é climatizado, bem iluminado, com boa acústica e há espaço para atendimento de forma 

adequada à comunidade acadêmica. 

A Biblioteca da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA utiliza 

software de gerenciamento de Bibliotecas e processamento técnico, que possibilita a 

catalogação, classificação, indexação, consulta ao acervo, pesquisa bibliográfica, reserva 

on-line, empréstimo de livros, cadastramento de usuários, avaliação das atividades, tudo 

isso com estatísticas.  

A expansão física bem como a alocação dos recursos financeiros para os anos 

seguintes cobertos pelo Plano de Desenvolvimento Institucional consta no planejamento 

financeiro. No tocante aos recursos humanos, a biblioteca é administrada por um 

bibliotecário (nível superior em Biblioteconomia) e conta com 1 (um) auxiliar de 

biblioteca para o controle das atividades e atendimento ao público em geral. Além desses 

funcionários que trabalham exclusivamente na biblioteca, a Instituição dispõe de um 

monitor de informática para dar suporte a área e uma equipe de suporte técnico e de 

manutenção para atender todas as ocorrências durante seu horário de funcionamento.  

Todo material disponível na biblioteca é classificado segundo as normas da CDU 

(Classificação Decimal Universal) e do AACR2R (Catalogação de Recursos 

Bibliográficos).  

A Biblioteca possui um terminal de consulta disponível para os alunos, um 

microcomputador com cd-rom, para consulta a internet, um microcomputador com leitora 

ótica para os empréstimos e dois microcomputadores para o uso administrativo. A área 

de consulta e de leitura dispõem de 6 (seis) mesas com quatro lugares cada. A Biblioteca 

possui um computador ligado diretamente à rede Internet para consultas e pesquisas, 

cadastro no programa de comutação bibliográfica (COMUT) e empréstimos entre 

bibliotecas, conforme regras da Associação brasileira de Bibliotecas. A Biblioteca 

funciona de maneira informatizada em todos os serviços internos e no atendimento ao 

público, com sua catalogação, controles de empréstimos e de usuários feitos pelo SIABI 

(Sistema de Automação de Bibliotecas) da WJ Informática (Empresa sediada á Av. 
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Senador Salgado Filho, n. 2190 – salas 235/215 – Edifício Portugal Center, Lagoa Nova 

– Natal/RN). Dentro dos serviços oferecidos pela biblioteca estão:  

Consulta (local, on-line e em bases de dados), empréstimo, renovação e reserva 

de material, levantamento bibliográfico, orientação na normalização de trabalhos 

acadêmicos, cooperação Inter bibliotecária, comutação bibliográfica, visitas orientadas, 

atendimento aos usuários com necessidades educativas específicas de acordo com a 

estrutura disponível no Setor.  

a) Consulta local restrita; o material pode ser estudado apenas dentro da própria 

biblioteca. Estão entre estes materiais: periódicos de grande circulação, obras de 

referência como dicionários e enciclopédias, monografias e TCC’s (Trabalho de 

Conclusão de Curso).  

b) Além do acervo local, é possível a consulta às bases de dados em todo o mundo através 

da Internet.  

c) É oferecido aos usuários 3 (três) formas de empréstimos:  

 

Empréstimo domiciliar - que é feito mediante a apresentação da carteira de estudante 

e/ou funcional, respeitando-se os prazos estabelecidos pela biblioteca;  

 

Empréstimo especial – corresponde ao empréstimo de periódicos (o periódico da semana 

ou do mês em vigência não pode ser emprestado) e livros com tarja vermelha (reservamos 

na biblioteca um exemplar de cada publicação, possibilitando acesso a todos os títulos do 

acervo em consultas locais. Este livro RESERVA é identificado com uma tarja vermelha). 

Os mesmos são emprestados apenas na sexta-feira e véspera de feriado, a partir das 

21h00min, e sua devolução deverá ser feita na segunda-feira seguinte ou 1º dia útil após 

o feriado, até às 22h00min.  

 

Empréstimo para xerox: corresponde ao empréstimo de periódicos para xerox. Nesse 

tipo de empréstimo o material deve ser xerocado dentro da própria Instituição e devolvido 

no mesmo dia.  
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A Biblioteca dispõem de cerca de 2.980 títulos (livros, periódicos, CD-ROM, 

referência, monografias, DVD”s, folhetos e Anais) cadastrados no sistema para atender 

aos cursos oferecidos pela Instituição, estando previstos fortes investimentos nessa área.  

 

5.9.1 Instalações para Estudo Individual:  

A biblioteca disponibiliza instalações para estudo individual, na proporção de 2 

(duas) cabines.  

 

5.9.2 Instalações para Estudo em Grupos  

Disponibiliza instalação elétrica para uso de computadores do próprio usuário e 

acesso aos usuários com necessidades especiais.  

 

5.9.3 Horário de Funcionamento  

Funciona de segunda à sexta-feira das 7h30min às 11h30min e das 14 às 22h. Aos 

sábados o funcionamento é das 8h às 11h e das 13h às 17h, nos dias de aula da 

especialização em que for solicitado o funcionamento da mesma. 

 

5.9.4 Serviços oferecidos  

Em relação aos serviços, a biblioteca oferece serviços de consulta e empréstimo 

com qualidade, que é objeto de avaliação pelos alunos e professores, através de 

questionários e pesquisas. A Biblioteca oferece:  

Serviço de empréstimo domiciliar para itens do acervo, ainda que com distinções 

entre tipos de material e categorias de usuários, sendo obrigatória a possibilidade de 

empréstimo de livros. A Faculdade tem sua política já definida com relação empréstimos 

e restrições aos títulos de seu acervo, conforme já foi citado anteriormente;  

O acesso a serviço de cópia de documentos internamente na Faculdade (em espaço 

físico diferente do da biblioteca);  

A Faculdade participa do COMUT, serviço de comutação bibliográfica. A 

Faculdade pretende criar convênios com outras instituições de ensino superior, os quais 

incluirão a comutação bibliográfica entre as bibliotecas dessas instituições conveniadas.  
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A Faculdade dispõe de serviço de apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos, 

incluindo ficha catalográfica e auxílio na normalização bibliográfica. Esse apoio incluirá: 

Criação de programa de treinamento de usuários que auxilie e ensine a normalizar os 

trabalhos monográficos dos mesmos; conjunto de normas da ABNT para normalização 

de documentação; Manual da Faculdade com as exigências específicas para a 

apresentação de trabalhos técnicos e científicos.  

 

5.10 BIBLIOTECAS: PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

 

Quanto aos livros, a meta é manter títulos e exemplares em número suficiente para 

a quantidade de alunos matriculados no curso e para a proposta pedagógica dos cursos. A 

meta é ter um acervo que atenda aos programas dos componentes curriculares, com 

quantidade na proporção de um exemplar para mais de 10 até 20 alunos matriculados no 

curso, para quaisquer dos títulos selecionados pelo docente da disciplina. E de um 

exemplar para até 20 alunos matriculados no curso, para quaisquer dos títulos da 

bibliografia complementar selecionados pelo docente da disciplina.   

Quanto aos periódicos, à meta é ter assinaturas em número suficiente para a 

proposta pedagógica do curso, de modo a existir, pelo menos, 50% dos títulos 

considerados (pelos professores e coordenadores) indispensáveis ao curso, mais alguns 

títulos adicionais em áreas correlatas. Será também definida política para permitir a 

continuidade das assinaturas. A meta é ter todos os títulos considerados pelos professores.   

 

5.11 SALAS DE APOIO DE INFORMÁTICA OU ESTRUTURA EQUIVALENTE 

 

O laboratório de Informática possui uma boa acústica; local iluminado, 

climatizado, mobiliário e aparelhagem específica que atende de forma adequada a 

comunidade acadêmica e local limpo. Conta com trinta (30) computadores. 

As configurações atuais das máquinas dos Computadores do Laboratório de 

Informática são: 
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CONFIGURAÇÃO 

Quantidade Tipo 
Memória 

(MB) 

Espaço 

em Disco 

(Gb) 

Ligado 

em rede  

( s/n) 

Plataforma 
Ano de 

aquisição 

10 Pentium 4 Gb 500 s Win 10 2018 

17 ThinClient 128 Kb - s Linux 2009 

03 Core i5 8Gb  1Tb s 2003Server 2013 

 

 

O Acesso à rede mundial de computadores (internet) já é uma realidade no 

Colégio Santa Teresinha e é estendida a toda comunidade acadêmica da FACULDADE  

CATÓLICA SANTA TERESINHA, com computadores e pontos disponíveis nos 

principais locais de comparecimentos dos alunos e professores. 

O Setor de Informática é administrado por um profissional formado e tem 

mestrado na área de Sistemas de Informação. 

 

A Faculdade disponibiliza equipamentos de informática, recursos audiovisuais e 

de multimídia em quantidade suficiente para atender aos cursos e para dar condições 

apropriadas para os docentes desenvolverem seus trabalhos de ensino, pesquisa e 

extensão.  

A utilização de recursos audiovisuais como apoio didático é uma constante no 

processo de ensino-aprendizagem. A Faculdade está sempre disponibilizando esses meios 

para que dessa forma ocorra a transmissão de conhecimento.  

O horário de funcionamento do Laboratório de Informática para a Faculdade 

Católica Santa Teresinha é das 18h às 22h. 

 

5.12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

As instalações são adequadas com rampas, portas alargadas, banheiros 

adaptados em todo setores da IES. As Condições de acesso para pessoas com deficiência 

e/ou mobilidade reduzida, seguindo as normas do Dec. N° 5.296/2004. Há banheiros no 

térreo e no primeiro andar da Faculdade. 
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5.13 INFRAESTRUTURA DE EXECUÇÃO E SUPORTE 

 

Os recursos de tecnologias de informação e comunicação viabilizam as ações 

acadêmico-administrativas, garantem a acessibilidade comunicacional, possibilitam a 

interatividade entre os membros da comunidade acadêmica e apresentam soluções 

tecnológicas inovadoras. 

A rede de sistemas de informação e comunicação funciona em nível acadêmico 

e administrativo, objetivando o pleno desenvolvimento institucional, proporcionando a 

todos integrantes do sistema a plena dinamização do tempo, bem como permite o processo 

de ensino-aprendizagem. 

A FCST, por meio de sua rede de computadores interna, comunica com a 

comunidade acadêmica (alunos, professores e colaboradores) por meio de seu portal, com 

plataforma e software específicos para o desenvolvimento das atividades, objetivando o 

acesso eletrônico aos dados acadêmicos e administrativos, por quem se fizer necessário. 

A plataforma/software utilizada permite relacionamento acadêmico do aluno 

com a FCST, via web, além de realizar ações como: lançamento e consultas a notas e 

faltas, upload e download de materiais e apostilas dos professores, consulta financeira, 

segunda via de boleto, consulta ao acervo bibliográfico, empréstimo, devolução, reserva, 

dentre outras ferramentas. 

Além disto, a FCST conta com laboratórios de informática para utilização 

durante as aulas dos componentes curriculares do curso, visando o apoio ao 

desenvolvimento das metodologias utilizadas tanto pelos componentes teóricos quanto os 

práticos, por meio da disponibilização e uso dos softwares e hardware especificados nos 

planos de aulas, quando solicitados. Os estudantes podem usar os laboratórios em horários 

de estudo individuais ou em grupo, favorecendo o aprofundamento, a pesquisa e a 

autonomia dos que optarem em estudar na Instituição. 

As salas de aula contam com suporte de equipamento, como: projetores, TVs e 

computadores e a FCST possui rede wireless para uso dos que a frequentaram, 

favorecendo, assim, a comunicação e o acesso à informação. Destaca-se, ainda, o uso das 
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TICs como mola propulsora do ensino aprendizado e a participação autônoma dos alunos 

com deficiência, mobilidade reduzida e necessidades educacionais. 

A comunicação externa acontece periodicamente por meio de seminários, 

jornadas temáticas, outdoors, folders, revistas, emissoras de rádio e TV da região, cursos 

de extensão e práticas de ações sociais através de atividades que envolvem a comunidade 

devido ao atendimento que é feito pelos acadêmicos dos diversos cursos da FCST, 

divulgação, em toda a região, dos processos seletivos, de graduações, e quaisquer outros 

eventos. 

Os equipamentos de informática e internet são atualizados e em número 

adequado para a quantidade de usuários. Os terminais são localizados na biblioteca, 

laboratório, secretarias, sala dos professores, coordenação e setores administrativos. 

Relacionado ao acesso dos alunos aos equipamentos de informática, no 

laboratório são disponibilizados terminais com acesso a Internet para os alunos que 

eventualmente não tenham seu equipamento próprio. 

Os discentes também utilizam para suas atividades e pesquisas os computadores 

instalados na sala de estudos da Biblioteca. Os equipamentos e materiais disponíveis para 

os discentes são em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas, compatíveis com a proposta pedagógica de cada curso. 

A acessibilidade da internet em velocidade desejável, tendo em vista que o perfil 

de alunos da FCST tem seus próprios equipamentos e quando não, podem fazer uso dos 

equipamentos disponibilizados no laboratório, é o foco da infraestrutura de informática. 

Para tanto, nossa rede de internet conta com Link de acesso à internet com velocidade 

principal de 200Mbps, com funcionamento 24 horas. 

Anualmente, são revistas todas as necessidades de atualização tecnológica do 

parque de equipamentos, sistemas e softwares da FCST. Este plano envolve a aquisição 

anual de estações de trabalho, notebooks para uso interno, impressoras, servidores de 

rede, equipamentos de rede (switches e roteadores), softwares acadêmicos, sistemas 

operacionais. 

O Portal do Aluno e do Professor disponibiliza todas as informações importantes 

para a vida acadêmica e social do aluno, desde os conteúdos das disciplinas para 
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acompanhamento das aulas, acesso aos dados de registro acadêmico, banco de dados para 

pesquisa, artigos recomendados para leitura e acervo da biblioteca, bem como 

comunicados sobre eventos promovidos pelo FCST. 

A FCST disponibiliza um repositório digital para armazenamento e consulta de 

TCC’s e Artigos publicados pelos discentes da instituição.   A faculdade também dispõe 

de um sistema web utilizado para emissão e validação dos certificados de participação de 

eventos promovidos pela FCST.  

 

5.14 INFRAESTRUTURA  TECNOLÓGICA 

 

A infraestrutura de execução e suporte atende às necessidades da Instituição e 

dos cursos ofertados, considerando a disponibilidade de serviços e meios apropriados para 

sua oferta, apresentando um plano de contingência, redundância e expansão. 

A política de expansão, atualização e manutenção de equipamentos visa garantir 

a Instituição a infraestrutura de tecnologia adequada para seu melhor funcionamento. 

O programa de atualização oferece acesso à tecnologia de hardwares e softwares, 

bem como novos equipamentos audiovisuais disponíveis no mercado. Anualmente são 

revistas todas as necessidades de atualização tecnológica do parque de equipamentos e 

softwares disponíveis na FCST. Estas revisões são baseadas no orçamento para 

investimentos. As revisões acontecem nos meses de janeiro e julho, acompanhando o 

início dos períodos letivos semestrais. 

Os critérios de prioridade de atualização dos equipamentos, em geral, são 

analisados em duas dimensões: critérios estratégicos para os serviços educacionais da 

FCST e critérios técnicos. Os critérios técnicos são identificados pelo tempo de uso do 

equipamento, porcentagem de uso de recursos de processamento, capacidade de 

armazenamento, acesso à rede e demanda de manutenções corretivas. 

A FCST conta com um técnico especializado responsável por manter a 

infraestrutura de equipamentos em condições perfeitas de uso, oferecendo serviços de 

suporte, manutenção preventiva e manutenção corretiva.  
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As manutenções corretivas são realizadas através das ocorrências identificadas 

na manutenção preventiva. E também podem ser solicitadas pelos usuários diretamente 

ao técnico responsável. 

 

 

Os Laboratórios são atualizados semestralmente: 

 

• Se possível e de acordo com o estado das máquinas e dos softwares a serem 

utilizados. 

• Se for necessária a substituição de máquinas, alguns critérios são avaliados, a 

saber: 

a) Disciplinas do curso; 

b) Requisitos recomendáveis de hardware exigidos pelos fabricantes dos 

softwares a serem utilizados no curso; 

c) Grau de expansibilidade do equipamento; 

d) Lançamentos futuros de softwares; 

e) Equipamentos com certificações dos fabricantes de softwares e de qualidade 

técnica. 

 

A manutenção de softwares (instalação e configuração) é feita pelo técnico em 

informática responsável pelo laboratório.  

 

Regras para a manutenção 

 

• Se o equipamento estiver em seu prazo de garantia, é feito o chamado técnico para 

a assistência técnica autorizada ou suporte do fabricante, caso este equipamento 

tenha suporte local. 

• Se o equipamento não estiver em garantia, o técnico responsável avalia o 

problema e define se a manutenção será interna ou em assistência técnica 

credenciada. 
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5.15 LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS 

– SERVIÇOS 

 

O laboratório de informática é bem valorizado dentro da FCST que fica à 

disposição do corpo docente e discente. Os equipamentos integrados ao computador, 

como projetor multimídia e lousa que podem ser utilizados pelo professor na preparação 

do material didático para exposição de sua aula. 

Há computador na biblioteca que acrescenta informações pesquisadas na internet 

aos trabalhos dos alunos.  

Dessa forma o laboratório de informática proporciona ao corpo docente mais 

condições de usar a informática como mais um instrumento no ensino de conteúdos 

disciplinares. 

O professor orienta as atividades, e os alunos são divididos, no máximo, em dupla 

para cada micro. 

 

5.16 PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Os equipamentos serão ampliados de forma a atender a expansão da infraestrutura 

física e tecnológica projetada em função da demanda gerada pela expansão dos cursos da 

FCST e suas atividades.  

A FCST dispõe atualmente de infraestrutura de Tecnologia da Informação com 

rede de computadores que interliga um conjunto de equipamentos entre 

microcomputadores, impressoras entre outros. A FCST conta com uma estrutura própria 

de acesso à Internet, para uso acadêmico, disponível através de computadores ligados a 

rede cabeada e pontos de transmissão de rede sem fio. 

Para manter esta infraestrutura, a FCST conta com um técnico especializado, 

responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. 

A política de expansão, atualização e manutenção de equipamentos visa garantir 

a FCST a infraestrutura de tecnologia adequada para seu melhor funcionamento. 
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Todo o programa de expansão da infraestrutura de tecnologia deve ser aprovado 

pela direção da FCST, a partir de demandas encaminhadas pelos setores responsáveis. 

Posteriormente, são definidas as configurações de hardwares e softwares necessárias, e/ou 

características dos equipamentos audiovisuais, bem como o projeto de implantação dos 

mesmos. 

O programa de atualização oferece acesso à tecnologia de hardwares e softwares, 

bem como novos equipamentos audiovisuais disponíveis no mercado. Anualmente são 

revistas todas as necessidades de atualização tecnológica do parque de equipamentos e 

softwares disponíveis. 

Estas revisões são baseadas no orçamento para investimentos. As revisões 

acontecem antes do início dos períodos letivos semestrais. 

Os critérios de prioridade de atualização dos equipamentos, em geral, são 

analisados em duas dimensões: critérios estratégicos para os serviços educacionais da 

FCST e critérios técnicos. Os critérios técnicos são identificados pelo tempo de uso do 

equipamento, porcentagem de uso de recursos de processamento, capacidade de 

armazenamento, acesso à rede e demanda de manutenções corretivas. 

As manutenções corretivas são realizadas através das ocorrências identificadas na 

manutenção preventiva. E também podem ser solicitadas pelos usuários diretamente ao 

técnico responsável. 

Os equipamentos serão ampliados de forma a atender a expansão da infraestrutura 

física projetada em função da demanda gerada pela implantação dos cursos da FCST. 

É de responsabilidade da área de Tecnologia da Informação (TI) prover a 

manutenção, conservação e atualização de equipamentos e softwares da Faculdade. A 

requisição de compra de suprimentos (cabos, conectores, teclados) para utilização nas 

dependências da FCST será feita através da área de TI, bem como de softwares e 

equipamentos. 

É de responsabilidade das Coordenadorias de Curso definir os softwares 

necessários para a prática educacional de seus respectivos cursos. É de  
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responsabilidades das coordenadorias de curso fazer o levantamento das necessidades de 

seus cursos quanto aos suprimentos computacionais (cabos, conectores e etc.) para 

satisfazer estas necessidades 

 

5.17 RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

A preocupação dos educadores concentra-se agora na busca do melhor 

aproveitamento das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Como utilizar o 

fácil acesso às informações, a autonomia na busca do conhecimento e a racionalização do 

tempo em prol da qualidade educacional.  

A comunicação foi muito favorecida pela evolução dos atuais recursos 

tecnológicos.  

Diante desse contexto, a FCST constatou os benefícios que estes recursos quando 

são bem aplicados auxiliam o corpo docente e discente a executar e elaborar tarefas de 

acordo com o nível de interesse e desenvolvimento intelectual; ajudam no aprendizado 

de conceitos abstratos e a forma de organizar e metodizar o trabalho, gerando um 

rendimento de qualidade. 

Hoje as instituições de ensino asseguram a inserção de seus alunos na era digital, 

mesclando o saber tradicional de forma ágil. A internet é uma linguagem de comunicação 

e tem como importante característica a possibilidade de construção do conhecimento de 

forma não-linear, o que aumenta consideravelmente o potencial dessa tecnologia para uso 

educacional.  

 

5.18 MANUTENÇÃO E GUARDA DO ACERVO ACADÊMICO 

 

Atendendo Art. 3° da Portaria n° 1.224, de 18 de junho de 2013 do Ministério da 

Educação – MEC, que institui normas sobre a Manutenção e Guarda do Acervo 

Acadêmico das Instituições de Educação Superior (IES), a FCST designou um servidor  
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técnico para a Guarda e Conservação do Acervo Acadêmico da Biblioteca, por meio da 

Portaria n° 014/2014, datado de 27 de maio de 2014.  

A Faculdade Católica Santa Teresinha, mantém permanentemente organizado e 

em condições adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo 

Acadêmico sob sua guarda. 
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Resolução CNE/CP Nº 2/2012 

 

Portaria Normativa nº 40/2007, atualizada em 2010 

 
Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro 2017.Dispõe sobre os fluxos dos 

processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e 

de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, 

bem como seus aditamentos. (Redação dada pela Portaria Normativa nº 742, de 3 de 

agosto de 2018) 

 

Portaria Normativa nº 10, de 6 de maio de 2016, Dispõe sobre procedimentos de 

alteração no número de vagas de cursos de graduação, ofertados por Instituições de 

Ensino Superior - IES integrantes do Sistema Federal de Ensino, por meio de aditamento 

de atos autorizativos. 

 

Portaria Nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019que dispõe sobre a oferta de carga horária 

na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais ofertados 

por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. 

 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - Lei nº 12.764, 

de 27 de dezembro de 2012 

 

Regimento Interno Faculdade Católica Santa Teresinha, Caicó/RN. 

 

Resolução CNE/CP 1/2012. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

 

Resolução Nº 01, de 17 de Junho de 2010 -Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e 

dá outras providências. 

 

Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de outubro de 2010 

 

SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da concepção à 

regulamentação / [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira].-5. Ed., revisada e ampliada – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas educacionais Anísio Teixeira, 2009. 

 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES - Decreto nº 

5.622/2005; Decreto nº 5.773/2006; Decreto 9.235/2017 
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TÍTULO I 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

DO CONSELHO SUPERIOR– CONSUPE 

 

ART. 1º- O CONSELHO SUPERIOR é o órgão máximo de deliberação coletiva que 

estabelece a política da Faculdade Católica Santa Teresinha em matéria de administração, 

de finanças, de ensino, de pesquisa e de extensão, nos limites deste Regimento e do 

Regimento Interno da Mantenedora.  

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

ART. 2º- Compõem o CONSUPE:  

 

I.O Diretor-Geral da Faculdade, que o preside; 

II. O Vice-Diretor da Faculdade; 

III. O Diretor Acadêmico da Faculdade; 

IV. Um Representante do corpo docente; 

V. Um Representante do corpo discente; e  

VI. Um Representante da Mantenedora. 

VII. Um Representante do corpo técnico-administrativo. 

 

§ 1o - Os membros indicados nos incisos I, II e III têm seu mandato coincidente com o 

mandato de suas respectivas funções. 

§ 2o – Os membros referidos nos incisos IV e VII serão escolhidos pelo Diretor Geral, 

tendo mandato de 02 (dois) anos, enquanto no pleno exercício das suas funções, permitida 

a recondução, enquanto que o membro referido no inciso V será escolhido conjuntamente 

entre os coordenadores dos cursos.  
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§ 3o - O membro referido no inciso VI, será indicado pelo Presidente da Mantenedora. 

§ 4º - A nomeação dos membros do CONSUPE ou qualquer alteração na sua composição 

será realizada por ato administrativo do Diretor-Geral da Faculdade Católica Santa 

Teresinha, nos termos deste Regimento.  

 

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA 

 

ART. 3º - AO CONSUPE compete:  

 

I. Estabelecer as diretrizes e políticas norteadoras das atividades da Faculdade Católica 

Santa Teresinha; 

II. Traçar as linhas-mestras do planejamento global da Faculdade, agindo de modo a 

integrar os interesses da Mantenedora, da Faculdade, da Diretoria, dos Professores e 

dos Alunos, tendo em vista as estratégias de crescimento e gestão identificadas e 

aceitas como sendo de interesse comum à sociedade de um modo geral e, em particular, 

à comunidade local; 

III. Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional e o plano anual de atividades dos 

cursos e dos projetos conduzidos pela Faculdade; 

IV. Aprovar e encaminhar à Mantenedora o Plano de Ação Anual, a proposta 

orçamentária e o plano de aplicação dos recursos orçamentários apresentados pela 

Diretoria; 

V. Apreciar, anualmente, a prestação anual de contas apresentada pela Diretoria, relativa 

às atividades desenvolvidas pela Faculdade; 

VI. Aprovar a celebração de convênios, intercâmbios, acordos de cooperação mútua e 

contratos para desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

VII. Aprovar as normas gerais de funcionamento dos diversos órgãos da Faculdade; 

VIII. Decidir sobre criação, alteração e extinção de cursos superiores, de graduação, 

tecnológicos e pós-graduação, de conformidade com a legislação vigente;  
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IX. Apreciar, originariamente ou em grau de recurso, sobre atos e decisões de qualquer 

órgão ou membro da Diretoria da Faculdade Católica Santa Teresinha; 

X. Instituir comissões permanentes ou temporárias para estudar problemas específicos, 

de interesse da Faculdade; 

XI. Aprovar as normas gerais e respectivas comissões Especiais para os processos 

eleitorais dos órgãos da Faculdade Católica Santa Teresinha;  

XII. Aprovar a criação de órgãos suplementares e homologar a indicação de responsáveis 

para encaminhamento à Mantenedora; 

XIII. Aprovar anualmente o PICRH – Programa de Incentivo à Capacitação dos Recursos 

Humanos da Faculdade Católica Santa Teresinha, proposto pela Diretoria;  

XIV. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 

XV. Exercer as demais competências previstas em lei, no Regimento da Mantenedora e 

no presente Regimento; 

XVI. Resolver os casos omissos deste Regimento, no âmbito de sua competência. 

 

Caicó/RN 

DIRETOR(A) GERAL 
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REGULAMENTO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

DA FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Este regulamento interno objetiva a normatização e regulamentação dos 

trabalhos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE da Faculdade Católica 

Santa Teresinha – FCST. 

 

CAPÍTULO II  

DA COMPETÊNCIA DO CEPE 

 

Art. 2º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão deliberativo de coordenação e 

assessoramento, em matéria didático-científica e administrativa, tem a seguinte 

competência: 

 

I. Exercer, como órgão deliberativo, consultivo e normativo, a jurisdição superior da 

Faculdade em matéria de ensino, pesquisa e extensão; 

II. Deliberar e baixar normas sobre assuntos didáticos, de pesquisa e extensão; 

III. Coordenar e supervisionar os planos e atividades das coordenações de cursos; 

IV. Aprovar o calendário acadêmico;  

V. Disciplinar a realização dos processos seletivos de admissão aos cursos, projetos e 

atividades de pesquisa e de extensão oferecidos pela Faculdade Católica Santa 

Teresinha; 

VI. Aprovar o projeto pedagógico e o currículo pleno dos cursos de graduação e 

tecnológicos bem como suas modificações, submetendo-o ao CONSUPE e, 

posteriormente, ao Conselho Nacional de Educação, para aprovação final;  
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VII. Aprovar projetos de pesquisa conduzidos por pesquisadores (docentes/discentes) da 

Faculdade Católica Santa Teresinha, de acordo com as normas estabelecidas pelo 

CONSUPE;  

VIII. Propor ao CONSUPE, a criação, alteração e extinção de cursos de graduação, 

tecnológicos e de pós-graduação, bem como os respectivos projetos pedagógicos e 

planos, de acordo com as normas estabelecidas pela Faculdade Católica Santa 

Teresinha e com a legislação vigente;  

IX. Aprovar atividades de extensão de acordo com as normas estabelecidas pelo 

CONSUPE;  

X. Propor ao CONSUPE as normas de funcionamento dos estágios curriculares, das 

atividades de pesquisa e das atividades de extensão;  

XI. Propor ao CONSUPE a realização de acordos e convênios com entidades nacionais e 

estrangeiras, de interesse da Faculdade Católica Santa Teresinha;  

XII. Propor ao CONSUPE medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Faculdade Católica 

Santa Teresinha, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam 

submetidos pela Diretoria;  

XIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam atribuídas pelo CONSUPEprevistas 

neste Regimento ou na legislação.  

 

CAPÍTULO III 

 DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º O CEPE é presidido pelo Diretor-Geral e composto por: 

 

. Diretor Geral da Faculdade; 

. Diretor Acadêmico da Faculdade; 

. Coordenadores dos Cursos de Graduação; 

. Coordenadores dos Cursos de Pós-Graduação; 
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. Coordenador do Programa de Pesquisa e Extensão;  

. Representante do corpo discente, indicado conjuntamente pelos coordenadores dos 

Cursos de Graduação e dos Cursos Tecnológicos;  

. Representante do corpo docente, indicado pelo Diretor Geral;  

 

§ 1o - Os membros indicados nos incisos I, II e III, IV, V, VI e X têm seu mandato 

coincidente com o mandato de suas respectivas funções;  

§ 2o – Os membros referidos nos incisos VIII e IX terão mandato de 02 (dois) anos, 

enquanto no pleno exercício de suas funções, permitida a recondução.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 4º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reúne-se, ordinariamente 02 (duas) 

vezes ao ano, e, extraordinariamente, quando convocado por seu presidente ou a 

requerimento de 1/3 (um terço) dos membros que o constituem. 

 

§ 1o – As deliberações do CEPE serão decididas por maioria absoluta, respeitada as 

exigências de acordo com o Regimento Interno da Faculdade. 

 

§ 2o – As decisões dos membros do CEPE serão tomadas e registradas em Ata. 

 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 5º Além dos membros devidamente eleitos e nomeados, o CEPE contará com o apoio 

das coordenações dos cursos, para oferecer as informações pertinentes, guarda e 

arquivamento dos documentos recebidos e emitidos pelo Conselho. 
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CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 6º O CEPE deverá, no prazo de um ano, a contar da data de sua constituição, revisar 

a legislação existente na Instituição, no tocante a ensino, pesquisa e extensão, adequando-

a aos termos do presente Regulamento. 

 

Art. 7° Aprovado este Regulamento pelo CEPE entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Caicó/RN 

DIRETOR(A) GERAL 
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CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 
  

Ano/Semestre: _______ 
 

TÍTULO DO PROJETO: 
 
 

PALAVRAS CHAVE: 
 

CATEGORIA:    
(     ) Encontros  (     ) Seminários   (     ) Exposições            (    ) Cursos 
(     ) Palestras  (     ) Visitas Técnicas  (     ) Mini cursos            ( ) Campanha de Ação Social 
(     ) Campanha de Difusão Cultural  (   ) Outros 
 

Professor Coordenador do projeto:  
Titulação:  
Endereço:  
Telefone:  E-mail:  
 

JUSTIFICATIVA: 
 
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
 
 

EQUIPE DE TRABALHO: 
 

 
 

DATA DE INÍCIO: DATA DE TÉRMINO:  
 
 

PROGRAMAÇÃO: 
 
 

OBJETIVO GERAL: 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

METODOLOGIA: 
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PÚBLICO ALVO: 
 
 

EMISSÃO DE CERTIFICADOS: 
Participantes:   (   ) Sim    (     ) Não 
Professores Participantes (   ) Sim    (     ) Não 
Coordenador   () Sim    (     ) Não 
Critérios para emissão de certificados de participantes:  
 
 

ORÇAMENTO: 
 
 

Data ....../...../....... 
______________________________ 

Coordenador do Projeto 
 

PARECER DO CEPE 
Aprovado(     )   Reprovado (     ) 
 
Data _____/_____/_____ 
Assinatura do (a)Coordenador (a) __________________________________________ 
 

PARECER DA CORDENAÇÃO DO CURSO 
Aprovado(     )   Reprovado (     ) 
 
Data _____/_____/_____ 
Assinatura do (a)Coordenador (a)_______________________________________________ 
 

PARECER DA DIREÇÃO GERAL 
Aprovado(     )   Reprovado (     ) 
 
Data _____/_____/_____ 
Assinatura do (a)Diretor (a)_________________________________________________ 

 

PARECER DA DIREÇÃO ACADÊMICA 
Aprovado(     )   Reprovado (     ) 
 
Data _____/_____/_____ 
Assinatura do (a)Diretor (a)_________________________________________________ 

 

PARECER SETOR FINANCEIRO 
Aprovado(     )   Reprovado (     ) 
 
Data _____/_____/_____ 
Assinatura do (a)Diretor (a)_________________________________________________ 
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REGULAMENTO DAS COORDENAÇÕES DE CURSOS 

 

FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ / RN 
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TÍTULO I 

DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

CAPÍTULO I 

DA COORDENAÇÃO DOS CURSOS 

 

ART. 1 -Para cada Curso de Graduação, Tecnológico ou Pós-Graduação haverá um 

Coordenador que será responsável por coordenar e supervisionar as atividades 

pedagógicas dos docentes que ministram as disciplinas que compõem o Curso.  

 

ART. 2 - O Coordenador é indicado pelo Diretor Acadêmico, nomeado pelo Diretor-Geral 

após a homologação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tendo seu mandato 

a duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DOSCOORDENADORES DOS CURSOS 

 

ART. 3- Compete ao Coordenador do Curso: 

 

I. Coordenar e responsabilizar-se pelas atividades de natureza didática e pedagógica que 

compõem o currículo pleno do Curso; 

II. Supervisionar a execução do Calendário de Atividades Acadêmicas e do Plano de 

Ação do Curso; 

III. Analisar e encaminhar ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, os pedidos de 

transferência e reingresso de alunos para o Curso; 

IV. Presidir o Colegiado do Curso; 

V. Propor alterações na organização curricular para aprovação do Colegiado; 

VI. Coordenar as atividades docentes, acompanhando o desempenho dos professores e 

alunos, propondo as modificações necessárias; 

VII. Elaborar, semestralmente, o relatório de atividades desenvolvidas no Curso, elaborar 

o Plano de Atividades e o Calendário Acadêmico dos Cursos Tecnológicos de 

Graduação e Pós-Graduação;  
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VIII. Elaborar os horários de atividade docentes; 

IX. Propor ao Diretor Acadêmico a admissão e demissão de docentes, de acordo com a 

legislação vigente; 

X. Responsabilizar-se por todas as atividades que envolvam docentes ou discentes do 

Curso; 

XI. Encaminhar ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão alterações no projeto 

pedagógico e na grade curricular, de modo a assegurar a permanente atualização do 

curso; 

XII. Encaminhar à Biblioteca a lista de livros, periódicos e mídia digital a ser adquirida 

para manter o acervo atualizado e em consonância com a atualidade do curso; 

XIII. Participar das atividades que envolvam o processo seletivo da Faculdade, para 

ingresso de alunos no Curso. 

 

 

Caicó/RN 

DIRETOR(A) GERAL 
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REGULAMENTO DO COLEGIADO DOS CURSOS  
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REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO CURSO DA  

FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA  

 

CAPÍTULO I  

DA NATUREZA, COMPOSIÇÃO E ELEIÇÃO 

 

SEÇÃO I  

DA NATUREZA E COMPOSIÇÃO 

 

Art.  1º. O Colegiado dos Cursos de Graduação da Faculdade Católica Santa Teresinha – 

FCST, é órgão consultivo e deliberativo em matéria didático-científico:  

 

- Representatividade: 

 

I. O Diretor Acadêmico; 

II. Os Coordenadores dos Cursos; 

III. Os professores que ministram disciplinas nos cursos; 

IV. Um representante do corpo discente de cada curso, eleito pelos seus pares, tendo 

mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução.  

§ 1°.O Colegiado dos Cursos de Graduação da Faculdade Católica Santa Teresinha, 

será presidido por um Coordenador de Curso, que será eleito pelos membros do 

Colegiado para um mandato de dois anos, permitida uma recondução pelo mesmo 

período; 

 

§ 2º. Os membros do Colegiado de Curso têm os seguintes mandatos:  

 

I – Coincidente com o tempo de permanência no cargo consignado, no caso do 

Coordenador do Curso que presidir o Colegiado do Curso da FCST;  

II – Os demais coordenadores de Curso, condicionado ao exercício de Coordenação no 

Curso, devendo ser substituído no caso de inexistência de vínculo com o Curso e a 

Faculdade Católica Santa Teresinha; 
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III – dois anos para os representantes docentes, condicionado ao exercício da docência 

no curso, permitido uma recondução, e devendo ser substituído no caso de inexistência 

de vínculo com o curso e com a Faculdade Católica Santa Teresinha; 

III – Um ano para o representante discente, não permitida a recondução.  

 

SEÇÃO II - DA ELEIÇÃO 

PRESIDENTE DO COLEGIADO 

 

Art.  2°. O Colegiado será presidido por um dos Coordenadores dos Cursos da Faculdade 

Católica Santa Teresinha, por um período de dois anos, podendo esse mandato ser 

prorrogado por mais um período. 

 

I- A eleição ocorrerá em reunião extraordinária, onde será designado um membro do 

Colegiado que irá presidir o pleito; 

II- Terá poder de votação todos os membros citados no artigo 1° deste Regimento; 

III- Cada membro irá escolher, entre os Coordenadores dos Cursos da FCST àquele que 

irá presidir o Colegiado através do voto secreto; 

IV- Ao final da votação será eleito o Coordenador que obtiver maior número de votos 

válidos; 

V- Não serão considerados como válidos os votos nulos ou em branco. 

VI- O Presidente do Colegiado dos Cursos da Faculdade Católica Santa Teresinha tomará 

posse na reunião subseqüente ao pleito. 

 

Art.  3°. O representante discente será indicado pelo coordenador de cada curso da FCST 

para um mandato de um ano. 

 

 I – O coordenador de cada curso irá convidar um aluno, dentre os alunos regularmente 

matriculado no respectivo curso da FCST. 
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II – Em caso de trancamento de curso ou desistência do curso por parte do discente 

indicado de participar do Colegiado, será indicado um novo aluno de acordo com o inciso 

anterior. 

 

Parágrafo Único. É vedada a cumulação da representação discente no Colegiado de 

Curso com qualquer representação discente ou função no Diretório Acadêmico e Centros 

Acadêmicos da FCST. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art.  5° - Compete ao Colegiado de Curso: 

 

I. Aprovar o Plano de Ação e o Calendário das Atividades Acadêmicas para o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão; 

II. Emitir parecer sobre propostas de alteração da estrutura curricular do curso, para 

aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

III. Deliberar sobre alterações no projeto pedagógico e na grade curricular, de modo a 

assegurar a permanente atualização do curso; 

IV. Definir a lista de livros, periódicos e mídia digital a ser encaminhada, pelo 

Coordenador do Curso, à Biblioteca para aquisição, de modo a manter o acervo 

atualizado e em consonância com a atualidade do curso; 

V. Emitir parecer sobre docentes indicados para integrarem o Programa de Incentivo a 

Capacitação dos Recursos Humanos – PICRH;  

VI. Propor ao CONSUPE a realização de acordos, intercâmbios e convênios para 

execução de trabalhos profissionais, prestação de serviços técnicos, organização de 

cursos, entre outros;  
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VII. Deliberar sobre solicitação de aproveitamento de estudos e assuntos correlatos;  

VIII. Emitir parecer sobre projetos de extensão e de pesquisa correlacionados com o 

curso, para encaminhamento ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IX . Emitir parecer e decidir, quando for o caso, sobre questões de natureza didático-

pedagógica encaminhada pelos docentes; 

X. Elaborar seu próprio Regimento, submetendo-o à aprovação do CONSUPE;  

XI. Emitir parecer e deliberar sobre outras matérias que lhe forem solicitadas, bem como 

sobre os casos omissos e recursos que se situem na esfera de sua competência; 

XIV. Deliberar sobre os pedidos de matrícula ou transferência de alunos para os cursos 

Tecnológicos e de Graduação, fixando os pré-requisitos a serem observados;  

XV. Propor medidas que visem ao aperfeiçoamento das atividades didático-pedagógicas 

da Faculdade Católica Santa Teresinha. 

 

Parágrafo Único -Os Colegiados dos Cursos reúnem-se ordinariamente, bimestralmente, 

conforme Calendário de Atividades da Faculdade e, extraordinariamente, quando 

convocados pelo seu Presidente, pelo Diretor Acadêmico ou pelo Diretor-Geral da 

Faculdade. 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO E DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO 

SEÇÃO I  

DA CONVOCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS SESSÕES 

 

Art. 4° - O Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, bimestralmente, conforme 

Calendário de Atividades da FCST, e, extraordinariamente, sempre que for convocado 

pelo Coordenador do Curso que o presidir, de acordo com a relevância julgada por quem 

convocar. 
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Art.  5° - A convocação ordinária e extraordinária será feita de forma escrita e/ou por e-

mail, individualmente, e deverá observar uma antecedência mínima de três (03) dias, 

salvo em caso de urgência, em que o prazo poderá ser reduzido para vinte e quatro (24) 

horas, constando da convocação a pauta dos assuntos. 

 

Parágrafo Único – O comparecimento espontâneo do membro convocado sem a 

observância da forma acima descrita convalida o ato de convocação e não acarretará 

nulidade da sessão. 

 

Art.  6° - O comparecimento dos membros do Colegiado às reuniões plenárias é de caráter 

obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade acadêmica. 

Art.  7° - As sessões somente serão abertas com a presença da maioria absoluta de seus 

membros. 

Art.  8° -Das sessões serão lavradas atas, lidas, aprovadas e assinadas por todos os 

presentes, na mesma sessão ou na seguinte. 

 

Parágrafo Único – As atas das sessões do Colegiado dos Cursos da FCST serão lavradas 

por um secretário ad hoc, designado, dentre os membros do Colegiado, devendo nelas 

constar as deliberações e pareceres emitidos. 

 

Art. 9° - Aberta a sessão, havendo necessidade, será aprovada a ata da reunião anterior, 

e iniciar-se-á a discussão da Ordem do Dia, permitindo-se a inclusão de assuntos gerais 

por indicação de qualquer membro, seguida de aprovação do Colegiado. 

Art.  10° - Os membros do Colegiado poderão pedir vistas de processos submetidos a sua 

apreciação, num prazo máximo de 01 (um) dia que antecede a data da sessão. 

Art.  11° - O não comparecimento do membro que pediu vistas adia o julgamento do 

processo, devendo este devolver o processo à presidência no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas da sessão. Não comparecendo na sessão subseqüente o processo 

deverá ser julgado pelo Colegiado. 
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Art.  12° - O Presidente nomeará os relatores e indicará o prazo para apresentação dos 

seus pareceres, os quais serão colocados em discussão, durante a qual deverá ser 

obedecida a ordem de inscrição. 

Art. 13° - Encerrada a discussão, ninguém poderá fazer uso da palavra, senão para 

encaminhar a votação ou para declaração de voto. 

Art.  14° - É obrigatória a inclusão de assuntos didático-pedagógicos na pauta de assuntos 

de, ao menos, 02 (duas) das reuniões ordinárias por semestre. 

Art. 15° - As decisões  para implementação ou ajuste de práticas de gestão será feito pelo 

Coordenador do Curso, como também o encaminhamento das decisões. 

Art.  16°A execução dos processos é realizado através da informática. 

Art.  17° - Cabe a Direção Acadêmica avaliação periódica dos Colegiados de Curso e dos 

seus respectivos coordenadores, na forma dos incisos III e VI do Artigo 16° do Regimento 

Interno. 

Art.  18° - Encerrada a Ordem do Dia, passar-se-á à discussão dos assuntos gerais e à 

leitura de correspondências. 

 

SEÇÃO II 

DAS DELIBERAÇÕES 

 

Art. 19° - As deliberações serão realizadas por maioria dos presentes na sessão. 

 

§1°. O Presidente do Colegiado participa da votação e, no caso de empate, decide por 

meio do voto de qualidade. 

§2°. É obrigatório o voto do representante discente para deliberação dos seguintes 

assuntos: 

I – Critérios de avaliação das disciplinas do curso; 

II – Regulamento e alterações para revisões de prova; 

III – Regulamento para atividade acadêmica complementar. 
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CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20° - Nas omissões deste Regulamento aplicar-se-à, no que couber, o Regimento 

Geral, em especial no que tange aos procedimentos para discussão. As omissões que ainda 

assim, persistirem, serão solucionados pelo Presidente. 

 

 

 
 
 
 

DIREÇÃO GERAL 
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REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ / RN 
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I LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS: 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

A Faculdade Católica Santa Teresinha dispõe de um laboratório utilizado pelas 

turmas dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação oferecidos na Faculdade. 

O laboratório tem uma área de 54,60 metros quadrados, localizado no térreo do 

prédio central, atualmente abriga 30 computadores, está ligado em rede e com acesso a 

internet. 

A Faculdade disponibiliza equipamentos de informática, recursos audiovisuais e 

de multimídia em quantidade suficiente para atender aos cursos de forma apropriada e 

para dar condições aos docentes desenvolverem seus trabalhos de ensino, pesquisa e 

extensão. A Faculdade explora de forma intensiva os recursos de informática e de 

multimídia de forma que isso se constitua em característica de vantagem competitiva 

sustentada perante outros cursos superiores existentes na região. 

O Acesso à rede mundial de computadores (internet) já é uma realidade, está 

estendido a toda comunidade acadêmica da Faculdade Católica Santa Teresinha, com 

computadores e pontos disponíveis nos principais locais de comparecimentos dos alunos 

e professores. 

A Instituição conta com um site: http://www.fcst.edu.br que é atualizado 

frequentemente. 

O laboratório de Informática possui uma boa acústica; local iluminado, 

climatizado, mobiliário e aparelhagem específica que atende de forma adequada a 

comunidade acadêmica e local limpo. Conta com trinta (30) computadores. 

As configurações atuais das máquinas dos Computadores do Laboratório de 

Informática são: 
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TABELA 1 

CONFIGURAÇÃO 

Quantidade Tipo 
Memória 

(MB) 

Espaço 

em Disco 

(Gb) 

Ligado 

em rede  

( s/n) 

Plataforma 
Ano de 

aquisição 

10 Pentium 4 Gb 500 s Win 10 2018 

17 ThinClient 128 Kb - s Linux 2009 

03 Core i5 8Gb  1Tb s 2003Server 2013 

Fonte: Elaborado pela FCST 

 

O Acesso à rede mundial de computadores (internet) já é uma realidade no 

Colégio Santa Teresinha e é estendida a toda comunidade acadêmica da FACULDADE 

CATÓLICA SANTA TERESINHA, com computadores e pontos disponíveis nos 

principais locais de comparecimentos dos alunos e professores. 

O Setor de Informática é administrado por um profissional formado e tem 

mestrado na área de Sistemas de Informação. 

A Faculdade disponibiliza equipamentos de informática, recursos audiovisuais e 

de multimídia em quantidade suficiente para atender aos cursos e para dar condições 

apropriadas para os docentes desenvolverem seus trabalhos de ensino, pesquisa e 

extensão.  

A utilização de recursos audiovisuais como apoio didático é uma constante no 

processo de ensino-aprendizagem. A Faculdade está sempre disponibilizando esses meios 

para que dessa forma ocorra a transmissão de conhecimento.  

O horário de funcionamento do Laboratório de Informática para a Faculdade 

Católica Santa Teresinha é das 18h às 22h. 

 

IIINFRAESTRUTURA DE EXECUÇÃO E SUPORTE 

 

Os recursos de tecnologias de informação e comunicação viabilizam as ações 

acadêmico-administrativas, garantem a acessibilidade comunicacional, possibilitam a 

interatividade entre os membros da comunidade acadêmica e apresentam soluções 

tecnológicas inovadoras. 
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A rede de sistemas de informação e comunicação funciona em nível acadêmico 

e administrativo, objetivando o pleno desenvolvimento institucional, proporcionando a 

todos integrantes do sistema a plena dinamização do tempo, bem como permite o processo 

de ensino-aprendizagem. 

A FCST, por meio de sua rede de computadores interna, comunica com a 

comunidade acadêmica (alunos, professores e colaboradores) por meio de seu portal, com 

plataforma e software específicos para o desenvolvimento das atividades, objetivando o 

acesso eletrônico aos dados acadêmicos e administrativos, por quem se fizer necessário. 

A plataforma/software utilizada permite relacionamento acadêmico do aluno 

com a FCST, via web, além de realizar ações como: lançamento e consultas a notas e 

faltas, upload e download de materiais e apostilas dos professores, consulta financeira, 

segunda via de boleto, consulta ao acervo bibliográfico, empréstimo, devolução, reserva, 

dentre outras ferramentas. 

Além disto, a FCST conta com laboratórios de informática para utilização 

durante as aulas dos componentes curriculares do curso, visando o apoio ao 

desenvolvimento das metodologias utilizadas tanto pelos componentes teóricos quanto os 

práticos, por meio da disponibilização e uso dos softwares e hardware especificados nos 

planos de aulas, quando solicitados. Os estudantes podem usar os laboratórios em horários 

de estudo individuais ou em grupo, favorecendo o aprofundamento, a pesquisa e a 

autonomia dos que optarem em estudar na Instituição. 

As salas de aula contam com suporte de equipamento, como: projetores, TVs e 

computadores e a FCST possui rede wireless para uso dos que a frequentaram, 

favorecendo, assim, a comunicação e o acesso à informação. Destaca-se, ainda, o uso das 

TICs como mola propulsora do ensino aprendizado e a participação autônoma dos alunos 

com deficiência, mobilidade reduzida e necessidades educacionais. 

A comunicação externa acontece periodicamente por meio de seminários, 

jornadas temáticas, outdoors, folders, revistas, emissoras de rádio e TV da região, cursos 

de extensão e práticas de ações sociais através de atividades que envolvem a  
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comunidade devido ao atendimento que é feito pelos acadêmicos dos diversos cursos da 

FCST, divulgação, em toda a região, dos processos seletivos, de graduações, e quaisquer 

outros eventos. 

Os equipamentos de informática e internet são atualizados e em número 

adequado para a quantidade de usuários. Os terminais são localizados na biblioteca, 

laboratório, secretarias, sala dos professores, coordenação e setores administrativos. 

Relacionado ao acesso dos alunos aos equipamentos de informática, no 

laboratório são disponibilizados terminais com acesso a Internet para os alunos que 

eventualmente não tenham seu equipamento próprio. 

Os discentes também utilizam para suas atividades e pesquisas os computadores 

instalados na sala de estudos da Biblioteca. Os equipamentos e materiais disponíveis para 

os discentes são em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas, compatíveis com a proposta pedagógica de cada curso. 

A acessibilidade da internet em velocidade desejável, tendo em vista que o perfil 

de alunos da FCST tem seus próprios equipamentos e quando não, podem fazer uso dos 

equipamentos disponibilizados no laboratório, é o foco da infraestrutura de informática. 

Para tanto, nossa rede de internet conta com Link de acesso à internet com velocidade 

principal de 200Mbps, com funcionamento 24 horas. 

Anualmente, são revistas todas as necessidades de atualização tecnológica do 

parque de equipamentos, sistemas e softwares da FCST. Este plano envolve a aquisição 

anual de estações de trabalho, notebooks para uso interno, impressoras, servidores de 

rede, equipamentos de rede (switches e roteadores), softwares acadêmicos, sistemas 

operacionais. 

O Portal do Aluno e do Professor disponibiliza todas as informações importantes 

para a vida acadêmica e social do aluno, desde os conteúdos das disciplinas para 

acompanhamento das aulas, acesso aos dados de registro acadêmico, banco de dados para 

pesquisa, artigos recomendados para leitura e acervo da biblioteca, bem como 

comunicados sobre eventos promovidos pelo FCST. 
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A FCST disponibiliza um repositório digital para armazenamento e consulta de 

TCC’s e Artigos publicados pelos discentes da instituição.   A faculdade também dispõe 

de um sistema web utilizado para emissão e validação dos certificados de participação de 

eventos promovidos pela FCST.  

 

III  INFRAESTRUTURA  TECNOLÓGICA 

 

A infraestrutura de execução e suporte atende às necessidades da Instituição e 

dos cursos ofertados, considerando a disponibilidade de serviços e meios apropriados para 

sua oferta, apresentando um plano de contingência, redundância e expansão. 

A política de expansão, atualização e manutenção de equipamentos visa garantir 

a Instituição a infraestrutura de tecnologia adequada para seu melhor funcionamento. 

O programa de atualização oferece acesso à tecnologia de hardwares e softwares, 

bem como novos equipamentos audiovisuais disponíveis no mercado. Anualmente são 

revistas todas as necessidades de atualização tecnológica do parque de equipamentos e 

softwares disponíveis na FCST. Estas revisões são baseadas no orçamento para 

investimentos. As revisões acontecem nos meses de janeiro e julho, acompanhando o 

início dos períodos letivos semestrais. 

Os critérios de prioridade de atualização dos equipamentos, em geral, são 

analisados em duas dimensões: critérios estratégicos para os serviços educacionais da 

FCST e critérios técnicos. Os critérios técnicos são identificados pelo tempo de uso do 

equipamento, porcentagem de uso de recursos de processamento, capacidade de 

armazenamento, acesso à rede e demanda de manutenções corretivas. 

A FCST conta com um técnico especializado responsável por manter a 

infraestrutura de equipamentos em condições perfeitas de uso, oferecendo serviços de 

suporte, manutenção preventiva e manutenção corretiva.  
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As manutenções corretivas são realizadas através das ocorrências identificadas 

na manutenção preventiva. E também podem ser solicitadas pelos usuários diretamente 

ao técnico responsável. 

 

Os Laboratórios são atualizados semestralmente: 

 

• Se possível e de acordo com o estado das máquinas e dos softwares a serem 

utilizados. 

• Se for necessária a substituição de máquinas, alguns critérios são avaliados, a 

saber: 

 

a) Disciplinas do curso; 

b) Requisitos recomendáveis de hardware exigidos pelos fabricantes dos 

softwares a serem utilizados no curso; 

c) Grau de expansibilidade do equipamento; 

d) Lançamentos futuros de softwares; 

e) Equipamentos com certificações dos fabricantes de softwares e de qualidade 

técnica. 

 

A manutenção de softwares (instalação e configuração) é feita pelo técnico em 

informática responsável pelo laboratório.  

 

Regras para a manutenção 

 

• Se o equipamento estiver em seu prazo de garantia, é feito o chamado técnico para 

a assistência técnica autorizada ou suporte do fabricante, caso este equipamento 

tenha suporte local. 
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• Se o equipamento não estiver em garantia, o técnico responsável avalia o 

problema e define se a manutenção será interna ou em assistência técnica 

credenciada. 

 

IV LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS 

– SERVIÇOS 

 

O laboratório de informática é bem valorizado dentro da FCST que fica à 

disposição do corpo docente e discente. Os equipamentos integrados ao computador, 

como projetor multimídia e lousa que podem ser utilizados pelo professor na preparação 

do material didático para exposição de sua aula. 

Há computador na biblioteca que acrescenta informações pesquisadas na internet 

aos trabalhos dos alunos.  

Dessa forma o laboratório de informática proporciona ao corpo docente mais 

condições de usar a informática como mais um instrumento no ensino de conteúdos 

disciplinares. 

O professor orienta as atividades, e os alunos são divididos, no máximo, em dupla 

para cada micro. 

 

V PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Os equipamentos serão ampliados de forma a atender a expansão da infraestrutura 

física e tecnológica projetada em função da demanda gerada pela expansão dos cursos da 

FCST e suas atividades.  

A FCST dispõe atualmente de infraestrutura de Tecnologia da Informação com 

rede de computadores que interliga um conjunto de equipamentos entre 

microcomputadores, impressoras entre outros. A FCST conta com uma estrutura própria 

de acesso à Internet, para uso acadêmico, disponível através de computadores ligados a 

rede cabeada e pontos de transmissão de rede sem fio. 
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Para manter esta infraestrutura, a FCST conta com um técnico especializado, 

responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. 

A política de expansão, atualização e manutenção de equipamentos visa garantir 

a FCST a infraestrutura de tecnologia adequada para seu melhor funcionamento. 

Todo o programa de expansão da infraestrutura de tecnologia deve ser aprovado 

pela direção da FCST, a partir de demandas encaminhadas pelos setores responsáveis. 

Posteriormente, são definidas as configurações de hardwares e softwares necessárias, e/ou 

características dos equipamentos audiovisuais, bem como o projeto de implantação dos 

mesmos. 

O programa de atualização oferece acesso à tecnologia de hardwares e softwares, 

bem como novos equipamentos audiovisuais disponíveis no mercado. Anualmente são 

revistas todas as necessidades de atualização tecnológica do parque de equipamentos e 

softwares disponíveis. 

Estas revisões são baseadas no orçamento para investimentos. As revisões 

acontecem antes do início dos períodos letivos semestrais. 

Os critérios de prioridade de atualização dos equipamentos, em geral, são 

analisados em duas dimensões: critérios estratégicos para os serviços educacionais da 

FCST e critérios técnicos. Os critérios técnicos são identificados pelo tempo de uso do 

equipamento, porcentagem de uso de recursos de processamento, capacidade de 

armazenamento, acesso à rede e demanda de manutenções corretivas. 

As manutenções corretivas são realizadas através das ocorrências identificadas na 

manutenção preventiva. E também podem ser solicitadas pelos usuários diretamente ao 

técnico responsável. 

Os equipamentos serão ampliados de forma a atender a expansão da infraestrutura 

física projetada em função da demanda gerada pela implantação dos cursos da FCST. 

 

É de responsabilidade da área de Tecnologia da Informação (TI) prover a 

manutenção, a conservação e atualização de equipamentos e softwares da Faculdade. A 

requisição de compra de suprimentos (cabos, conectores, teclados) para utilização nas 
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dependências da FCST será feita através da área de TI, bem como de softwares e 

equipamentos. 

É de responsabilidade das Coordenadorias de Curso definir os softwares 

necessários para a prática educacional de seus respectivos cursos. É de responsabilidades 

das coordenadorias de curso fazer o levantamento das necessidades de seus cursos quanto 

aos suprimentos computacionais (cabos, conectores e etc.) para satisfazer estas 

necessidades 

 

VI RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

A preocupação dos educadores concentra-se agora na busca do melhor 

aproveitamento das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Como utilizar o 

fácil acesso às informações, a autonomia na busca do conhecimento e a racionalização do 

tempo em prol da qualidade educacional.  

A comunicação foi muito favorecida pela evolução dos atuais recursos 

tecnológicos.  

Diante desse contexto, a FCST constatou os benefícios que estes recursos quando 

são bem aplicados auxiliam o corpo docente e discente a executar e elaborar tarefas de 

acordo com o nível de interesse e desenvolvimento intelectual; ajudam no aprendizado 

de conceitos abstratos e a forma de organizar e metodizar o trabalho, gerando um 

rendimento de qualidade. 

Hoje as instituições de ensino asseguram a inserção de seus alunos na era digital, 

mesclando o saber tradicional de forma ágil. A internet é uma linguagem de comunicação 

e tem como importante característica a possibilidade de construção do conhecimento de 

forma não-linear, o que aumenta consideravelmente o potencial dessa tecnologia para uso 

educacional.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 LABORATÓRIO 

 

A Faculdade disponibiliza 01 (um) laboratório que atendem os seguintes 

requisitos de qualidade: 

• Acústica – isolamento de ruídos externos e boa audição interna, com uso 

de equipamentos, se necessário.  

• Iluminação – luminosidade natural e/ou artificial. 

• Ventilação – adequada às necessidades climáticas locais ou com 

equipamentos, quando necessário. 

• Mobiliário e aparelhagem específica – adequado e suficiente. 

• Limpeza – áreas livres varridas e sem lixo, pisos lavados, sem sujeira, 

poeira e lixo, móveis sem poeira, depósitos de lixo em lugares estratégicos. 

Pessoal adequado e material de limpeza disponível. 

 

Quanto aos equipamentos dos laboratórios, a meta é ampliar equipamentos que 

atendam aos seguintes requisitos: 

 

• Equipamentos em número adequado às atividades de ensino dos cursos 

(mínimo de uma máquina para cada dois alunos); 

• Equipamentos adequados à proposta dos cursos. 

• Materiais de consumo em quantidade suficiente para atender ao número 

de alunos; 

• Sistemática de manutenção, atualização/reposição de equipamentos. 

• Softwares adequados aos cursos.  

 

Quanto aos serviços dos laboratórios, a meta é disponibilizar serviços que 

atendam aos seguintes requisitos: 

• Horário de funcionamento compatível às atividades dos cursos; 
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• Acesso dos alunos para utilização do laboratório em atividade extraclasse; 

• Acesso a Internet e uso em rede; e 

• Disponibilização de informações diariamente atualizadas homepage com 

informações atualizadas. 

 

Em relação ao laboratório de práticas o nosso objetivo é implantar laboratórios de 

práticas formadoras específicas dos cursos. Isso ocorre tanto com a incorporação de 

softwares específicos aos computadores do laboratório de informática, como também pela 

implantação de espaços específicos para atender às especificidades dos cursos.  

 

1.2 EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

A Faculdade tem como meta criar condições para que 100% dos docentes tenham 

acesso aos equipamentos de informática em ambientes coletivos e que esse índice seja 

mantido para os ambientes individuais, para os professores com contrato de trabalho em 

regime integral e parcial. 

Em relação aos discentes, a meta é disponibilizar equipamentos de informática 

que permita o acesso dos alunos e que ocorra em função da disponibilidade dos 

equipamentos, sujeito a agendamento.  A meta é que esses equipamentos sejam 

disponíveis e suficientes para atender aos alunos, por meio de programa de uso 

preferencial e disponibilizar recursos audiovisuais suficientes para atender às 

necessidades de professores e alunos. 

No tocante a internet, a meta é ampliar a rede de comunicação científica (Internet) 

e número de computadores que possibilite mais facilidades ao acesso aos professores e 

alunos.  
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Além de manter plano de expansão e de atualização dos equipamentos, com 

mecanismos regulares de reparo e de aquisições, são criados mecanismos que assegurem 

que o estado de manutenção e de conservação da maioria dos equipamentos seja 

adequado. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha dispõe de um laboratório utilizado pelas 

turmas dos Cursos de Graduação e pós-graduação oferecidos na Faculdade. 

O laboratório existente é utilizado também como laboratório de prática das 

disciplinas dos Cursos de Graduação oferecidos. 

           O laboratório, com 68,64 metros quadrados, localizado no térreo, atualmente 

abriga 30 computadores.  

O laboratório está ligado em rede e com acesso a Internet 

 

2. PLANO DE INCORPORAÇÃO DOS AVANÇOSTECNOLÓGICOS AO 

ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO: 

 

A Faculdade Católica Santa Teresinha apresenta o seguinte Plano de Incorporação 

Tecnológica  ao Ensino  de Graduação de seus Cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

 

2.1 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

• COMPUTADORES 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

CONFIGURAÇÃO 

Quantidade Tipo 
Memória 

Espaço em 

Disco (Gb) 

Ligado em 

rede ( s/n) 
Plataforma 

Ano de 

aquisição 

10 Pentium 4 Gb 500 S Win 10 2018 

17 ThinClient 128 Kb - S Linux 2009 

03 Core i5 8 Gb 1Tb S 2003 Server 2013 
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DIREÇÃO GERAL 

CONFIGURAÇÃO 

Quantidade Tipo CPU 
Memória 

GB 

Espaço em disco 

(GB) 
Plataforma 

Multimídia 

(s/n) 

01 
Intel Core i3 

3.4gHz 
4 500 Windows 8 Sim 

 

 

SECRETARIA  ACADÊMICA 

CONFIGURAÇÃO 

Quantidade Tipo CPU 
Memória 

GB 

Espaço em disco 

(GB) 
Plataforma 

Multimídia 

(s/n) 

01 
Intel Celeron 

1.6Ghz 
2 150 Windows 7 Sim 

01 
Intel Celeron 

2.6Ghz 
2 500 Windows 7 Sim 

01 

Pentium 

Dual Core 

3.0Ghz 

2 500 Windows 7 Sim 

 

FINANCEIRO 

CONFIGURAÇÃO 

Quantidade Tipo CPU 
Memória 

GB 

Espaço em disco 

(GB) 
Plataforma 

Multimídia 

(s/n) 

01 

PENTIUM 

CORE i5 

3.0 GHz 

4 1Tb Windows 7 Sim 

 

BIBLIOTECA  

CONFIGURAÇÃO 

Quantidade Tipo CPU 
Memória 

GB 

Espaço em disco 

(GB) 
Plataforma Observação 

04 

Intel 

Celeron 

2.4 GHz 

4 500 Windows 7 
Terminal de 

Consulta 

01 

Intel 

Celeron 

2.4 GHz 

4 500 Windows 7 Uso interno  

01 

Intel  

Pentium  

3.5 Ghz 

4 500 Windows 10 Empréstimo 
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COORDENAÇÕES DOS CURSOS 

CONFIGURAÇÃO 

Quantidade Tipo CPU 
Memória 

GB 

Espaço em disco 

(GB) 
Plataforma 

Multimídia 

(s/n) 

01 

AMD 

SEMPRON 

1.67 GHz 

2 500 Windows 7 Sim 

02 

Notebook 

AMD AC-

50 1.0 Ghz 

2 500 Windows 7 Sim 

 

• IMPRESSORAS 

SECRETARIA ACADÊMICA 

QUANTIDADE TIPO 

01 HP Laser Jet M1120MFP 

01 Brother DCP-L5502DN 

FINANCEIRO 

QUANTIDADE TIPO 

01 Brother DCP 8085 

DIREÇÃO GERAL 

QUANTIDADE TIPO 

01 Epson L355 

COORDENAÇÕES DOS CURSOS 

QUANTIDADE TIPO 

01 HP Laser Jet P1005 

01 Brother HL-1202 

BIBLIOTECA 

QUANTIDADE TIPO 

01 HP C4200 TH 

  

•  OUTROS EQUIPAMENTOS: 

EQUIPAMENTOS MARCA QUANTIDADE 

Projetores Multimídia EPSON/NEC 10 

Televisores CCE 04 

Caixa de Som WATTSOM NPRC 360 01 

Som JVC 01 

Microfone TSI 01 
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3. EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

A Faculdade disponibiliza equipamentos de informática, recursos audiovisuais em 

quantidade suficiente para atender aos cursos de forma apropriada e para dar condições 

aos docentes desenvolverem seus trabalhos de ensino, pesquisa e extensão. A Faculdade 

explora de forma intensiva os recursos tecnológicos de forma que isso se constitua em 

característica de vantagem competitiva sustentada perante outros cursos superiores 

existentes na região. 

 

4. MANUTENÇÃO COMPUTADORES 

 A Instituição conta com um funcionário especializado em hardware para imediata 

manutenção dos equipamentos de informática existentes. 

 

5. SOFTWARES  

“Softwares” disponíveis às necessidades das disciplinas e pessoal técnico de apoio. 

 

6. INTERNET 

   O Acesso à rede mundial de computadores (internet) já é uma realidade está 

estendido a toda comunidade acadêmica da Faculdade Católica Santa Teresinha, com 

computadores e pontos disponíveis nos principais locais de comparecimentos dos alunos 

e professores. 

 SITE 

 A Instituição conta com um site: http://www.fcst.edu.br  que é atualizado 

freqüentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcst.edu.br/
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PLANO DE CONTINGÊNCIA – SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
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1 OBJETIVO 

 

 

O plano de contingência tem por objetivo, estabelecer um plano para recuperação 

apósacidentes, que busque assegurar o restabelecimento das atividades da Instituição de 

Ensino Superior. 

Constitui-se de um conjunto de procedimentos definidos formalmente para permitir 

que os serviços de processamento de dados continuem a operar, de forma que dependendo 

da extensão do problema, com certo grau de degradação, caso ocorra algum evento que 

não possibilite seu funcionamento normal. 

O plano também deve garantir a segurança como forma de proteção aos Sistemas 

de Informação da Instituição de Ensino Superior, mediante a garantia de continuidade de 

todo o processo de informática vital. 

 

2 TÉCNICO, RESPONSABILIDADES E ÁREAS COBERTAS 

NOME FUNÇÃO RESPONSABILIDADES/EQUIPAMENTOS 

Alexandre Melo 

Coordenador 

Laboratório 

Informática 

Técnico de Informática 

 

3 IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DA ORGANIZAÇÃO 

 

✓ Laboratórios de Informática 

✓ Secretaria Acadêmica 

✓ Setor Financeiro 

✓ Setor de RH 

✓ Biblioteca 

✓ Setores Administrativos 

 

4 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS POR PROCESSO 
RISCOS PROCESSOS AFETADOS 

Incêndio Secretaria / Setor Financeiro / Setor RH / Biblioteca / Setores Administrativos 

Enchentes Secretaria / Setor Financeiro / Setor RH / Biblioteca / Setores Administrativos 

Apagão Secretaria / Setor Financeiro / Setor RH / Biblioteca / Setores Administrativos 

Ataques/ 

Vírus 
Secretaria / Setor Financeiro / Setor RH / Biblioteca / Setores Administrativos 
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5 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E SEUS IMPACTOS, E APRESENTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA POR SETOR 

 

5.1 INCÊNDIO 

SETOR IMPACTO MEDIDA 

Informática 
Perda do servidor e banco 

dedados Substituição do Servidor e 

Restauração do Backup em 

Nuvem 

Todos os setores 

administrativos e 

acadêmicos. 

Impedimento das atividades 

relativas ao setor financeiro e 

perda de arquivos 

 

5.2 ENCHENTES 

SETOR IMPACTO MEDIDA 

Informática 
Perda do servidor e banco 

dedados 

Alocar todos os 

equipamentos no pavimento 

superior da instituição. 

Máquinas atingidas serão 

realizadas manutenções e 

substituições necessárias.  

Restauração do Backup 

armazenado em Nuvem. 

Setores Administrativos 

Impedimento das atividades 

relativas ao setor financeiro e 

perda de arquivos 

 

 

5.4 APAGÃO 

SETOR IMPACTO MEDIDA 

Informática 
Perda do servidor e banco 

dedados 

Enquanto os Nobreaks mantêm 

a energia dos equipamentos, 

serão realizados Backups e logo 

após desligamento de toda a 

rede.  Inclusive retirando das 

tomadas, para que no retorno do 

fornecimento de energia 

nenhum equipamento seja 

danificado. 

Setores Administrativos 

Impedimento das atividades 

relativas ao setor financeiro e 

perda de arquivos 

 

 

 

6. RESPONSÁVEL PELA ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

O plano de contingência poderá ser acionado pelos Diretores ou representantes 

legais. 
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7. RESPONSÁVEL EM COLOCAR EM PRÁTICA AS MEDIDAS DE 

CONTINGÊNCIA DEFINIDAS 

 

SETOR  RESPONSÁVEL  

Setor administrativos / Setor Acadêmico  

Irmã Socorro M. Dantas – Diretora 

Geral 

Catarina Frazão – Diretora Acadêmica 

Setor administrativo / Setor Financeiro Ubirajara Rodrigues Machado 

Biblioteca Régio Galvão 

Laboratório de Informática Alexandre Melo Queiroga 
 
 

8. DIVULGAÇÃO DE ATIVAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

8.1 NOTIFICAÇÕES 

 

Internas (Telefone/E-mail/Intranet): 

 

✓ Diretorias: 

Maria do Socorro M. Dantas/Diretora Geral 

(85) 9 9926-0016 

socorrodantas2105fdc@gmail.com 

 

Catarina Frazão /Diretora Acadêmica 

(84) 9 9930-9286 

catefraz@yahoo.com.br 

 

Ubirajara Rodrigues Machado / Diretoria Financeira 

(84) 99661-4800 

bira5@uol.com.br 

 

Regio Galvão / Biblioteca 

(84) 99161-7460 

biblioteca@fcst.edu.br 

 

Alexandre Melo Queiroga / Técnico de Informática 

(84) 9 9911-0285 

alexandrekurticao@gmail.com 

✓ Divisão Administrativa; 

✓ Divisão de Educação Profissional; 

✓ Divisão de Recursos Humanos; 

✓ Divisão Financeira. 

Externas (Telefone/E-mail/Site/Portal/Extranet): 

✓ Unidades Educacionais; 

✓ Faculdade. 

mailto:socorrodantas2105fdc@gmail.com
mailto:catefraz@yahoo.com.br
mailto:bira5@uol.com.br
mailto:biblioteca@fcst.edu.br
mailto:alexandrekurticao@gmail.com


 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO SOCIAL 

EMPRESA JÚNIOR DA FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ - RN 
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ESTATUTO SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E FINALIDADE 

Art. 1° - A Empresa Júnior da Faculdade Católica Santa Teresinha, doravante 

denominada Assessoria, Consultoria e Treinamento Júnior – ACT Júnior é pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins econômicos, com prazo de duração indeterminado, com sede 

e foro na FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA, situada à Rua Visitador 

Fernandes, n° 78, Centro, Caicó/RN, mantida pela SOCIEDADE DE ENSINO 

SUPERIOR MADRE FRANCISCA LECHNER CAICÓ S/S LTDA, que se regerá pelo 

presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. 

Art. 2° - É vedado à ACT Júnior: 

I. distribuir qualquer parcela de seu patrimônio, receita, recursos ou excedentes 

financeiros, a título de lucro, vantagem, bonificação ou de participação, a qualquer 

dirigente, associado ou mantenedor, sob nenhuma forma ou pretexto, nem mesmo em 

razão de demissão ou exclusão; 

II. remunerar os membros da Diretoria e o Conselho Fiscal. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DA ACT JÚNIOR 

Art. 3° - A “ACT Júnior” tem por finalidade: 

I – oferecer a todos os seus membros condições necessárias para aplicar, na prática, 

conhecimentos teóricos relativos à área de formação profissional; 

II – colocar seus membros em caráter de treinamento técnico-profissional, visando a 

integrá-los ao mercado de trabalho; 

III – desenvolver estudos, projetos e elaboração de diagnósticos, inerentes as áreas de 

Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social e demais cursos que vierem a ser 

criados pela FCST, bem como assessorar a implantação e promover o acompanhamento 

destes, com respaldo técnico; podendo haver caráter interdisciplinar com demais cursos; 
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IV – proporcionar aos seus membros o amadurecimento profissional e o aprimoramento 

de suas relações sociais; 

V – incentivar a capacidade empreendedora do aluno, dando a ele uma visão profissional 

já no âmbito acadêmico; 

VI – proporcionar o intercâmbio universidade/empresa/sociedade, facilitando a entrada 

de futuros profissionais no mercado de trabalho; 

VII – fomentar o desenvolvimento da região Seridó em consonância com o cumprimento 

da missão da FCST e dos objetivos instituídos no presente estatuto; 

VIII – valorizar alunos e professores da FACULDADE CATÓLICA SANTA 

TERESINHA no mercado de trabalho e no âmbito acadêmico, bem como a referida 

instituição de ensino. 

Art. 4° - A ACT Júnior para a consecução de seus objetivos poderá: 

I – relacionar-se ou vincular-se, institucionalmente com qualquer outra entidade, em 

especial, com outras Empresas Juniores; 

II – vincular-se a outras entidades afins; 

III – firmar contratos, convênios, acordos e termos de parceria com entes privados e 

públicos; 

IV – realizar outras atividades condizentes com os objetivos estatutários. 

Art. 5° - É vedada a utilização do nome da ACT Júnior e de sua Sede Social para fins não 

previstos nos objetivos estatutários, bem como para campanhas ou promoções que não 

sejam de interesse da associação. 
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CAPÍTULO III 

QUADRO SOCIAL 

DA ADMISSÃO 

Art. 6° - Constituem-se membros da “ACT Júnior”: alunos regularmente matriculados e 

ex-alunos; pessoas físicas e jurídicas, devidamente cadastrados, sendo classificados em 4 

(quatro) categorias; 

I – Membros Efetivos: estudante regularmente matriculado nos cursos da Faculdade 

Católica Santa Teresinha, efetivado por processo de seleção e que participa ativamente 

dos processos e atividades relacionados à ACT Júnior, os membros efetivos se 

classificarão como: 

a) Consultor-Auxiliar: alunos matriculados no 1° e 2° semestres dos cursos de 

Graduação; 

b)Consultor-Júnior: alunos matriculados do 3° semestre em diante; 

II – Membros Associados: toda pessoa física ou jurídica que esteja interessada em 

participar do processo de integração Universidade / Empresa e da difusão dos serviços 

prestados pela ACT Júnior; 

III – Membros Honorários: toda pessoa física ou jurídica que tenha prestado ou esteja 

prestando relevantes serviços para o desenvolvimento dos objetivos da “ACT Júnior”; 

IV – Membros Orientadores: toda pessoa física ou jurídica que tenha prestado ou esteja 

prestando relevantes serviços para o desenvolvimento dos objetivos da “ACT Júnior”; 

§ 1° - O membro efetivo ou acadêmico que se gradue, no decorrer da elaboração de um 

projeto, continuará como tal até a conclusão do mesmo, passando, então, se for de seu 

interesse, a ser membro associado. 

§ 2° - Os membros efetivos ou os acadêmicos somente serão assim caracterizados se 

estiverem em dia com suas obrigações. 

§ 3° - Todos os projetos encaminhados para aprovação da Diretoria Executiva terão de 

ser assinados por um membro orientador. 
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DOS DIREITOS E DEVERES 

Art. 7° - São direitos dos membros: 

I – Comparecer e votar nas Assembleias Gerais, em se tratando de membro efetivo; 

II – Ser eleito para os cargos da estrutura funcional da “ACT Júnior”, em caso de membro 

efetivo; 

III – Requerer a convocação da Assembleia Geral, na forma prevista neste Estatuto, sendo 

membro efetivo; 

IV – Solicitar, a qualquer tempo, sob forma de palestra, seminários, informativos 

diversos, informações a respeito das atividades da “ACT Júnior”; 

V – Utilizar todos os serviços colocados a sua disposição pela “ACT Júnior”, desde que 

a utilização não fuja das atividades da mesma; 

VI – Participação de todas as atividades da “ACT Júnior”, como previsto neste Estatuto 

e nas demais vigentes na FCST e apresentar sugestões à Diretoria; 

VII – Utilizar o acervo técnico, bem como as instalações e serviços colocados a sua 

disposição pela “ACT Júnior”. 

VIII – Requer seu pedido de demissão. 

Art. 8° - São deveres dos membros da “ACT Júnior”: 

I – Respeitar as disposições da lei, do Estatuto e, se houver, do código de ética, assim 

como as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria 

Executiva; 

II – Exercer, diligentemente, os cargos para os quais tenham sido eleitos; 

III – Manter sigilo a terceiros sobre assuntos inerentes a projetos elaborados ou em 

elaboração, exceto quando houver prévia autorização do cliente, para tornar público as 

informações; 

IV – divulgar as atividades da “ACT Júnior”; 
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V – Participar das Assembleias Gerais e das reuniões, devendo justificar eventuais faltas; 

VI – Zelar pelo patrimônio e espírito cooperativo da “ACT Júnior”; 

VII – Zelar pela boa imagem e objetivos da “ACT Júnior”. 

 

DA EXCLUSÃO 

Art. 9° - Perde-se a condição de membro da “ACT Júnior”: 

I – por renúncia; 

II – pela conclusão, abandono, jubilamento, transferência ou trancamento de matrícula na 

FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA em se tratando de membro efetivo 

ou acadêmico;  

III – pela morte, em caso de pessoa física, ou pela cessação de suas atividades, sendo 

pessoa jurídica; 

IV – por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração, 

fundada na violação de quaisquer das disposições do presente Estatuto e/ou Regimento 

Interno. 

Parágrafo Único – A condição prevista no item “II” não exclui a possibilidade de retorno 

do indivíduo como membro associado ou honorário, após término do impedimento nos 

casos de trancamento, jubilamento. 

CAPÍTULO IV 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 10° - O patrimônio da “ACT Júnior” será composto: 

I – termos de parceria, convênios e contratos firmados com o Poder Público, empresas, 

instituições privadas, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil 

de interesse público, setores organizados da sociedade civil e outras, para financiamento 

de projetos na sua área de atuação; 
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II – pelo pagamento recebido, oriundo de serviços prestados a terceiros; 

III – pelas contribuições voluntárias e pelas doações recebidas; 

IV – por subvenções e legados oferecidos e aceitos pelo Conselho de Administração; 

V – promoções de feiras, cursos, treinamentos e eventos. 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 11° - O patrimônio da “ACT Júnior” será constituído de bens móveis e imóveis, 

títulos de renda, valores, fundos ou depósitos bancários, que possua ou venha a possuir, 

e por bens adquiridos, legados e recebidos em doação. 

§ 1° - No caso de dificuldade de caixa da “ACT Júnior”, a Diretoria Executiva ou o 

Conselho de Administração deverá convocar uma Assembleia Geral para deliberar sobre 

o assunto. 

§ 2° - Em caso de extinção da “ACT Júnior”, a Assembléia Geral destinará o seu 

patrimônio totalmente as coordenações dos Cursos participantes. 

DAS DESPESAS 

Art. 12° – As despesas da “ACT Júnior” consistem em gastos inerente à sua finalidade e 

necessários ao seu funcionamento, bem como à manutenção de sua sede social, 

mantendo-se, em tudo, a respectiva contabilidade e publicando-se o balancete bimestral 

em local visível e de acesso aos associados. 

Parágrafo Único – Nenhuma despesa será empenhada e nenhuma obrigação assumida 

sem indicação da forma de custeio. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 13° – A prestação de contas da “ACT Júnior” observará: 

I . Os princípios fundamentais de contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade; 

II. Apresentação, no encerramento de cada exercício social, do relatório de atividades e 

das demonstrações financeiras da associação para aprovação em Assembleia Geral; 
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CAPÍTULO V 

ASSEMBLEIA GERAL 

DA DEFINIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 14° - A Assembleia Geral é o Órgão soberano de deliberação da “ACT Júnior” 

composta pelos associados efetivos no pleno gozo de seus direitos estatutários e reúne-se 

sob a forma de Assembleia Geral Ordinária (AGO) ou sob a forma de Assembleia Geral 

Extraordinária (AGE); em ambos os casos para as hipóteses previstas neste Estatuto e 

para os fins específicos da convocação. 

Parágrafo Único – As convocações, para a realização de Assembleia Geral, poderão ser 

Ordinárias e Extraordinárias. 

Art. 15° - Somente os membros efetivos terão direito de voto nas Assembleias Gerais, 

correspondendo 1 (hum) voto cada membro, sendo vetada a representação por 

procuração. 

Art. 16° - As Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria Executiva ou pelo 

Conselho de Administração com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência à sua 

realização, mediante Edital, no âmbito da Faculdade e disposto em todas as salas da 

Faculdade Católica Santa Teresinha. 

Parágrafo Único – A Diretoria Executiva também convocará a Assembleia Geral a 

requerimento de, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos membros efetivos da “ACT Júnior”. 

Art. 17° - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez a cada semestre letivo. 

Art. 18° - Compete à Assembleia Geral Ordinária: 

I. Deliberar matérias sobre as contas da Diretoria Executiva e as demonstrações contábeis 

relativas ao exercício findo; 

II. Examinar e discutir o conteúdo do Relatório de Atividades; 

III. Eleger membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; 

IV. Alterar o Estatuto Social e destituir os Administradores 
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Art. 19° - A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-à a qualquer tempo sempre que 

exigirem os interesses gerais. 

Art. 20° - Serão nulas as decisões da Assembleia Geral sobre assuntos não incluídos na 

Ordem do Dia, a não ser que se encontre presente a maioria simples dos membros 

efetivos. 

Art. 21° - O quórum para a instalação da Assembleia Geral, se dará em primeira 

convocação, requer a presença de, no mínimo, metade mais de um dos membros efetivos.  

§ 1° - Para efeito de verificação do quórum de que trata este artigo, o número de 

integrantes presentes, em cada convocação, será contado por assinaturas, apostadas no 

Livro de Presença. 

§ 2° - Constatada a existência do quórum no horário estabelecido no edital de convocação, 

o Presidente instalará a Assembleia e, tendo encerrado o Livro de Presença mediante 

termo que contenha a declaração do número de integrantes presentes, da hora do 

encerramento e da convocação correspondente, fará transcrever estes dados para a 

respectiva Ata. 

§ 3° - As decisões da Assembleia Geral serão sempre tomadas por maioria simples de 

votos dos presentes; a não ser que haja dispositivos em contrário neste Estatuto. 

§ 4° - Os votos na opção “branco” são considerados votos válidos, significando 

contrariedade à(s) mudança(s) proposta(s) ou ao(s) candidato(s). 

§ 5° - Os votos nulos não são considerados votos válidos. 

§ 6° - Caso persista o empate, a decisão caberá ao Diretor Geral da ACT Júnior, a não ser 

que disposto de forma distinta no presente Estatuto. 

§ 7° - No ato de convocação dos membros para as Assembleias Gerais ou Extraordinárias 

deve ser dado conhecimento da pauta da reunião. 

§ 8° - O representante que não puder atender à convocação para Assembleia deve 

informar a Diretoria Executiva, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

232 

Art. 22° - É obrigatória a lavratura de ata de cada Assembleia, a qual depois de lida, é 

assinada pelo Diretor Executivo e demais membros da ACT Júnior. 

Art. 23° - A votação para eleger membros do Conselho de Administração e da Diretoria 

Executiva, ou qualquer outra matéria submetida a apreciação, deve ocorrer de forma 

aberta e democrática. 

§ 1° Para a votação de qualquer assunto na assembleia devem-se averiguar os votos a 

favor, depois os votos contra e por fim as abstenções. Caso o número de abstenções seja 

superior a 50% dos presentes, o assunto deve ser melhor esclarecido antes de submetê-

los à nova votação ou ser retirado da pauta, quando não é do interesse dos membros. 

§ 2° - Em caso de empate, em qualquer votação, o Diretor Presidente tem a prerrogativa 

de voto especial do desempate. 

§ 3° - Se, a hora marcada para a Assembleia Geral, não houver “quorum” para seu 

estabelecimento, esta instalar-se-á com qualquer número de membros efetivos presentes, 

decorridos, no mínimo, 30 (trinta) minutos da hora prevista para o início das atividades; 

sendo válidas as decisões que por ela se venham adotar. 

Art. 24° - O Diretor Presidente da “ACT Júnior”, ou seu substituto legal, presidirá a 

Assembleia Geral, a qual escolherá quaisquer dos membros efetivos para desempenhar a 

função de Secretário. 

Art. 25° - A Assembleia Geral caberá aprovar e emendar o Estatuto e os Regimentos 

Internos que serão encaminhados pela Diretoria Executiva. 

DOS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO 

Art. 26° - Os editais de convocação das assembleias geral deverão constar:  

 

a) A denominação da “ACT Júnior” e o número de Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas – CNPJ, seguidas da expressão: Convocação da Assembleia Geral 

Ordinária ou Extraordinária, conforme o caso; 

b) O dia e a hora da reunião, em cada convocação, assim como o local da sua 

realização, o qual, salvo motivo justificado, será a sede da FCST; 

c) A ordem do dia dos trabalhos; 
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d) O número de membros existentes na data de sua expedição para efeito do cálculo 

do quórum de instalação; 

e) Data e assinatura do responsável pela convocação. 

 

Parágrafo Único – Os editais de convocação serão afixados em locais visíveis nas 

dependências da FCST e publicados na página da FCST. 

 

CAPÍTULO VI 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 27° - O Conselho de Administração é o Órgão de deliberação da “ACT Júnior”, 

composto de 3 (três) membros efetivos da empresa “ACT Júnior” (alunos de graduação 

dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social, 2 (dois) professores 

lotados na Faculdade Católica Santa Teresinha, com disciplinas obrigatórias, eleitos pela 

Assembléia Geral Ordinária, para mandato de 01 (hum) ano. Dentre os eleitos, será 

escolhido 01 (um) Membro para Coordenar o Conselho, podendo ser reeleito uma vez. 

Art. 28° - O Coordenador do Conselho de Administração será escolhido pela maioria dos 

membros da “ACT Júnior”. 

Art. 29° - O Conselho Administrativo rege-se pelas seguintes normas: 

I – Reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada período letivo mediante convocação de 

seu Presidente, com antecedência mínima de 10 dias e extraordinariamente, sempre que 

necessário, por convocação do Presidente, da maioria do próprio Conselho, ou, ainda por 

solicitação da Diretoria Executiva, com antecedência de 48 horas; 

II – As reuniões do Conselho Administração somente serão instauradas com a presença 

de, no mínimo, 2/3 de seus integrantes. 

III – Fica proibida a representação, sendo as decisões tomadas pela maioria simples de 

votos dos presentes, reservado ao Presidente o voto de desempate; 

IV – As deliberações serão consignadas em Atas circunstanciadas lavradas, lidas, 

aprovadas e assinadas no fim dos trabalhos pelos membros presentes; 
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§ 1° - Perderá o mandato o membro que:  

a) Faltar a 02 (duas) reuniões consecutivas ou a 03 (três) alternadas sem apresentar 

justificativas; 

b) Quando quaisquer dos membros incorrer em falta grave devidamente apurada em 

processo administrativo, assegurado a ampla defesa. 

§ 2° - No caso da alínea ‘a’ as justificativas devem ser formalmente apresentadas até a 

realização da reunião seguinte. 

§ 3° - No caso da alínea “b” cabe ao Presidente do Conselho Administrativo formar uma 

Comissão para apurar as faltas graves. 

Art. 30° - Ao Coordenador compete, entre outros, definidos em Regimento Interno, os 

seguintes poderes e atribuições: 

I – Dirigir e supervisionar todas as atividades do Conselho; 

II – Assinar, juntamente com o tesoureiro, cheques, contratos e demais documentos 

constitutivos de obrigações; 

III – Convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

IV – Elaborar e apresentar aos membros do Conselho e a Diretoria Executiva, ao fim de 

cada exercício financeiro: 

a) Relatório da Gestão 

b) Balanço Geral 

Art. 31° - Compete ao Conselho de Administração: 

I – regulamentar as deliberações da Assembleia Geral; 

II – examinar e emitir parecer sobre as demonstrações contábeis, relatórios de atividades 

e orçamentos do exercício, apresentados pela Diretoria Executiva, previamente a 

aprovação da Assembleia; 

III – estabelecer as diretrizes fundamentais da “ACT Júnior”; 
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IV – manifestar-se sobre as propostas e matérias que lhe sejam submetidas pela Diretoria 

Executiva; 

V – aprovar a perda da condição de membro da “ACT Júnior”, em caso de violação das 

disposições do presente Estatuto; 

VI – aceitar subvenções e legados, deliberar sobre casos omissos nesse Estatuto, por 

solicitação encaminhada pela Diretoria Executiva. 

CAPÍTULO VII 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 32° - A Diretoria Executiva é investida de poderes de administração e representação 

ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial da “ACT Júnior”, de forma a assegurar a 

consecução de seus objetivos; observando-se e fazendo-se observar o presente Estatuto, 

o Regimento Interno e as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de 

Administração. 

Art. 33° - A Diretoria Executiva da “ACT Júnior” é composta por 04 (quatro) membros, 

chamados de Diretores, sendo: 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor de Marketing, 

01 (um) Diretor Administrativo e 01 (um) Diretor Financeiro, eleitos para mandato de 01 

(hum) ano pela Assembleia Geral Ordinária, sendo permitida apenas uma recondução 

para quaisquer dos cargos. 

Art. 34° - Compete à Diretoria Executiva da “ACT Júnior”: 

I –A captação de negócios para consecução dos objetivos estabelecidos para a “ACT 

Júnior”; 

II – Elaborar as propostas de prestação de serviços a terceiros sempre levando em conta 

a capacidade da “ACT Júnior”; 

III – Examinar e emitir parecer sobre demonstrações financeiras, relatórios de atividades 

e orçamentos e projetos para prestação de serviços a serem encaminhados para apreciação 

e aprovação do Conselho de Administração; 

IV – Destituir, em caso de infração de qualquer dispositivo do presente Estatuto e/ou do 

Regimento Interno, qualquer membro da “ACT Júnior”; 
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V – Aceitar doações e subvenções através de reuniões e de aprovação do Conselho de 

Administração; 

VI – Firmar convênios e parcerias em nome da instituição; 

VII – Aprovar suplentes substitutos, indicados pelo Conselho de Administração, por meio 

de votação para os cargos vagos da Diretoria Executiva; 

VIII – Acompanhar a execução dos cronogramas estabelecidos para cada serviço; 

IX – Estabelecer as normas operacionais da “ACT Júnior”, após aprovação da Assembleia 

Geral. 

§ 1° - A Diretoria Executiva só tomará decisões através de votação, ressaltando-se que 

todos os seus integrantes têm direito a voz e voto. 

§ 2° - Em quaisquer atos que envolvam obrigações sociais e jurídicas, inclusive assinatura 

de Contratos e na constituição de procuradores, a “ACT Júnior”, será representada por 

seu Diretor Presidente. 

DIRETOR PRESIDENTE 

Art. 35° - Cabe ao Diretor Presidente: 

I – O desenvolvimento das atividades relativas a realização de estudos de planejamento, 

controle da gestão empresarial, exame e execução dos procedimentos relacionados a 

aspectos que regulem o funcionamento da Empresa Júnior, visando seu melhor 

desempenho e defesa de seus interesses; 

II – A manutenção adequada do relacionamento com o ambiente externo, pelos 

correspondentes instrumentos de comunicação social; 

III – A coordenação das atividades das Diretorias, em procura de coerência e 

convergência na consecução dos objetivos e das políticas; 

IV – Coordenar a atuação das áreas internas; 

V – Representar a “ACT Júnior” Judicial e Extrajudicialmente, ativa e passivamente 

quando necessário; 
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VI – A representação e relacionamento externo; 

VII – Coordenar o processo de planejamento institucional e garantir a consecução das 

metas e prioridades; 

VIII – Conduzir as reuniões e Assembleias Gerais; 

IX – Juntamente com o Diretor Financeiro, ou em caso de impedimentos abrir e 

movimentar contas, emitir cheques e ordens de pagamento da “ACT Júnior”. 

X – Representar a sociedade em Juízo ou fora dele; 

XI – Executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; 

XII – Elaborar as demonstrações contábeis, os relatórios de atividades e o orçamento 

anual, apresentando-os ao Conselho de Administração, para exame e emissão de parecer, 

previamente à aprovação pela Assembleia Geral; 

XIII – Receber pedidos de prestação de serviços a terceiros, sempre levando em conta a 

capacidade da “ACT Júnior” para assumi-lo, assim seus interesses e objetivos 

fundamentais; 

XIV – Elaborar e aprovar as propostas de prestação de serviços e respectivos contratos; 

XV – Requerer e providenciar todas as formalidades necessárias à obtenção de imunidade 

e isenções fiscais; 

XVI – Indicar os substitutos de diretores, quando se tratar de impedimentos temporários 

dos mesmos; sendo que, para o caso de impedimento do Diretor Presidente, seu substituto 

temporário será, necessariamente, o Diretor Administrativo. 

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Art. 36° - Compete ao Diretor Administrativo: 

I – As atividades relativas a administração de recursos humanos; 

II – As relações de trabalho com empregados; 

III – O planejamento e aquisição de materiais, contratação de serviços de terceiros e a 

prestação de serviços gerais de apoio administrativo; 
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IV – O desenvolvimento das atividades relativas à formulação das políticas, ao 

estabelecimento de diretrizes e à execução do planejamento de projetos de consultoria da 

Empresa “ACT Júnior”; 

V – Verificar e executar treinamento para os membros da “ACT Júnior”; 

VI – Criar, monitorar e atualizar banco de dados de membros associados aprovados em 

processo seletivo; 

VII – Criar, monitorar e atualizar banco de dados de possíveis parceiros em potencial. 

 

DA DIRETORIA FINANCEIRA 

Art. 37° - Compete ao Diretor Financeiro: 

I – Encaminhar as propostas de prestação de serviços para apreciação e aprovação do 

Conselho de Administração; 

II – Apresentar o relatório dos serviços concluídos, bem como elaboração de 

demonstrações contábeis e prestações de contas à Assembleia Geral, bem como 

atividades de análise e conciliação de contas; 

III – Elaboração e demonstração de relatórios financeiros mensais e anuais para 

apreciação da Diretoria Executiva; 

IV – Controlar fluxo financeiro da “ACT Júnior”; 

V – Responsável por toda a documentação inclusive pelos papeis bancários, da “ACT 

Júnior”; 

VI – Planejar e coordenar toda e qualquer atividade na área de finanças; 

VII – Abrir e movimentar contas, emitir cheques e ordens de pagamentos da “ACT 

Júnior” juntamente com o Diretor Presidente; 

VIII – Execução, manutenção dos registros e preservação dos documentos de 

contabilidade geral, custo operacional, custos de estudos em andamento, patrimônio e 

ativo mobilizado; 

IX – Acompanhamento e cumprimento das exigências tributárias. 
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DA DIRETORIA DE MARKETING 

 

Art. 38° - Compete ao Diretor de Marketing: 

I – A divulgação da imagem institucional da “ACT Júnior”; 

II – A divulgação das atividades desenvolvidas pela “ACT Júnior”; 

III – Detectar novos Nichos de Mercado; 

IV – Organização e promoção de eventos; 

V – Planejar e coordenar toda e qualquer atividade na área de Marketing; 

VI – Monitorar a satisfação dos clientes. 

Art. 39° - A “ACT Júnior” será representada pelo Diretor Presidente e pelo Diretor 

Financeiro, ou por dois diretores nomeados, através da procuração, pelos titulares, dando-

se preferência ao Diretor Administrativo, em: 

I – Atos Judiciais, passiva ou ativamente; 

II – Em qualquer atos que envolvam obrigações sociais, inclusive assinaturas de 

contratos, emissão de cheques, ordens de pagamento e na constituição de procuradores; 

Art. 40° - Perderá o mandato o Diretor: 

I – Por renúncia; 

II – Pela conclusão, abandono, jubilamento, transferência ou trancamento de matrícula na 

FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA em se tratando de membro efetivo 

ou acadêmico; 

III – Pela morte, em caso de pessoa física, ou pela cessação de suas atividades, sendo 

pessoa jurídica; 

IV – Por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração, 

fundada na violação de quaisquer das disposições do presente Estatuto e/ou Regimento 

Interno. 
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CAPÍTULO VIII 

DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 41° - Os negócios e as atividades da ACT Júnior serão fiscalizados  assídua e 

minuciosamente pelo Conselho Fiscal, constituído de 03 (três) membros efetivos e 03 

(três) suplentes, eleitos anualmente entre os membros efetivos e auxiliado por um 

membro orientador, sendo permitida a reeleição de apenas 1/3 dos seus componentes. 

Art. 42° - O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, duas vezes por ano, uma em cada 

semestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, com a participação de 03 (três) 

dos seus membros. 

§ 1° - Em sua primeira reunião, os conselheiros escolherão, entre si, um secretário para a 

lavratura de atas e um coordenador, este incumbido de convocar e dirigir as reuniões; 

§ 2° - As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser convocadas, ainda, por qualquer de 

seus membros ou por solicitação da Diretoria Executiva; 

§ 3° - Na ausência do Coordenador será escolhido um substituto, na ocasião para dirigir 

os trabalhos; 

§ 4° - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e constará de Ata, 

lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos membros 

presentes. 

Art. 43° - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização sobre as operações, 

atividades e serviços prestados pela ACT Júnior, examinando livros, contas e 

documentos, cabendo-lhe entre outras, as seguintes atribuições:  

I – Conferir, mensalmente, o saldo do numerário existente em caixa, verificando, 

inclusive, se o mesmo está dentro dos limites estabelecidos pela Diretoria; 

II – Certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais ou 

administrativas; 

III – Verificar se os compromissos sociais são atendidos com pontualidade; 

IV – Examinar os Balancetes e outros demonstrativos mensais, o Balanço e o Relatório 

Anual da Diretoria Financeira, emitindo parecer para o Conselho de Administração. 
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Parágrafo Único: Para o desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal terá acesso a 

quaisquer livros, contas e documentação da ACT Júnior, independente de prévia 

autorização da Diretoria Executiva. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 44° - As eleições para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e para a 

Diretoria Executiva da “ACT Júnior” realizar-se-ão anualmente e com antecedência 

mínima de 45 (quarenta e cinco) dias em relação ao fim dos mandatos dos conselheiros e 

diretores em exercício. 

Art. 45° - As chapas candidatas ao preenchimento de vaga referente à gestão da Diretoria 

Executiva da “ACT Júnior”, seguirão os critérios abaixo: 

§ 1° - As chapas serão formadas por alunos dos Cursos citados no Art. 2°, III desse 

Estatuto que sejam associados ou fundadores da “ACT Júnior”. 

§ 2° - Para dar andamento ao processo eleitoral, será nomeada, de comum acordo entre o 

Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, uma Comissão Eleitoral, composta 

de 01 (hum) Presidente e 02 (dois) Secretários, cujos membros não poderão estar 

concorrendo a nenhum cargo eletivo dentro da “ACT Júnior”. 

§ 3° - As chapas deverão constar de 04 (quatro) candidatos, distribuídos da seguinte 

forma: 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor de Marketing, 01 (um) Diretor 

Administrativo e 01 (um) Diretor Financeiro, sendo que todos os membros devem ser 

nomeados aos respectivos cargos no ato da inscrição. 

§ 4° - As chapas candidatas deverão ter sido aprovadas pela Comissão Eleitoral; 

§ 5° - Será considerada vencedora a chapa que obtiver a maioria simples dos votos 

apurados (metade mais um). No caso de empate será realizado segundo turno no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias. Havendo novo empate a decisão caberá ao Conselho de 

Administração, através de voto justificado; 

§ 6° - Os integrantes da Diretoria Executiva da “ACT Júnior” terão direito a 01 (uma) 

reeleição; 
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§ 7° - Caso a chapa esteja concorrendo sozinha, deverá obter ao menos a maioria simples 

(metade mais um) dos votos válidos para a sua eleição. Se esta não atingir o número 

mínimo de votos estipulados caberá ao Conselho Administrativo a resolução. 

Art. 46° - Caberá à Comissão Eleitoral: 

I – Estipular prazos para as inscrições de chapas e aceitá-las com base neste Estatuto; 

II – Determinar o dia, a hora e o local onde se dará a eleição, por meio de Edital que 

deverá ser publicado em jornal e afixado nas portas das salas de aula da FACULDADE 

CATÓLICA SANTA TERESINHA; providenciando-se tudo que for necessário para que 

os membros efetivos exerçam seu direito de voto; 

III – Dar início a apuração após ter-se encerrado o período hábil de votação; não podendo 

ser interrompidos os trabalhos, sem que se finalize a contagem e a totalização dos votos; 

devendo ser divulgado, dentro de 05 (cinco) dias, o resultado oficial da eleição; 

IV – Estabelecer os critérios e as regras que achar conveniente, para preservar o correto 

andamento do processo eleitoral e julgar quaisquer controvérsias que surgirem no 

decorrer do mesmo. 

Art. 47° - O Edital de convocação de Eleições deverá ser fixado em lugar devido, nos 

murais da FCST e onde mais se fizer visto e necessário, no mínimo 03 (três) semanas 

antes da data marcada para as eleições. 

Art. 48° - Deverá constar neste Edital: 

I - Data da eleição; 

II - Período, horário e local em que estarão abertas as inscrições para os candidatos,  

III - Local de votação. 

Art. 49° - O Processo Eleitoral constará de: 

I - Registro da chapa com antecipação mínima de 07 (sete) dias; 

II -  Acompanhamento pela Comissão Eleitoral; 

III -  Identificação do votante através de lista de membros com direito a voto; 

IV - Garantia do voto secreto e da inviolabilidade da urna; 
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V - Apuração imediata, logo após o término da votação, na sede da FCST. 

Art. 50° - O pedido da chapa requerente deverá conter: 

I – Nome completo, comprovante de matrícula e cópia do RG de todos os integrantes da 

chapa; 

II – Declaração e determinação dos cargos aos quais os integrantes da chapa desejam 

concorrer; 

Art. 51° - Logo após o término das eleições, iniciada a terminada a apuração, a comissão 

eleitoral proclamará oficialmente o resultado das eleições indicando a chapa vencedora. 

Art. 52° - Os casos omissos nesse Estatuto sobre o processo eleitoral serão decididos pelo 

Conselho de Administração, cabendo recurso à Assembleia Geral. 

Art. 53° - Qualquer recurso poderá ser interposto no máximo 72 (setenta e duas) horas 

após a proclamação do resultado. 

Parágrafo Único – Os recursos deverão ser apresentados por escrito contendo: 

a) Descrição do fato ou da questão levantada; 

b) Motivo fundamentado e dispositivo(s) infringido(s); 

c) Identificação do(s) requerente(s). 

Art. 54° - O voto será direto, universal, secreto, intransferível e não obrigatório. 

Art. 55° - O primeiro mandato da Diretoria Executiva, do Conselho Administrativo e do 

Conselho Fiscal, se dará através de eleição única através de uma chapa composta por 

membros concorrendo aos respectivos cargos da Diretoria e dos Conselhos. 

§ 1° - O primeiro mandato terá prazo de gestão 01 (um) ano, ressalvado o direito à 

reeleição de acordo com o que versa o presente estatuto; 

§ 2° - A data da inscrição, eleições e posse destinadas à escolha dos membros que irão 

compor a 1ª Diretoria Executiva, o 1° Conselho Administrativo e o 1° Conselho 

Financeiro serão definidas pelos Coordenadores dos Cursos da FCST participantes da 

“ACT Júnior”. 
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Art. 56° - A partir da assinatura da Ata de posse da chapa que assumirá nova gestão, a 

gestão anterior estará eximida automaticamente de qualquer responsabilidade sob 

serviços prestados ou atos praticados a terceiros em nome da “ACT Júnior”. 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 57° - O exercício social coincidirá com o Ano Civil. 

Art. 58° - Os resultados da “ACT Júnior” que se verificarem, ao final de cada exercício 

social, serão compulsoriamente reinvestidos nas atividades por ela desenvolvidas. 

Art. 59° - É vedada a remuneração aos integrantes do Conselho de Administração do 

Conselho Fiscal da Diretoria Executiva pelo desempenho de tais funções, bem como a 

distribuição de bonificações ou vantagens aos dirigentes, aos membros associados, 

acadêmicos ou efetivos da “ACT Júnior”. 

Parágrafo Único – Os participantes dos projetos receberão da “ACT Júnior” reembolso 

referente aos custos incorridos nos mesmos, mediante prestação de constas. 

Art. 60° - Não é vedada a participação de forma direta ou indireta dos membros da 

Diretoria Executiva e do Conselho de Administração na elaboração, análise e diagnóstico 

de projetos. 

Art. 61° - Os conselheiros e os diretores que perderem seus mandatos, ou a condição de 

membro efetivo, serão substituídos da seguinte forma: 

I – Sendo Diretor, caberá à Diretoria Executiva indicar o substituto e encaminhar seu 

nome ao Conselho de Administração para aprovação; 

II – Sendo Conselheiro, caberá ao Conselho de Administração indicar o seu substituto. 

Art. 62° - Nenhum membro efetivo ocupará, simultaneamente, os cargos de Conselheiro 

e Diretor da “ACT Júnior”, 

Art. 63° - A “ACT Júnior” será extinta a qualquer tempo por deliberação de, no mínimo, 

2/3 (dois terços) dos membros efetivos reunidos em Assembleia Geral, convocada para 

esta finalidade e quando: 

I. Deixar de desempenhar efetivamente as atividades a que se destina; 
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II. Aplicar as importâncias representadas por auxílio, subvenções ou contribuições 

populares, em fins diversos, alheios aos previstos nos seus atos constitutivos ou estatutos 

sociais; 

III. Ficar sem efetiva administração, por abandono ou omissão dos seus órgãos diretores 

durante 6 (seis) meses; 

IV. A “ACT Júnior” também será extinta caso não haja, em período de eleição, chapa 

concorrente a vaga para gestão da Diretoria Executiva. 

§ 1° - Em caso de extinção da “ACT Júnior”, o seu patrimônio será destinado a 

mantenedora da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA. 

§ 2° - A “ACT Júnior” só poderá ser extinta caso não haja contratos pendentes de 

conclusão. 

Art. 64° - É vedada a utilização da “ACT Júnior” para fins de promoção pessoal ou 

institucional, exceto da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA e os parceiros 

que por ventura venham colaborar com a “ACT Júnior”. 

Art. 65° - O presente Estatuto poderá ser modificado, a qualquer tempo, em Assembleia 

Geral pelo voto afirmativo da maioria absoluta dos membros efetivos da “ACT Júnior”. 

Art. 66° - Os casos omissos neste Estatuto, bem como pelo Regimento Interno serão 

submetidos à deliberação da Assembleia Geral, pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros. 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 67° - A Comissão Eleitoral, encarregada de levar a termo a primeira eleição, será 

nomeada pela Comissão Pró-Empresa Júnior. 

Art. 68° - Para a aprovação do presente Estatuto e a realização da primeira eleição, será 

caracterizado como membro efetivo todo e qualquer aluno devidamente matriculado na 

FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA. 

Art. 69° - O exercício social coincidirá como ano civil. 
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Art. 70° - Qualquer alteração no presente Estatuto entrará em vigor no mesmo dia em 

que for registrada e arquivada no competente cartório da Comarca de Caicó. 

Art. 71° - Este Estatuto entra em vigor na data do seu registro. 

 

 

Caicó/RN, ____ de _________________________ de _______ 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ/RN 
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1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA / INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 

A FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA desenvolve a pesquisa e 

a iniciação científica, com o fim de ampliar o acervo de conhecimentos ministrados nos 

cursos oferecidos. 

O estímulo às atividades de pesquisa consistirá, principalmente, em: 

 

• Formar pessoal docente em curso de Pós-Graduação da Instituição e de outras IES 

nacionais e estrangeiras; 

• Conceder auxílio para projetos específicos; 

• Realizar convênios com instituições vinculadas à pesquisa; 

• Manter intercâmbio com Instituições Científicas, visando alimentar contatos entre 

pesquisadores e o desenvolvimento de projetos comuns; 

• Ampliar e manter atualizada sua biblioteca; 

• Divulgar os resultados das pesquisas realizadas, em periódicos institucionais e em 

outros, nacionais ou estrangeiros; 

• Realizar simpósios destinados ao debate de temas científicos; 

• Adotar regime de trabalho especial para pesquisadores; 

• Conceder bolsas de trabalho a pesquisadores; 

• Implantar núcleos temáticos de estudos. 

 

Caberá aos colegiados de cursos analisar e deliberar, inicialmente, sobre os 

projetos de pesquisas, observadas as condições e exigências existentes sobre a matéria e 

o disposto no Regimento. 

Dar-se-á prioridade à pesquisa vinculada aos objetivos do ensino e inspirada em 

dados da realidade regional e nacional, sem detrimento da generalização dos fatos 

descobertos e de suas interpretações. 

 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

249 

 

Para o financiamento das pesquisas, a FACULDADE CATÓLICA 

SANTATERESINHA firmará convênios com organismos especializados ou agências 

governamentais ou não-governamentais, além do montante constante em seu 

planejamento financeiro anual, recursos esses oriundos de sua receita operacional. 

Os projetos de pesquisa serão geridos pelo coordenador do curso, ou por 

coordenador designado pelo Diretor Acadêmico, quando envolver atividades intercursos. 

A fim de cumprir os objetivos da interdisciplinaridade, a Instituição criará núcleos 

temáticos. Os núcleos temáticos visarão: 

 

• Estimular o desenvolvimento da pesquisa científica, por meio do 

aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores; 

• Proporcionar treinamento eficaz de técnicas de alto padrão face ao 

desenvolvimento nacional; 

• Criar condições favoráveis ao trabalho científico; 

• Aprimorar a qualidade do ensino com a elevação do perfil acadêmico dos 

docentes; 

• Criar adequadas condições de trabalho a pesquisadores de diferentes áreas, que 

integrem o núcleo; 

• Integrar espaço físico e recursos humanos, racionalizando o trabalho e a 

produção científica; 

• Oferecer planos integrados de ensino de Pós-Graduação (aperfeiçoamento e 

especialização) e Pós-Graduação (mestrado e doutorado) para integrar 

profissionais das diferentes áreas do núcleo; 

• Prestar serviços à comunidade nas diferentes áreas do núcleo; 

• Promover intercâmbio cultural e científico com instituições congêneres e 

entidades governamentais 
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As linhas de pesquisa serão estabelecidas, observada a relação entre estas e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI em relação aos cursos da FACULDADE 

CATÓLICA SANTA TERESINHA. 

 

Inicialmente será a seguinte linha de pesquisa: 

 

          Catálogo das práticas de gerenciamento das organizações públicas e privadas 

da cidade de Caicó e da região do Seridó: O produto mais visível dessa linha de 

pesquisa será a confecção de um catálogo para ser utilizado nos projetos individuais de 

pesquisas dos cursos oferecidos pela Faculdade nos primeiros anos; 

      Em vista dessa linha de pesquisa, os projetos previstos inicialmente são: 

• Projeto de investigação sobre os fatores que afetam a adoção de práticas 

modernas de controladoria nas organizações públicas; 

• Projeto de investigação sobre os fatores que afetam a adoção de práticas 

modernas de sistemas de informação nas organizações públicas; 

• Projeto de Medição do desempenho nas organizações públicas da região 

metropolitana de Caicó. 

Os projetos serão analisados tendo presente o conteúdo e a relevância do tema e a 

adequação entre os trabalhos a serem desenvolvidos e os recursos disponíveis. Terá 

prioridade os temas relacionados com a realidade local e regional, com ênfase para a área 

de influência da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA. 

O regulamento das atividades de pesquisa da FACULDADE CATÓLICA 

SANTATERESINHA será elaborado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

após o início das atividades de graduação. 
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2 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO 

 

 

A FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA atuará na área da 

extensão identificando as situações-problema na sua região de abrangência, com vistas à 

otimização do ensino e da pesquisa, contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento e 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Os programas de extensão deverão privilegiar as ações interdisciplinares, que 

reúnam áreas diferentes em torno de objetivos comuns. 

Os programas de extensão podem ser dirigidos pelo coordenador do curso ou por 

um professor, designado pelo Diretor Acadêmico. 

O financiamento da extensão é realizado com a utilização de recursos próprios da 

instituição, conforme Planejamento Financeiro Anual ou mediante alocação de recursos 

externos, por meio de convênio (parcerias) com organizações da comunidade (local e 

regional), públicas ou privadas. 

Os núcleos temáticos atuarão, também, na extensão oferecendo programas 

interdisciplinares e de natureza cultural e científica.  

 

       Os serviços serão realizados sob a forma de: 

 

• Atendimento à comunidade, diretamente ou às instituições públicas e 

particulares; 

• Participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica; 

• Estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional; 

• Promoção de atividades artísticas e culturais; 

• Publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico; 

• Divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho; 

• Estímulo à criação literária, artística e científica e à especulação filosófica. 
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Para atuar sobre bases sólidas, delineou-se já, a partir de amplos debates realizados 

a nível regional, alguns programas que, voltados ao atendimento do compromisso de 

extensão da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA, atendem também aos 

princípios básicos do perfil da instituição e à necessidade de proporcionar-lhe 

consistência como Faculdade Regional.             

 

Dentre as atividades previstas estão: 

 

• Orientação de gestão financeira para micro empresários de bairros periféricos 

em Caicó (com a participação de alunos e professores); 

• Promoção de peças teatrais com artistas locais; 

• Palestras em bairros periféricos enfocando “o jovem e a cidadania” 

• Promoção e apresentação de musicais de artistas locais; 

• Promoção de trabalhos relacionados com a literatura regional; 

• Eventos em finais de semanas que envolvam o pessoal da terceira idade; 

• Informática para a terceira idade (laboratório de informática da Faculdade) 

• Promoção de eventos religiosos para jovens e adultos de bairros periféricos; 

• Feira de exposição dos produtos de artesanato ofertados na região, entre outros 

conforme demanda a surgir. 

 

Os programas caracterizados como de extensão não serão restritos aos limites da 

instituição, mas serão também estendidos "fora da sede", em locais onde as necessidades 

se apresentem. Nesse aspecto, os laboratórios e demais serviços serão colocadas à 

disposição de programas de maior alcance, oferecendo orientações básicas à população.  

A integração Faculdade-Comunidade terá seqüência natural tomando maior 

consistência, intensificando-se ainda mais à medida que os programas forem 

implementados. 
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O estreitamento da relação Faculdade-Comunidade será concretizado através de 

programas onde a cultura seja difundida, havendo entrelaçamento da cultura popular e 

acadêmica. Eventos como exposições, feiras, competições esportivas e outras formas de 

integração farão o chamamento da população para uma participação mais efetiva na vida 

acadêmica. 

Ao mesmo tempo, a Faculdade, por meio de seus estudantes, se deslocará para 

levar cultura aos locais fora da sede da instituição, no sentido de promover o 

conhecimento e, em conseqüência, contribuir para que o homem desempenhe um papel 

consciente dentro da sociedade. 

O regulamento das atividades de extensão da FACULDADE CATÓLICA 

SANTATERESINHA será elaborado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

após o início das atividades de graduação. 
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Regulamento Interno do Núcleo de Apoio do Discente – NAD  

Faculdade Católica Santa Teresinha 

(Aprovado pela Resolução 003/2012-DG/FCST, 26/10/2012) 
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CAPÍTULO I  

NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Art. 1º - O Núcleo de Apoio aos Discentes (NAD) é um órgão de apoio acadêmico 

previsto no artigo 25, item VI, do Regimento Interno da Faculdade Católica Santa 

Teresinha e decorrente do Plano de Desenvolvimento Institucional FCST (PDI) vigente, 

recomendado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 

(SESu/MEC). 

 

Art. 2º  – O Núcleo de Apoio aos Discentes (NAD)  é composto pelos seguintes 

profissionais: 

 

I –  Um Psicólogo 

II – Um Pedagogo 

III – Um Psicopedagogo 

IV – Um Assistente Social 

V – Coordenado pelo coordenador de Curso 

 

Parágrafo Único: eventualmente, mediante demanda, essa estrutura pode ser ampliada, 

contemplando professores vinculados aos Cursos da FCST, preferencialmente com 

formação na área de educação ou da Psicologia. 

 

CAPÍTULO II  

DAS FINALIDADES 

 

Art. 3º - O Núcleo de Apoio aos Discentes – NAD tem por finalidade apoiar os alunos 

da instituição no desenvolvimento de seus cursos de graduação, buscando a 

democratização da sua permanência, integração e participação na FCST. 
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Parágrafo 1º - Em caso de necessidade, o NAD também estende o apoio aos alunos de 

curso de Pós-Graduação da Faculdade Católica Santa Teresinha. 

Art. 4º - O NAD desenvolve o Programa Institucional de Apoio aos Discentes através de 

diferentes programas temáticos de apoio específico, que buscam dar conta de soluções 

educacionais que minimizem as variáveis que interferem nas condições de permanência 

dos alunos na instituição, evitando a evasão. 

 

CAPÍTULO III  

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5º - São objetivos do Núcleo de Apoio aos Discentes (NAD): 

 

I – Identificar e minimizar as lacunas que os alunos trazem de sua formação anterior, 

promovendo mecanismos de nivelamento e oferecendo condições para aprendizagens 

significativas na Educação Superior; 

II – Identificar e minimizar os problemas de ordem psicológica ou psicopedagógico que 

interfiram na aprendizagem; 

III – Investir nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos alunos, através 

do estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino ou encaminhamento 

para bolsas acadêmicas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IV – Oferecer um acolhimento aos alunos novos, ingressantes por processo seletivo ou 

por transferência viabilizando sua integração ao meio acadêmico; 

V – Incluir os alunos com necessidades educacionais especiais advindas de deficiências 

físicas, visuais e auditivas, através de ações específicas;  

VI – Apoiar aos alunos concluintes de cursos graduação na elaboração do seu Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) e auxiliá-los nos preparativos para a solenidade de Colação 

de Grau; 
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VII – Preparar os alunos concluintes de cursos de graduação para inserção no mercado 

de trabalho criando um vínculo para a sua relação com a Instituição na qualidade de 

egressos; 

VIII – Enfatizar a participação discente no processo de auto-avaliação institucional 

utilizando seus resultados como forma de articulação do apoio que necessitam. 

IX – Manter articulação com a Comissão Própria de Avaliação – CPA – responsável pela 

avaliação institucional interna da Faculdade, com a finalidade de integrar ações. 

 

CAPÍTULO IV  

DOS NÍVEIS DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

 

Art. 6º - A atuação do Núcleo se dará de maneira organizada e científica, com base em 

campos de estudos específicos, a partir das seguintes modalidades: 

 

I – Atendimento individual, com o fim de diagnóstico e orientação acadêmica; 

II – Atendimento em grupos de apoio, com o fim de contribuir com desenvolvimento de 

aspectos afetivo-emocionais e psicossociais que incidam sobre o processo de 

aprendizagem, por meio de encontros e oficinas; 

III – Encaminhamento, caso necessário, para acompanhamento pelos Centros de Atenção 

Psicossocial. 

CAPÍTULO V  

DAS FORMAS DE ATENDIMENTO 

 

Art. 7º - Os atendimentos individuais obedecerão aos seguintes critérios: 

 

I –O atendimento inicial será realizado individualmente para a avaliação diagnóstica no 

campo da Psicologia e da Psicopedagogia; 
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II –Se necessário, serão realizados novos encontros para o refinamento do diagnóstico, 

podendo acontecer até dois encontros, além do inicial; 

 

III –Em caso de 02 (duas) faltas sequências sem aviso prévio de 24 horas, ou sem 

justificativa, o mesmo perderá a sua vaga que  será encaminhada para outro acadêmico; 

IV –Os atendimentos terão a duração de 40 minutos; 

V –Caso necessário, será encaminhado para atendimento externo com a atenção do 

Psicossocial; 

VI –O acadêmico receberá Manual com síntese do Regulamento do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico, contendo as regras de atendimento e ficha de autoavaliação. 

 

Art. 8º - Os atendimentos em grupos de apoio obedecerão aos seguintes critérios: 

 

I. Ter feito inscrição no Núcleo de Apoio ao Discente mediante recebimento 

de convite via e-mail do profissional responsável pelo Núcleo, 

disponibilizando calendário dos encontros sobre a temática a ser 

desenvolvida com os profissionais da área. 

II. Os encontros terão duração de 03 a 05 dias e no tempo de 40 minutos. 

III. Não haverá cobrança de nenhuma taxa extra para o acadêmico. 

 

CAPÍTULO VI  

DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 9º - A participação é exclusiva para alunos conforme os seguintes critérios: 

I. Estar devidamente matriculado na Faculdade Católica Santa Teresinha. 

II. Apresentar encaminhamento da Coordenação do Curso e/ou da Direção. 

III. Por solicitação direta do acadêmico, mediante justificativa, por escrito, da 

necessidade do atendimento na referida ficha. 
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CAPÍTULO VII  

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 10 –O Núcleo de Apoio ao Discente – NAD, funcionará no turno da noite, com 

atendimento ao aluno e interação com os coordenadores e professores. Pode ser realizado 

também, eventos pedagógicos para os docentes e discentes da Instituição ao longo do ano 

letivo. 

 

CAPÍTULO VIII  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 11 –O Núcleo de Apoio ao Discente atenderá os alunos da Faculdade Católica Santa 

Teresinha obedecendo aos requisitos deste regimento com foco na melhoria do processo 

de aprendizagem. 

Art. 12 – Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Direção Acadêmica em 

conjunto com a equipe multiprofissional que compõem o Núcleo de Apoio ao Discente e 

Coordenação do Curso envolvido. 

Art. 13 –Esse regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Direção Geral 
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REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAICÓ-RN 
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CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcelo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de (informar o curso) da Faculdade Católica Santa 

Teresinha. 

 

Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela 

concepção do Projeto Pedagógico do Curso de (informar o curso) e tem, por finalidade, a 

implantação do mesmo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCELO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 

a) Acompanhamento a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso definindo sua 

concepção e fundamentos; 

b) Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

c) Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso de acordo com o perfil 

do egresso e a política de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

d) Conduzir os trabalho de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado 

de Curso, sempre que necessário; 

e) Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado; 

f) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

g) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

h) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de 

Curso a indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 
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i) Atuará no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, realizando 

estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de 

aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do 

egresso, considerando as DCN  e as novas demandas do mundo do trabalho; e 

planeja procedimentos para permanência de parte de seus membros até o ato 

regulatório seguinte. 

j) O Núcleo Docente Estruturante - NDE  quem estuda o mercado e referenda a 

oferta de vagas. 

k) O NDE referenda as bibliografias. 

 

Páragrafo Único: Cumpre ao NDE a revisão periódica das Políticas de Ensino; Pesquisa 

e Extensão no âmbito do curso, com foco em ações inovadoras. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

 

a) O Coordenador do Curso, como seu presidente; 

b) Pelo menos 20% (vinte por cento) do corpo docente. 

 

Art. 5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para 

um mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução. 

 

Paragrafo único: A cada dois anos haverá mudança de 50% (cinquenta por cento) do 

Núcleo Docente Estruturante. 
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CAPÍTULO IV 

DA TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTES  

DO NÚCLEO 

 

Art. 6º. Os docentes que compõem o NDE possuem titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto senso e, destes, pelo menos 50% (cinquenta por 

cento) têm título stricto sensu. 

 

Art. 7º. O percentual de docentes que compõem o NDE com formação acadêmica na área 

do curso é, de pelo menos, 60% (sessenta por cento). 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO NÚCLEO 

 

Art. 8º. Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de horário parcial 

e/ou integral. 

CAPÍTULO VI 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO  

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 9º. Compete ao Presidente do Núcleo: 

 

a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) Representar o NDE junto aos órgãos da Instituição; 

c) Encaminhar as deliberações do Núcleo; 

d) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e 

um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas; 

e) Indicar coordenadores para cada área do saber jurídico; 

f) Coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da Instituições. 
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CAPÍTULO VII 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 10º. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu 

Presidente, 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado 

pelo Presidente ou pela maioria de seus membros títulares. 

 

Art. 11º. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base 

no número de presentes. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 12º. Os percentuais relativos a titulação e regime de trabalho dos componentes do 

NDE deverão ser garantidos pela Instituição no prazo de 1 (um) ano. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo ou órgão superior, de acordo 

com a competência dos mesmos. 

 

Art. 14º. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do 

Curso. 

 

 

 

 

 

 

Direção Geral 
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REGULAMENTO INTERNO DA OUVIDORIA DA FACULDADE  
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CAICÓ-RN 
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REGIMENTO INTERNO – OUVIDORIA  

DA FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

 

Art.1º - A Ouvidoria da Faculdade Católica Santa Teresinha, vinculada diretamente à 

Diretoria, é um órgão de comunicação com a comunidade – acadêmica ou externa – e as 

instâncias administrativas da Instituição, visando agilizar a administração e aperfeiçoar o 

modelo administrativo e as ações institucionais. 

 

I. A Ouvidoria será exercida por uma Ouvidora, designada por Portaria da Direção Geral.  

II. A Ouvidoria não possui poder deliberativo e executivo.  

III. A Ouvidora exercerá suas funções com independência e autonomia, atendendo às 

disposições legais, estatutárias e regimentais aplicáveis.  

IV. A Ouvidora contará com uma estrutura de serviços adequada para o desempenho de 

suas funções.  

DOS OBJETIVOS 

 

Art.2º - São objetivos da Ouvidoria: 

 

I. Assegurar a participação da comunidade na Instituição, para promover a melhoria das 

atividades desenvolvidas.  

II. Reunir informações sobre diversos aspectos da Instituição podendo assim contribuir 

para a gestão institucional.  

III. Apurar resultados e encaminhar ao presidente da Comissão Permanente de Avaliação 

– CPA - para servir como instrumento de análise.  
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DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 3º - São atribuições da Ouvidoria:   

                  

I. Receber e encaminhar, quando devidamente apresentadas, as reclamações, denúncias, 

críticas, sugestões ou elogios que lhe forem dirigidas pela comunidade interna ou externa.  

II. Acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, mantendo o 

requerente informado desse procedimento.  

III. Recomendar a implantação de procedimentos administrativos para análise das 

questões e a adoção de medidas necessárias para adequada prestação do serviço.  

IV. Propor aos órgãos administrativos medidas de aperfeiçoamento da organização e do 

funcionamento da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA.  

V. Estabelecer e divulgar sua rotina de atividades.  

VI. Encaminhar relatório semestral de suas atividades a Direção Geral.  

VII. Agilizar a remessa de informações de interesse do usuário ao seu destinatário.  

VIII. Identificar e sugerir soluções de problemas ao dirigente do órgão em que ocorre.  

IX. Atuar na prevenção e solução de conflitos.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - No exercício das atribuições previstas no artigo anterior, a 

Ouvidoria deverá: 

 

I. Receber os e-mail’s apresentados pela comunidade, dando-lhes o devido 

encaminhamento, mesmo aquelas sem identificação.  

II. Recusar, como objeto de apreciação, as questões pendentes de decisão judicial.  

III. Rejeitar e determinar o arquivamento de manifestações improcedentes.  

IV. Solicitar, às instâncias competentes, as necessárias explicações sobre as questões que 

são solicitadas.  
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V. Atender o manifestante com cortesia e respeito, sem discriminação ou pré-julgamento, 

dando-lhe resposta à questão apresentada, no menor prazo possível, e com objetividade.  

VI. Agir com integridade, transparência e imparcialidade.  

VII. Resguardar o sigilo das informações.  

 

 CAPÍTULO II 

DOS REQUISITOS PARA O CARGO DE OUVIDOR 

 

Art. 4º - O cargo de Ouvidor da Faculdade Católica Santa Teresinha exige os seguintes 

requisitos: 

 

I. Ter Curso Superior completo.  

II. Ser funcionário técnico administrativo ou docente ativo com pelo menos dois anos de 

trabalho na Instituição.  

III. Possuir capacidade para assumir as funções previstas, envolvendo responsabilidade, 

discrição e organização.  

IV. Ter desenvoltura para se comunicar com os diversos departamentos da Faculdade 

Católica Santa Teresinha.  

V. Ser sensível para compreender os problemas dos solicitantes e, ao mesmo tempo, as 

limitações das unidades.  

VI. Resguardar o sigilo das informações.  

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5º - Caberá ao Ouvidor a coordenação geral dos trabalhos internos da Ouvidoria e a 

implementação de suas ações executivas, nos termos desse regimento. 

 

Art. 6º - Os membros da Ouvidoria deverão ter, pelo menos, 02 anos de efetivo exercício 

de suas funções na Faculdade Católica Santa Teresinha. 
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Art. 7º - O mandato do Ouvidor será de dois anos, permitida a recondução. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:O Ouvidor será designado pela Direção Geral. 

 

Art. 8º - É permitida a composição da Ouvidoria por docente ou servidor técnico-

administrativo ativo. 

Art. 9º - Em caso de férias ou afastamento até 60 (sessenta) dias o Ouvidor designará seu 

substituto. 

Art. 10 - Constituem motivos para a destituição do Ouvidor Geral, bem como de qualquer 

outro membro da Ouvidoria: 

 

I. Perda do vínculo formal com a Faculdade Católica Santa Teresinha.  

 

II. Prática de atos que extrapolem sua competência, nos termos estabelecidos por estas 

normas e do Regulamento Geral da Ouvidoria.  

 

III. Conduta ética incompatível com a dignidade da função.  

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 11 - À Ouvidoria será assegurada plena autonomia e independência, no exercício de 

suas atribuições. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: À Ouvidoria serão assegurados acesso direto à docentes, 

servidores técnico-administrativos e discentes, bancos de dados, arquivos, documentos e 

informações das unidades e setores necessários ao desempenho de suas funções. 
 

Art. 12- Quando procurados, os departamentos têm até cinco dias úteis para receber o 

Ouvidor e o mesmo prazo para responder ou posicionar-se sobre o encaminhamento feito. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo poderá ser estendido em razão da natureza da 

solicitação à critério da Ouvidoria. 

 
 

Art. 13 - Todos os dirigentes dos departamentos da Faculdade Católica Santa Teresinha 

deverão prestar, quando solicitados, apoio e informação à Ouvidoria. 

 
 

Art. 14 - Todas as solicitações à Ouvidoria deverão ser documentadas em ordem 

cronológica. 
 

 

Art. 15 - Caberá à Diretoria prover as condições mínimas materiais, financeiras e 

servidores, para o adequado funcionamento da Ouvidoria. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 16 - Os casos omissos serão avaliados pela Ouvidoria, que deliberará sobre eles, 

após conhecimento do Diretor. 

 
 

Art. 17 - A Ouvidoria não apreciará questões que tenham por objeto análise de decisão 

judicial ou de questão posta em juízo.  

 

Art. 18 – Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Direção Geral 
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REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE CATÓLICA SANTA 

TERESINHA – CPA/FCST 

(Aprovado  pela Resolução 001/2010-DG/FCST, datado de 14/07/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ/RN 
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APRESENTAÇÃO: 

 

 

 

O Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade 

Católica Santa Teresinha tem por objetivo apresentar conceitos, regras e normas para o 

funcionamento da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Católica Santa Teresinha 

– CPA/FCST, balizadas nas diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, seguindo o ordenamento jurídico normativo desta Instituição, 

sobretudo as disposições estatutárias e regimentais da Faculdade Católica Santa 

Teresinha. 

 

Com a aprovação do presente Regimento, a Faculdade Católica Santa 

Teresinha reconhece o trabalho dessa Comissão com o objetivo de consolidar os padrões 

de excelência dos serviços prestados pela Instituição. 
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TÍTULO I 

Do Regimento e da sua Finalidade 

 

 

Art. 1º O presente Regimento tem por finalidade regulamentar e organizar o 

funcionamento da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Católica Santa 

Teresinha, denominada no presente Regimento CPA/FCST, nos seus procedimentos 

comuns e específicos. 

 

Art. 2º O presente Regimento, além de complementar o teor da Portaria nº 002/2006, de 

20 de fevereiro de 2006 que cria a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Católica 

Santa Teresinha – CPA/FCST tem a finalidade de: 

 

I - disciplinar a constituição, a organização e o funcionamento da CPA/FCST; 

II - definir a estrutura interna da Comissão, estabelecendo as respectivas vinculações 

técnicas e administrativas; 

III - regulamentar as atividades próprias da CPA/FCST, os objetivos e competências; 

IV - contribuir para que a CPA/FCST conduza, plenamente, os processos de avaliação 

interna da Faculdade, entre eles a sistematização e o fornecimento de informações 

necessárias ao aperfeiçoamento dos processos de planejamento, gestão e avaliação 

institucionais. 

 

Parágrafo único. Este Regimento está consoante com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, e 

com o Regimento Geral da Faculdade Católica Santa Teresinha. 

 

TÍTULO II 

Da Natureza e da Função 

 

Art. 3º Criada pela Portaria nº 002/2006, de 20 de fevereiro de 2006 e conforme o inciso 

VIII do art. 25 do Regimento Geral da Faculdade, a Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade Católica Santa Teresinha– CPA/FCST é um órgão Suplementar da 

Coordenação das atividades acadêmicas. 
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Art. 4º A CPA/FCST integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES e tem atuação autônoma, no âmbito de sua competência legal, em relação aos 

conselhos e demais órgãos complementares existentes nesta instituição. 

 

Art. 5º É função precípua da CPA/FCST coordenar o processo de avaliação interna da 

Faculdade Católica Santa Teresinha. 

 

Parágrafo único. A avaliação interna caracteriza-se como um processo de reflexão sobre 

a atuação da Faculdade, implicando na participação de todos os segmentos acadêmicos, 

com vistas a se estabelecer um confronto entre as políticas institucionais e a sua efetiva 

implementação. 

 

TÍTULO III 

Dos Objetivos e das Competências 

 

Art. 6º São objetivos da CPA/FCS propor, organizar e coordenar o processo de auto-

avaliação interna que contemple as dimensões previstas na legislação em vigor e nos 

documentos institucionais. 

 

Art. 7º Compete à CPA/FCST: 

 

I – implementar o projeto de autoavaliação institucional instituído pela faculdade e 

recomendado pelo MEC; 

II – planejar e avaliar os processos de avaliação interna, com base nos princípios e 

diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, tendo em 

vista o cumprimento da missão institucional; 

III – elaborar as metas anuais e os instrumentos de avaliação a serem aplicados na 

Faculdade Católica Santa Teresinha; 
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IV – coordenar a aplicação dos instrumentos avaliativos junto à comunidade 

universitária; 

V - elaborar e disponibilizar para a comunidade universitária os relatórios decorrentes dos 

processos e instrumentos avaliativos aplicados; 

VI - sugerir providências à Direção Geral da Faculdade quanto à superação de 

fragilidades e fortalecimento das potencialidades institucionais identificadas por meio da 

avaliação interna, subsidiando o planejamento e a gestão da Faculdade; 

VII – acompanhar a implementação de planos de melhorias decorrentes das 

recomendações advindas do processo de avaliação; 

VIII – propor, analisar e implantar procedimentos, mecanismos, metodologias e 

instrumentos para a avaliação interna da Faculdade Católica Santa Teresinha, segundo as 

especificidades dos segmentos a serem avaliados e em consonância com o SINAES; 

IX - Definir grupos de trabalho, quando necessário, e estabelecer diretrizes para a 

capacitação dos responsáveis pelo encaminhamento das diferentes dimensões da 

autoavaliação institucional; 

X - Participar da elaboração do autoestudo e da revisão e atualização dos documentos 

integrantes do processo de planejamento da Faculdade; 

XI – manter, permanentemente, atualizados e revisados os instrumentos avaliativos; 

XII – submeter, semestralmente, à Diretoria, o plano de avaliação a ser desenvolvido no 

período; 

XIII – submeter à aprovação prévia da Diretoria os relatórios e recomendações a serem 

divulgados junto à comunidade universitária; 

XIV – participar de reuniões e de planejamento convocados pela Diretoria; 

XV – realizar as reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com o calendário 

acadêmico e da CPA ou quando se fizer necessário; 

XVI – garantir a integração e coerência dos instrumentos de avaliação interna; 

XVII – assegurar a continuidade do processo de avaliação interna; 
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XVIII – estimular e sensibilizar, permanentemente, a comunidade universitária para a 

participação efetiva de todos no processo de avaliação; 

XIX – fornecer subsídios aos avaliadores externos, quando requisitados; 

XX – acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo MEC/INEP, 

estabelecendo relações com os resultados da avaliação interna; 

XXI - conduzir o processo de participação e renovação da própria CPA, de acordo com 

o presente Regimento e a legislação vigente; 

XXII – exercer outras atividades que lhes forem pertinentes ou que sejam estabelecidas 

pela própria CPA em decorrência do processo avaliativo. 

 

TÍTULO IV 

Da Composição e da Estrutura 

 

Art. 8º A CPA/FCST, na condição de Órgão Suplementar, tem a seguinte composição: 

 

• Um representante do corpo docente para coordenar a CPA 

• Um Representante do Corpo Docente: 

• Dois Representantes do Corpo Discente 

• Dois Representantes do Corpo Técnico-Administrativo 

• Dois Representantes da Sociedade Civil: 

 

Art. 9º. A escolha dos representantes de cada área se dará da seguinte forma:  

 

I. O representante dos docentes será indicado pelos Coordenadores de cada Curso; os 

representantes dos discentes serão indicados pelos membros do Colegiado e o 

representante do corpo técnico-administrativo será indicado pela Direção Geral da 

Faculdade Católica Santa Teresinha; 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

280 

 

II.  O membro que representa a sociedade civil é indicado pela Direção Geral, ouvidos os 

setores pertinentes; 

III.  Os membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faculdade Católica Santa 

Teresinha são indicados para um período de 2 (dois) anos, com direito a prorrogação, 

conforme decisão por maioria absoluta decidida pelos membros da Comissão; 

§1º. Os representantes da sociedade civil, nos termos do que prevê, serão indicados por 

entidades de natureza pública ou privados, convidados pela Direção Geral da Faculdade 

Católica Santa Teresinha. 

§2º. Os discentes referidos no inciso I devem estar regularmente matriculados na 

Instituição. 

 

Art. 10. A CPA/FCST será coordenada por um de seus componentes que tenha titulação 

de mestrado, escolhido e designado pelo Diretor Geral da Faculdade Católica Santa 

Teresinha. 

 

TÍTULO V 

Das Reuniões 

 

Art. 11. As reuniões da CPA/FCST serão realizadas nas seguintes modalidades: 

 

I – ordinárias, e 

II – extraordinárias. 

§ 1º. É ordinária a reunião realizada de acordo com o calendário estabelecido pela própria 

Comissão para cada semestre. 

§ 2º.  É extraordinária a reunião que se realiza fora das previstas em calendário, por 

necessidade da própria CPA. 
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Art. 12. A convocação das reuniões da CPA será feita com a antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, podendo esse prazo ser reduzido, em caso de urgência. 

 

§ 1º. No ato convocação dos membros da CPA deve ser dado conhecimento da pauta da 

reunião. 

 

§2°. O representante que não puder atender à convocação para reunião deve informar ao 

Coordenador, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

Art. 13. É facultado ao Coordenador da CPA, após consultar os demais membros da 

Comissão, convocar integrantes da comunidade acadêmica da Faculdade ou convidar 

pessoas da comunidade para prestar esclarecimentos técnico, jurídico ou de qualquer 

outra natureza, bem como participar da discussão de temas abordados por esta Comissão. 

 

Art. 14. O Coordenador, após consultar os demais membros da Comissão, tem 

a prerrogativa de adiar, interromper, suspender ou encerrar a reunião sempre que assim 

julgar conveniente. 

 

 § 1°. Caso a reunião seja adiada, deve ocorrer antes de sua formal instalação, 

sendo definida nova data, hora e local de outra convocação. 

§ 2° A reunião pode ser interrompida, por motivo justificado pelo coordenador da CPA, 

pelo tempo de 15 minutos, após o que será reaberta para o cumprimento da mesma. 

§ 3° A reunião pode ser suspensa, desde de que por motivo justificado pelo coordenador 

da CPA, devendo sua continuidade ser objeto de nova convocação, com data, hora e local 

definidos.  
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§ 4°. A reunião pode ser declarada encerrada antes do cumprimento integral da pauta, 

pelo motivo indicado pelo Coordenador da CPA. 

 

Art. 15. A frequência às reuniões é obrigatória. 

 

§ 1° O não comparecimento, por parte de membro da Comissão, a três reuniões 

consecutivas, sem a devida justificativa, pode implicar na perda do mandato. 

§ 2° As justificativas devem ser formalmente apresentadas até a realização da reunião 

seguinte. 

 

Art. 16. A CPA só pode deliberar com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus 

componentes em primeira convocação, ou da maioria absoluta em segunda convocação. 

 

§ 1º. A ausência de qualquer representante de segmento na reunião não impede o 

funcionamento da Comissão nem invalida as suas decisões. 

§ 2º.  A segunda convocação é automática, depois de decorridos até 30 (trinta) minutos 

da hora prevista para o início da reunião, desde que haja quorum para deliberação. 

§ 3º.  Verificada a existência do quorum estatutariamente exigido, a reunião é instalada, 

observando-se, preferencialmente, a seguinte ordem de pauta: 

 

I – expediente: 

a) proclamação da abertura da reunião; 

b) leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 

c) informação dos expedientes; 

d) comunicações do Coordenador. 
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II – ordem administrativa: 

- apresentação de propostas, indicações, requerimentos, estudos e demais proposições da 

Comissão. 

 

III – ordem do dia: 

a) relato, discussão e votação das matérias; 

b) palavra facultada aos membros da Comissão; 

c) declaração de encerramento. 

 

Art. 17. Pode o Coordenador da CPA, por iniciativa própria ou a requerimento de 

membro da Comissão, e ouvido os demais membros, inverter a ordem dos trabalhos ou 

atribuir urgência na apreciação de matéria constante da pauta. 

 

Art. 18. É obrigatória a lavratura de ata de cada reunião da CPA, a qual depois de lida, é 

assinada pelo Coordenador e demais membros da Comissão.  

 

Art. 19. A votação da CPA, em qualquer matéria submetida a sua apreciação, deve 

ocorrer de forma aberta e democrática. 

 

Parágrafo único. Em caso de empate, em qualquer votação, o Coordenador da CPA tem 

a prerrogativa de voto especial de desempate. 

 

TÍTULO VI 

Das Disposições Finais 

 

Art. 20. A CPA/FCST será a coordenadora do processo de auto- avaliação da Faculdade 

Católica Santa Teresinha. 
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Art. 21. O Regimento deve ser submetido à apreciação do  e à aprovação do Conselho 

Superior - CONSUPE, podendo ser complementado, alterado quando for o caso, por 

normas internas a serem aprovadas pelo CONSUPE. 

 

Art. 22. Os casos omissos no presente Regimento serão dirimidos pelo Coordenador da 

CPA, observados os aspectos legais e normativos pertinentes. 

 

Art. 23. Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior - CONSUPE. 

 
 

 

 

Diretora Geral 
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REGIMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA MADRE FRANCISCA LECHNER 

FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA - FCST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ / RN 
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REGIMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA 

CAPÍTULO I  

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 

 

Art.1º - A Biblioteca da Madre Francisca Lechner é parte essencial de sua estrutura 

por dar suporte aos planos e programas acadêmicos da Instituição, de incentivo ao 

ensino, à pesquisa e à extensão. 

Art. 2º - A biblioteca tem por objetivos:  

 

a) executar as atividades de coleta, tratamento, armazenamento, recuperação e 

disseminação da informação; 

b) selecionar e adquirir por compra e doações o material relevante ao ensino, à pesquisa 

e à extensão;  

c) trabalhar o material bibliográfico de acordo com os processamentos universais;  

e) oferecer suporte documental e informacional para apoio aos programas de 

graduação e de pós-graduação;  

f) disseminar as novas aquisições entre a comunidade acadêmica;  

h) garantir a manutenção e atualização do acervo, com base nas bibliografias dos 

cursos de graduação. 

 

CAPÍTULO II  

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 3º - A biblioteca é subordinada à Direção-geral da FCST. 

Art. 4º - A biblioteca é dirigida por um Bacharel em Biblioteconomia, registrado no 

Conselho Regional da profissão. 
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Art. 5º - São atribuições da direção da biblioteca, auxiliada pelos demais 

bibliotecários:  

 

I- Organizar a biblioteca dentro das técnicas padronizadas;  

II- Zelar pela disciplina nas dependências da biblioteca;  

III- Zelar pelo material pertencente à biblioteca;  

IV- Elaborar o regimento da biblioteca, encaminhando-o à Diretoria para a 

devida apreciação e subsequente aprovação pelo Conselho Superior;  

V- Exercer as demais atribuições que o cargo exige ou decorrentes de 

dispositivos legais e regimentais. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 6º - Os trabalhos de apoio técnico – administrativo da biblioteca serão 

desenvolvidos por duas seções:       

a) Seção de Processos Técnicos; 

b) Seção de Empréstimo, Informação e Documentação; 

 

Art. 7º - À Seção de Processos Técnicos, cabem os serviços seguintes: 

a) Serviço de desenvolvimento das Coleções;  

b) Serviço de preparação para o empréstimo;  

c) Catalogação na fonte das publicações da FCST.  

 

Art. 8º - À Seção de Empréstimo, Informação e Documentação, cabem os seguintes 

serviços:  

a) Serviço de Informação  

b) Serviço de Circulação  

c) Serviço de Documentação.  
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CAPÍTULO IV 

DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 9º - Apenas os estudantes, professores e funcionários devidamente cadastrados 

na Biblioteca estarão habilitados a efetuar o empréstimo de materiais bibliográficos.  

Art. 10º - No cadastro, deverão constar os seguintes dados:  

a) Nome;  

b) Matrícula;  

c) Telefone;  

d) Endereço;  

e) Vinculo institucional.  

f) E-mail  

 

Art. 11º - A biblioteca deverá ser avisada em caso de mudança de endereço, telefone 

do usuário ou qualquer alteração dos dados fornecidos no ato do cadastro. 

 

CAPÍTULO V 

DAS CONSULTAS 

 

Art. 12º - As consultas aos livros e às demais publicações serão feitas no recinto da 

biblioteca, sendo livre o acesso às estantes, e deverão ser realizadas durante o 

expediente normal.  

Art. 13º - As obras de referência (dicionários, vocabulários, enciclopédias) só poderão 

ser consultadas no interior da biblioteca, e não poderão ser retirados para empréstimo.   

Art. 14º - Os livros de consulta local (tarja vermelha) estão disponíveis para 

empréstimo especial, às sextas-feiras, a partir das 21h, sendo a sua devolução para a 

segunda-feira até às 19h. E durante a semana pode ser emprestado pelo período de duas 

horas para Xerox. A multa no empréstimo para Xerox será cobrada por hora e por cada 

título.  
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Art. 15º - Para efeito de controle estatístico e para evitar colocação em lugares 

indevidos, todo material consultado deve ser deixado sobre as mesas de leitura.  

 

CAPÍTULO VI 

DO EMPRÉSTIMO 

Art. 16º - Para as obras que não estejam incluídas no artigo 13 e 14, os estudantes de 

graduação e pós-graduação e funcionários da FCST podem retirar, por empréstimo 

domiciliar, respeitando os prazos estabelecidos.  

 

I- Aluno de Graduação:  

03 (três) livros pelo prazo máximo de 07 (sete) dias;  

02 (dois) periódicos, pelo prazo máximo de 02 (dois) dias.  

No total, esta categoria de usuário pode ficar, no máximo, com 05 (cinco) materiais 

emprestados ao mesmo tempo.  

 

II- Alunos concluintes e Alunos de estágio supervisionado:  

05 (cinco) livros, pelo prazo máximo de 07 (sete) dias,  

02 (três) periódicos, pelo prazo máximo de 02 (dois) dias.  

No total, esta categoria de usuário pode ficar, no máximo, com 07 (sete) materiais 

emprestados ao mesmo tempo.  

OBS: O aluno concluinte e /ou alunos de estágio supervisionado, para efetuar a 

mudança de categoria para concluinte e /ou estágio supervisionado deverá trazer o 

requerimento de matricula com a listagem das disciplinas cursadas no período.   

 

III- Pós-graduação:  

03 (três) livros, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias,  

02 (três) periódicos, pelo prazo máximo de 02 (dois) dias.  

No total, esta categoria de usuário pode ficar, no máximo, com 05 (cinco) materiais 

emprestados ao mesmo tempo.  
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IV- Professor:  

05 (cinco) livros, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias;  

02 (dois) CD-ROM e 02 (dois) DVDs, pelo prazo máximo de 02 (dois) dias; 02 (três) 

periódicos, pelo prazo máximo de 02 (dois) dias. 

No total, esta categoria de usuário pode ficar, no máximo, com 11 (onze) materiais 

emprestados ao mesmo tempo. 

 

V- Funcionário:  

03 (três) livros pelo prazo máximo de 07 (sete) dias; 

02 (dois) periódicos, pelo prazo máximo de 02 (dois) dias.  

No total, esta categoria de usuário pode ficar, no máximo, com 05 (cinco) materiais 

emprestados ao mesmo tempo.  

 

Art. 17º - O Empréstimo é realizado pela Senha. Não é permitido o empréstimo por 

procuração, mesmo com autorização, sendo a senha como de caráter intransferível.  

Art. 18º - Os periódicos especializados (revistas técnico-científico) estão disponibilizadas 

para empréstimo domiciliar, desde que não correspondam ao mais recente volume 

publicado, pelo prazo de 02 (dois) dias.  

Art. 19º - O prazo de empréstimo das obras retiradas da biblioteca deverá ser 

rigorosamente cumprido, podendo ser prorrogado com renovação do pedido, caso não 

haja reserva.  

Art. 20º - Em hipótese alguma, bem como para nenhum fim, pode ser retirado material 

de consulta do recinto da biblioteca sem registro e autorização do responsável pelo setor.  

Art. 21º - Não é permitido o empréstimo de dois ou mais títulos iguais para o mesmo 

usuário, o próprio sistema não libera.  
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Art. 22º - O empréstimo somente pode ser realizado pelo titular do cadastro, não sendo 

permitida a realização de empréstimos por terceiros (salvo casos excepcionais 

devidamente autorizados pela Direção da Biblioteca).  

 

CAPÍTULO VII 

DA RENOVAÇÃO 

 

Art. 23º - O usuário tem direito a renovar o mesmo título por 01 (uma) vez, desde que 

não exista reserva para a obra solicitada. Após a renovação, o usuário deve deixar a obra 

na biblioteca por 24 (vinte e quatro) horas para poder realizar um novo empréstimo. Caso 

haja outro exemplar, o usuário deverá pegar desde que o código de barra seja diferente 

do emprestado anteriormente.  

Art. 24º - A solicitação de renovação deve ser feita nos terminais da circulação no interior 

da biblioteca, como também esta operação poderá ser realizada no site da FCST 

obedecendo aos procedimentos indicados.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA RESERVA 

 

Art. 25º - A biblioteca possibilita aos usuários a inscrição em lista de espera para 

empréstimo, o que lhes permitirá reservar qualquer publicação ainda que esta esteja em 

poder de outro usuário. O usuário que estiver com empréstimo de alguma publicação só 

poderá fazer reserva do mesmo livro ou documento após a devolução. 

Art. 26º - A solicitação da reserva deve ser feita pelo próprio usuário, diretamente nos 

terminais de computadores, disponibilizados para consulta no interior da biblioteca, como 

também via web no site da FCST. 

Art. 27º - Quando houver mais de uma reserva para a mesma publicação, elas serão 

atendidas por ordem de solicitação. 
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Art. 28º - É importante o acompanhamento diário pelo usuário para saber se o livro já 

está disponível. Este acompanhamento pode ser realizado nos terminais de computadores, 

com os funcionários de atendimento, ou por recebimento do e-mail da Biblioteca 

informando a reserva. Para tanto, faz-se necessário atualização do endereço eletrônico. 

Art. 29º - O usuário tem prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da chegada 

do material à biblioteca, para retirá-lo. 

 

Parágrafo Único - Caso o usuário que esteja com o livro à sua disposição não venha 

buscá-lo dentro das 24 horas, será repassado automaticamente para o próximo usuário da 

lista de reserva. 

 

CAPÍTULO IX 

DA DEVOLUÇÃO 

 

Art. 30º - O usuário deve devolver o livro emprestado no prazo estabelecido, impresso 

no momento do empréstimo. Este procedimento pode ser realizado pelo próprio usuário 

ou por pessoa de sua confiança.  

Art. 31º - Esgotando-se o prazo regulamentar para a devolução das publicações 

emprestadas, o usuário pagará uma multa por dia de atraso referente a cada material.  

Art. 32º - Esgotando-se o prazo regulamentar para a devolução das publicações especiais 

emprestadas, o usuário pagará multa por dia de atraso e referente a cada material. Para 

cada dia de atraso uma semana de suspensão. 

Art. 33º - No momento em que for feita a devolução da obra pelo usuário, o funcionário 

responsável pelo recebimento deve averiguar se houve algum dano ao material e, em 

seguida, dar baixa na ficha de controle de empréstimo na presença do usuário. 

Art. 34º - Rasuras de qualquer natureza (grifos, anotações, uso de marca texto) implicam 

danificação da obra.  
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CAPÍTULO X 

PERDA, EXTRAVIO, FURTO OU DANO FÍSICO NA OBRA 

 

Art. 35 - Em caso de perda, extravio, furto ou de qualquer dano físico constatado na obra, 

o usuário será punido com a suspensão do direito de empréstimo até efetuar a reposição, 

substituindo por: 

I- Outro exemplar de mesmo autor, título, data e edição igual ou superior àquela 

extraviada; 

II- Obra similar, em caso de obra esgotada. 

 

§1º - Em caso de perda, extravio ou de qualquer dano físico constatado na obra 

emprestada, o usuário assinará o Termo de Compromisso de Reposição de Obras (Anexo 

I) quando da comunicação do fato a Biblioteca Madre Francisca Lechner. 

§2° - Caso a obra a ser substituída esteja esgotada, o usuário deverá apresentar o 

Formulário de Substituição de Obra, (Anexo II) desta Resolução, devidamente reenchido 

e assinado por professor de disciplina, com afinidade da temática da obra, o qual indicará 

outro título com o mesmo conteúdo. 

 

Art. 36º - O prazo para reposição da obra é de 30 (trinta) dias, contados a partir do término 

do prazo de empréstimo, bem como o pagamento da multa gerada pelo atraso do material 

reposto. 

CAPÍTULO XI 

DA COBRANÇA 

 

Art. 37º - Vencido o prazo para devolução do material emprestado, será cobrada multa 

por dia de atraso, para cada obra, cujo valor será estipulado pela Comissão Permanente 

da Biblioteca.    
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Parágrafo Único - Será cobrada multa de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por dia de atraso 

e por título, incluindo sábados, domingos e feriados. Para os materiais de consulta local 

(tarja vermelha), será cobrada multa por hora e por título (material para Xerox), incluindo 

sábados, domingos e feriados. 

 

MATERIAL 
VALOR 

COBRADO 
CONDIÇÃO 

Livros e periódico em 

empréstimo domiciliar 

R$ 0,50  

(Cinquenta centavos) 

Por cada dia de atraso e por cada 

título, incluindo sábados, domingos 

e feriados. 

Empréstimo especial  
R$ 0,50  

(Cinquenta centavos) 

Por cada dia de atraso e por cada 

título, incluindo sábados, domingos 

e feriados. Para cada dia de atraso 

uma semana de suspensão. 

Materiais para Xerox 
R$ 0,50  

(Cinquenta centavos) 

Por cada hora de atraso e por cada 

título, incluindo sábados, domingos 

e feriados. 

Crachá  

(Guarda-volumes) 

R$ 1,50  

(Cinco reais) 

Por cada dia de atraso, incluindo 

sábados, domingos e feriados. 

Pertences deixados de um 

dia para outro 

R$ 2,50  

(Cinco reais) 

Por cada dia de atraso, incluindo 

sábados, domingos e feriados. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DOAÇÕES DE LIVROS 

 

Art. 38º - A Biblioteca Madre Francisca Lechner aceita doações de materiais que possam 

contribuir com o desenvolvimento do projeto pedagógico da instituição ou complementar 

a formação humanística da comunidade acadêmica. À Biblioteca, reserva-se o direito de 

não aceitar novos títulos e/ou volumes ao acervo somente porque foram oferecidos 

gratuitamente. Todo material recebido por doação receberá especial atenção antes de ser 

incorporado ao acervo.   
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Art. 39º - Serão observados os seguintes critérios para recebimento de doações:  

I. Verificação da relevância do material, avaliando o real atendimento da 

necessidade de ser incorporado ao acervo;  

II. Estado físico do material recebido; 

III. Verificação do ano de publicação, avaliando se o material está atualizado ou 

desatualizado para ser incorporado ao acervo;  

IV. Disponibilidade de espaço para armazenagem do material recebido;  

V. Garantia de liberdade do uso do material recebido, deixando claro que, após a 

avaliação do material, a biblioteca terá total autonomia para incorporá-lo ao 

acervo, doá-lo e/ou permuta-lo com outras instituições, ou, ainda, descarta-lo.  

 

Art. 40º - Procedimentos para entrega de doações da Biblioteca Madre Francisca 

Lechner: 

 

I. Doações até cinco livros: devem ser entregues ao Bibliotecário na 

Administração (Processos Técnicos), que se responsabilizará por avaliar o 

material oferecido e, caso seja de interesse para o acervo da Biblioteca, 

formalizar a doação através do fornecimento de um Termo de Doação (TD). 

O doador assinará o documento declarando-se estar ciente das normas (Anexo 

III).   

II. Doações acima de cinco livros: nesse caso deverá ser enviada uma lista para 

pré-seleção para o e-mail biblioteca@fcst.edu.br. A lista deverá conter Título, 

Autor, 

III. Verificação do ano de publicação, avaliando se o material está atualizado ou 

desatualizado para ser incorporado ao acervo; 

IV. Disponibilidade de espaço para armazenagem do material recebido; 
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V. Garantia de liberdade do uso do material recebido, deixando claro que, após a 

avaliação do material, a biblioteca terá total autonomia para incorporá-lo ao 

acervo, doá-lo e/ou permuta-lo com outras instituições, ou, ainda, descartá-lo. 

CAPÍTULO XIII 

DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Art. 41º - A biblioteca funcionará de 2ª a 5ª feira, 07h30 às 11h30 e das 14h00 às 22h00 

e  nas 6ª das 07h30 às 11h30e das 14 às 16h  e das 18h00 às 22h00 e aos sábados conforme 

as aulas da Pós-graduação em que for solicitado o funcionamento - 08h às 11h00 e das 

13h00 às 17h00.  

Art. 42º - A biblioteca fica à disposição da comunidade acadêmica que é composta pelos 

professores, estudantes e funcionários da FCST.  

Art. 43º - Aos usuários, é facultado o livre acesso às estantes da Biblioteca.  

Art. 44º - É proibido fumar no recinto da Biblioteca.  

Art. 45º - Durante a permanência nas dependências da Biblioteca, deve ser mantido 

silêncio compatível com o ambiente.  

Art. 46º - É proibido o remanejamento de equipamentos e mobiliários do ambiente 

interno da Biblioteca.  

 

Parágrafo Único - É proibido o uso de aparelhos sonoros (telefone celular, rádio, 

gravadores) e o consumo de alimentos e bebidas no ambiente da Biblioteca.  

 

Art. 47º - A conservação dos materiais, quando emprestados, é de inteira 

responsabilidade do usuário e a má utilização, resultando na sua inutilização, perda, 

roubo, extravio, acarretará o pagamento da reposição.  
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Art. 48º - Não é permitida a entrada no recinto de usuários que estejam portando 

pertences pessoais, tais como: bolsas, pastas, sacolas, mochilas, ponchetes, fichários, 

jalecos, agasalhos ou batas. Estes objetos devem ser depositados no guarda-volumes sob 

a responsabilidade do usuário. 

 

§ 1º - Os usuários que desejarem portar agasalhos, jalecos ou batas devem entrar e sair 

vestindo o mesmo, ou depositá-los no guarda-volumes. 

§ 2º - A Biblioteca não se responsabiliza pelos objetos deixados no recinto.  

§ 3º - O usuário que esteja portando material próprio de estudos, tais como: livros, 

revistas, CD-ROM, deve primeiramente apresentá-los na recepção.  

 

Art. 49º - O usuário pode obter informações sobre o acervo da Biblioteca, sua utilização 

e orientação para fins de pesquisa, com os funcionários do setor.  

Art. 50º - Todo aluno deve apresentar seu material ao sair da biblioteca, passando pelo 

check-out, para a verificação.  

 

CAPÍTULO XIV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 51º - Deverá ser exigida dos professores, estudantes de Graduação e Pós-graduação 

e dos funcionários da FCST declaração de que não possuem débito na Biblioteca, nas 

situações seguintes:  

 

a) Renovação de matrícula, trancamento de matrícula, transferência e conclusão de curso; 

b) Demissão; 

c) Licenças.  
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Art. 52º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente da Biblioteca.  

Art. 53º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

Art. 54º - As normas entram em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.  

Caicó, março de 2020. 

  

________________________________ 

Régio Neri Galvão de Araújo 

Bibliotecário 

CRB 15-897/O 

 

 

________________________________ 

Maria do Socorro Medeiros Dantas 

Direção Geral FCST 
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1 OBJETIVO 

 

 

O Plano de Contingência tem por objetivo, estabelecer um plano para recuperação 

após acidentes, que busque assegurar o restabelecimento das atividades da biblioteca. 

Constitui-se de um conjunto de procedimentos definidos formalmente para permitir 

que os serviços de processamento de dados continuem a operar, de forma que dependendo 

da extensão do problema, com certo grau de degradação, caso ocorra algum evento que 

não possibilite seu funcionamento normal. 

O Plano de Contingência também deve garantir a segurança como forma de 

proteção aos Sistemas de Informação da biblioteca, mediante a garantia de continuidade 

de todo o processo de informática vital. 

 

2 O ACESSO VIRTUAL 
RISCOS SOLUÇÕES RESPONSABILIDADES 

Se o servidor da biblioteca de 

problema. 

• Entrar em contato com o setor de 

informática para resolver o 

problema. 

Alexandre Melo 

Técnico de informática 

O sistema de automação da 

biblioteca fora do ar. 

• Entrar diretamente em contato com 

o suporte online do sistema para 

resolver. 

Régio Galvão 

Bibliotecário 

O contrato dos periódicos 

eletrônicos estiver em dias 

mais não possibilita o acesso 

aos usuários se conecta. 

• Entrar em contato com a empresa 

onde assinamos para reestabelecer o 

funcionamento do mesmo. 

Régio Galvão 

Bibliotecário 

O contrato dos periódicos 

eletrônicos acabou. 

• Entrar em contato com a empresa 

para renovar a assinatura. 

• Providenciar os periódicos 

impressos para biblioteca. 

Régio Galvão 

Bibliotecário 

A falta de internet na 

biblioteca 

• Entrar em contato com o setor de 

informática para resolver o problema. 

• Entrar em contato com a empresa 

contrata reestabelecer o serviço de 

internet e resolver o problema. 

Alexandre Melo 

Técnico de informática 

 

Empresa contratada 
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 3 O SERVIÇO DE INFORMÁTICA 
NOME FUNÇÃO RESPONSABILIDADES/EQUIPAMENTOS 

Alexandre Melo Coordenador Lab Informática Técnico de Informática 

 

 

 

4 OS RISCOS FÍSICOS 

 

Neste documento estão indicadas medidas a serem adotadas em casos de 

emergências, que podem ser causadas por riscos físicos, químicos, biológicos, 

ergonômicos e acidentais. De acordo com os riscos mais frequentes, elaborou-se um 

planejamento que visa responder de forma estruturada as situações que possam ser críticas 

e que possam afetar o ambiente interno da biblioteca. Está subdivido em: 

 

✓ Tipos de riscos; 

✓ Medidas preventivas adotadas na Biblioteca, para evitar esses riscos e; 

✓ O que fazer no caso de ocorrência de algum deles. 

 

Portanto, levamos em consideração as seguintes questões: 

 

a) Tipo de desastres mais frequentes; 

b) Importância do plano de emergência na biblioteca; 

c) Plano mais adequado para o ambiente, de acordo com as características internas e 

externas. 

 

São objetivos do Plano de Contingência: 

 

✓ Identificar os tipos de riscos mais frequentes em bibliotecas. 

✓ Identificar medidas de prevenção de desastres. 

✓ Proteger bens, ambiente e pessoas. 

✓ Minimizar riscos de acidentes. 

✓ Organizar plano de evacuação 

✓ Possibilitar socorros no menor espaço de tempo após o acidente. 
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Finalidade: 

 

Avaliação de riscos para permitir tomar todas as precauções necessárias para 

tornar a biblioteca e seu acervo o mais seguro possível. 

 

O Plano de Contingência inclui regras de comportamento e é de conhecimento da 

equipe da biblioteca, em caso de manutenção, evacuação e vigilância. 

 

O quadro abaixo consta os tipos de riscos existentes em ambientes e uma breve 

descrição: 

 

Quadro 1.- Classificação e descrição dos principais riscos ocupacionais em grupos, de 

acordo com sua natureza e padronização das cores correspondentes. 

 
Fonte: Hokeberg et al, 2006 

 

1) Riscos Físicos: A Biblioteca não apresenta riscos desse tipo. O ar circula bem no 

ambiente, e o setor possui ventiladores e ar-condicionado. O clima da região ajuda 

no quesito umidade, por não ser uma região de alta umidade. 
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2) Riscos Químicos e Biológicos: Apesar da poeira, dos fungos e das traças serem 

problema comum em grande parte das bibliotecas, a Biblioteca da FCST é 

higienizada com regularidade, evitando assim que os livros e as prateleiras acumulem 

poeira e outras sujeiras. Para a higienização e limpeza, seguimos os seguintes 

procedimentos: 

 

✓ Os elementos da equipe da Biblioteca devem usar meios de proteção (luvas e 

máscaras) sempre que aconselhável 

✓ A cada 3 meses é realizada a limpeza de todos os livros da biblioteca, bem como 

seu folheamento, evitando assim de mofar e de amarelar as páginas. 

✓ A cada 2 meses é realizada a limpeza de todas as estantes e prateleiras (com álcool 

70%). 

✓ Todos os dias as mesas (de estudo individual e em grupo), o balcão de 

atendimento, e os computadores são limpos. 

✓ Uma vez por semana a biblioteca é limpa por equipe do pessoal da limpeza. 

✓ Todos os dias a biblioteca é varrida. 

✓ Existe um dispositivo de desinfecção das mãos na entrada da Biblioteca, para uso 

dos alunos e funcionários. 

✓ É proibido o consumo de alimentos e bebidas na Biblioteca, de forma a evitar que 

se sujem os livros e as mesas, e dessa forma evitando o aparecimento de insetos e 

roedores. 

✓ Nenhum dos livros e revistas fica encostado nas paredes, de forma a evitar bolor. 

✓ As prateleiras são de material de ferro, tipo de material que evita mofo, cupim e 

roedores (tal como a madeira). 

✓ Janelas são localizadas longe do acervo e são mantidas fechadas. 

 

3) Riscos Ergonômicos: Postura inadequada. Trabalhos em turnos. 
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4) Riscos ambientais: O arranjo físico e a iluminação estão adequados. A Biblioteca 

possui extintor de incêndio, adesivo antiderrapante nos locais de maior probabilidade 

de queda. 

 

Sobre os tipos de riscos mais especificamente e sobre suas devidas prevenções, 

temos: 

 

a) Roubos e Furtos: 

 

 

✓ Medidas de prevenção adotadas: 

 

• É proibida a entrada na biblioteca portando bolsas, mochilas, sacolas e 

similares. 

• O balcão de atendimento (para empréstimos e devoluções) está localizado em 

local estratégico, permitindo que os funcionários vejam quem entra e quem 

sai. 

• A Faculdade possui seguranças/vigilantes. 

 

✓ Em caso de ocorrência, como agir: 

• Manter a calma e não reagir. 

• Contatar a polícia ou outra entidade competente 

 

b) Incêndios: 

 

 

✓ Medidas de prevenção adotadas: 

 

• A biblioteca possui extintor de incêndio. 

• Todos os equipamentos eletrônicos (computadores, impressoras, etc.) são 

desligados quando do encerramento do turno, e permanecem desligados nos 

finais de semana. 
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• Os livros têm boas condições de armazenamento, sendo que as prateleiras 

ficam longe de canalizações e instalações elétricas. 

• Respeitar as zonas de proibição de fumar (locais fechados) 

• Não sobrecarregar as tomadas. 

• Não aproximar materiais inflamáveis das fontes de calor 

• Não obstruir saídas 

• Realizar a manutenção periódica dos extintores de incêndio. 

(OBS.: No caso dos extintores, a verificação é feita por empresa terceirizada, sendo que 

última manutenção foi realizada em janeiro de 2018). 

 

 

✓ Em caso de ocorrência, como agir: 

 

• Manter a calma. Não gritar, não correr. 

• Em caso de usuários na biblioteca, alertá-los de forma calma para evacuarem 

a biblioteca, e auxiliar pessoas que tenham dificuldades (mobilidade reduzida, 

pessoas idosas, crianças). 

•  Acionar o Corpo de Bombeiros. 

• Com o extintor portátil, tentar extinguir o incêndio. 

• Se a roupa atear com o fogo, não corra, deite-se e role no chão, de forma a 

apagá-lo do corpo/roupa. 

• Se ouvir uma explosão, atire-se para o chão e proteja a nuca com os braços. 

• Após a evacuação, todos devem ficar juntos e verificarem se ninguém voltou 

atrás. 

• Deixe objetos pessoais para trás. Nunca retorne ao local do incêndio. 

• Em caso de pessoas feridas, acionar uma ambulância 

 

 

 

 

 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

307 

 

c) Inundação/goteiras (itens molhados): 

 

✓ Medidas de prevenção adotadas: 

 

• Manutenção do forro/telhado. 

• A Faculdade é localizada em local alto na cidade, sem riscos de inundações. 

 

✓ Em caso de ocorrência, como agir: 

 

• Secagem por circulação de ar (ventiladores) de pequenos lotes de materiais e 

troca de papel toalha absorvente entre as páginas dos livros. 

• Caso algum reparo tenha que ser realizado nos livros – devido a acidente com 

água - será feita uma lista de prioridades, e do que efetivamente poderá ser 

restaurado e o que terá de ser comprado (sendo feito orçamento e verificando 

os mais emprestados/solicitados para isso). 

 

d) Queda de energia: 

 

✓ Medidas de prevenção adotadas: 

• Sistema de backup de segurança nos computadores, evitando a perda de 

trabalhos que estejam sendo realizados antes da queda. 

• Software utilizado na Biblioteca permite que a renovação de obras seja 

realizada de qualquer dispositivo (computadores, tablets e celulares), e de 

qualquer local, portanto, é possível renovar obras mesmo quando da queda de 

energia. 

 

✓ Em caso de ocorrência, como agir: 

• Evacuar o ambiente da Biblioteca. 

• Auxiliar pessoas que tenham dificuldade. 

 

e) Ameaça de bomba: 

 

• Nunca recebemos nenhum tipo dessa ameaça, e vivemos em um local onde 

ataques terroristas desse tipo não costumam ocorrer. 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

308 

 

✓ Em caso de ocorrência, como agir: 

 

• Perguntar ao interlocutor localização da bomba e o momento possível de sua 

explosão. 

• Tentar identificar a voz (sexo, idade aproximada, se tem algum ruído ao 

fundo). 

• Após desligar a chamada, deve-se: 

• Manter a calma e avisar o mais rápido possível um responsável pela 

segurança. 

Fazer o registro da situação com as autoridades competentes. 

• Fazer a evacuação do ambiente, caso as autoridades digam que é necessário. 

 

✓ Atuação em outros casos de evacuação: 

 

Em caso de evacuação da biblioteca, deve-se: 

 

• Manter a calma e caminhar junto ao grupo restante de pessoas para evacuação 

do ambiente. 

• Auxiliar, sempre que possível, as pessoas com mobilidade reduzida, os idosos 

e as crianças. 

• Confirmação da evacuação total e garantia de que ninguém tenha retornado 

ao local. 

• Cumprir as instruções transmitidas. 

 

• Sobre a manutenção do ambiente: 

 

Todas as instalações devem ter manutenção periódica, evitando assim acidentes e 

situações de emergência. Portanto, é essencial a manutenção dos dispositivos de combate 

a incêndio, das instalações elétricas, e também a conservação do setor nos quesitos tetos, 

mobiliário, pavimento e paredes. 
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• Regras Básicas de Primeiros Socorros: 

 

1) Compreenda a situação: 

 

• Mantenha a calma. 

• Procure o auxílio de outras pessoas, caso necessário. 

• Ligue para a emergência. 

• Mantenha os curiosos à distância. 

 

2) Proteja a vítima: 

 

• Não movimente-a com gestos bruscos. 

• Converse com a vítima. Se ela responder, significa que não existe problema 

respiratório grave. Se ela não conseguir se comunicar, verifique se está 

respirando. Caso não esteja, aja rápido: Proteja sua mão com uma luva e 

verifica se algo está atrapalhando a respiração, tais como prótese dentária ou 

vômito; remova imediatamente. 

• Se a vítima estiver vomitando, coloque-a na posição lateral de segurança 

(cabeça voltada para o lado, a fim de evitar engasgos). 

 

Exame primário: 

 

• Colocar reto o pescoço da vítima. 

• Avaliar se a vítima apresenta parada respiratória ou cardíaca. Em caso 

positivo, fazer a reanimação cardiopulmonar, conforme imagem abaixo: 
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• Em casos de hemorragia, busque formas de contê-las. 

• Manter a vítima aquecida. 

 

✓ Em caso de convulsão ou epilepsia: 

 

• Proteja a pessoa contra objetos ásperos e pontiagudos. 

• Coloque a vítima em um local de onde não possa cair (no chão). 

• Coloque a pessoa deitada de lado para permitir a saída de saliva e vômito. 

• Não tente impedir os movimentos convulsivos. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

HÖKERBERG, Y. H. M, et al. O processo de construção de mapas de risco em um 

hospital público. Ciência Saúde Coletiva, v. 11, n. 2, 2006. p. 503-513. 

 

CONHECIMENTOS básicos de primeiros socorros. Disponível 

em:http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/cipa/manual_primeiros_socorros.htm. Acesso 

em: 23 mar. 2017. 
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REGULAMENTO SECRETARIA GERAL DA  

FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ/RN 
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I SECRETARIA ACADÊMICA 

 

 

A Secretaria da FCST possui o Sistema SWISSLINK, onde todos os setores da 

IES (direção, coordenação, corpo técnico administrativo e corpo docente) utilizam. Nesse 

sistema os discentes acompanham diariamente informações, tais como, histórico, número 

de faltas e notas das avaliações e os professores e coordenadores registram suas 

atividades. 

No tocante aos recursos humanos, a secretaria é administrada por uma Secretária 

Geral (graduada nível superior completo em Administração) e conta com 2 (duas) 

auxiliares de secretaria para o controle das atividades e atendimento ao público em geral. 

O horário de atendimento: 07h30min às 22h. 

A Secretaria tem o local amplo, iluminado, conservado, limpo e climatizado, 

com boa acústica, segurança e acessibilidade.  

 

II SISTEMA DE REGISTRO ACADÊMICO 

 

O controle acadêmico tem sido uma preocupação constante na FCST. Para 

cumprir este objetivo, a Faculdade mantém um sistema de controle totalmente 

informatizado e em constante reavaliação. Além do controle informatizado, com backup 

automáticos, a FCST mantém o controle da documentação base em arquivo físico dos 

documentos. 

A Faculdade Católica Santa Teresinha, recentemente firmou contrato de prestação 

de serviço junto à empresa Swisslink – Alliance.net – Gestão Educacional, CNPJ n° 

01.001.837/0001-18, com sede em Parnamirim/RN. Nos termos da prestação de serviço 

ficou estabelecido os seguintes módulos da funcionalidade do programa implantado: 

 

1º) Administrador da IES:  
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Administra e controla todas as tarefas dos demais usuários dentro do sistema SWISSLINK; 

 

2º) Coordenadores de Curso:  

 

a) Visualiza todas as tarefas dos Professores e Alunos e emite listagens para controle e 

arquivamento: 

b) Dados Pessoais dos Professores e Alunos; 

c) Dados das Avaliações (Notas, Frequências) informadas pelos professores de cada 

etapa; 

d) Dados dos Assuntos Ministrados em cada aula; 

e) Dados das Freqüências ocorridas em cada disciplina e por aula; 

f) Dados das Consolidações (Entrega Final dos Diários informando a conclusão de um 

período letivo de cada disciplina) realizadas pelos professores; 

g) Dados das Situações Finais Acadêmicas dos alunos em cada período letivo; 

h) Dados dos Históricos Escolares; 

i) Dados do Acompanhamento completo da vida acadêmica dos alunos.  

 

3º) Professores:  

 

a) Atualiza e Visualiza todas as atividades de Professor;  

b) Realiza as Chamadas (colocação de faltas) dos alunos em cada disciplina; 

c) Cadastra todos os Assuntos Ministrados por ele em cada disciplina e em cada aula; 

d) Cadastra todas as Notas em cada disciplina e em cada avaliação; 

e) Envia atividades (arquivos de textos, exercícios e outras atividades) aos alunos na 

forma individual ou em massa;  

f) Emite todas as listagens pertinentes às atividades de professor: i) Relação dos Alunos 

para Assinatura de Presença; ii) Relação dos Alunos com os dados de Presença e Faltas 

da Avaliação; iii) Listagem com os Assuntos Ministrados na Avaliação; iv) Listagem com 

os Assuntos Ministrados de todas as Avaliações; v) Listagem com os dados de todas as 
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Avaliações – MAPÃO; vi) Listagem sem os Dados de TODAS as Avaliações – MAPÃO 

para Anotações.  

g) Entrega à administração dos diários de classe de cada disciplina para conhecimento do 

resultado da situação final de cada aluno ao final de cada período letivo. 

 

4º) Alunos 

 

Visualiza os dados acadêmicos informados pelos professores e faz requisição à 

secretaria dos documentos permitidos pela administração: a) Visualiza todos dados das 

avaliações informadas pelos professores em cada disciplina; b) Visualiza os dados de toda 

sua vida acadêmica, ou seja, o resultado das disciplinas já cursadas, as disciplinas 

matriculadas e as disciplinas a cursar; c) Visualiza as Atividades enviadas pelos 

professores; e) Visualiza os dados pessoais f) Pode fazer requisições dos documentos 

autorizados pela administração à secretaria da instituição. 
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CÓDIGO DE ÉTICA DO CORPO DISCENTE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
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CAICÓ/RN 

CAPÍTULO I  

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 1° - Constituem o corpo discente da Faculdade Católica Santa Teresinha – Caicó/RN 

os alunos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação que a 

Instituição oferece. 

 

 

CAPÍTULO II  

DOS DIREITOS 

 

Art. 2° - São considerados direitos do aluno, além daqueles que lhes são outorgados por 

legislação própria: 

 

I. Ser tratado por todos com respeito, atenção e em igualdade de condições, sem 

discriminação de qualquer espécie; 

 

II. Usufruir de ambiente limpo e organizado, favorável à educação; 

 

III. Receber o ensino referente ao Curso em que se matriculou; 

 

IV. Receber e conhecer o regulamento referente à organização didática e/ou demais 

normas e regulamentos internos e solicitar informações a ele pertinentes; 

 

V. Ter acesso aos serviços oferecidos, nos termos do regulamento e normas próprios, 

sem prejuízo dos trabalhos escolares; 

 

VI. Tomar conhecimento, por intermédio de seus professores ou pelo sistema acadêmico, 

de notas, frequências em cada período letivo; 

 

VII. Requerer a Secretaria Acadêmica, a revisão de instrumentos de avaliação em até 48 

(quarenta e oito) horas após a divulgação resultado, observando os seguintes 

procedimentos: 

 

a) Pedido será encaminhado ao setor competente, acompanhado do instrumento de 

avaliação para que se faça uma análise e emita o Parecer; 

 

b) Após emitir o Parecer, o setor competente remeterá o processo a Secretária 

Acadêmica, para no prazo de cinco (05) dias o discente tome conhecimento. 
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VIII. Requerer matrícula, transferência, renovação, cancelamento e trancamento de 

matrícula, quando maior de idade ou, quando menor, por intermédio do 

responsável, desde que não esteja cumprindo penalidade disciplinar ou sindicância 

ou dependente do cumprimento de outras exigências previstas na legislação 

vigente; 

 

IX. Requerer diplomas, certificados, certidões ou outros documentos comprobatórios de 

sua situação escolar, respeitando o prazo de entrega definido pelo setor competente 

da FCST; 

 

X. Pleitear o aproveitamento de estudos de disciplinas já cursadas; 

 

XI. Participar, votando e ou sendo votado, do processo eleitoral de escolha dos 

representantes do corpo discente nos órgãos colegiados da Faculdade Católica Santa 

Teresinha; 

 

XII. Votar e ser votado nas eleições da diretoria dos diretórios acadêmicos; 

 

XIII. Recorrer, das decisões de natureza acadêmica, aos órgãos da administração 

superior, na forma do Regimento Interno da FCST; 

 

XIV. Propor a realização de atividades ligadas aos interesses da vida acadêmica; 

 

XV.  Ter acesso a serviços de encaminhamento profissional, de apoio pedagógico 

(orientação acadêmica) e psicopedagógico. 

 

X. Fazer a avaliação suplementar, se a nota obtida nas duas primeiras avaliações for 

insuficiente para aprovação, conforme o Art.88 do Regimento Interno da FCST. 

 

Art. 3° - Os alunos regulares da Faculdade Católica Santa Teresinha podem organizar-se 

em diretórios acadêmicos. 

Art. 4° - O Corpo Discente tem representante, com direito à voz e a voto, nos seguintes 

Órgãos Colegiados: 

I. Conselho Superior – CONSUPE  

II. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;   

III. Colegiado do Curso; e 

IV. Comissão Própria de Avaliação – CPA 
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Art. 5° - Os representantes dos discentes têm suas designações efetivadas se preenchidas 

as seguintes condições: 

I. Serem alunos regularmente matriculados; 

II. Serem eleitos na forma do Regimento Interno da FCST; 

III. Serem indicados, oficialmente, pela representação estudantil, para os Órgãos 

Colegiados. 

IV. Serem indicados como representante de cada turma para reuniões com a 

administração da Faculdade. 

 

CAPÍTULO III – DOS DEVERES 

 

Art. 6° - Acatar os termos do presente Regimento e de todas as determinações dos órgãos 

deliberativos e executivos da Faculdade Católica Santa Teresinha. 

Art.7° - Participar, com assiduidade, pontualidade e aproveitamento, das aulas e demais 

atividades do curso em que estiver matriculado; 

Art. 8° - Cumprir, fielmente, os horários e os prazos determinados em suas atividades 

acadêmicas nos locais definidos pela direção e/ou coordenação de cursos da Faculdade 

Católica Santa Teresinha; 

Art. 9° - Abster-se de toda manifestação, propaganda ou prática que importe em 

desrespeito à lei, às instituições, às autoridades e a este Regimento; 

Art. 10°-  Zelar pelo patrimônio material e moral da Faculdade Católica Santa Teresinha 

e de sua mantenedora; 

Art. 11° - Efetuar, pontualmente, os pagamentos das parcelas das semestralidades, taxas 

e emolumentos escolares. 

Art.12° - Contribuir com seus atos e atitudes para manter os valores éticos defendidos 

pela Instituição e seu o bom conceito, dentro e fora dela; 

Art.13° - Tratar com respeito os colegas, servidores e qualquer outra pessoa na 

Instituição; 

Art.14° - Assistir diariamente todas às aulas, participando efetivamente das atividades 

nelas desenvolvidas, mantendo respeito e atenção; 

Art.15° - Participar das solenidades promovidas pela Instituição; 
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Art.16° - Participar das reuniões dos órgãos para os quais tenha sido eleito como 

representante discente; obedecendo à convocação, resguardadas as normas para tal fim 

instituídas; 

Art.17° - Responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e os 

pertencentes à Biblioteca; 

Art.18° - Não incitar os colegas a atos de rebeldia, abstendo-se de colaboração em faltas 

coletivas; 

Art.19° - Receber os novos colegas ou visitantes com sociabilidade e respeito à sua 

integridade física e moral, permitindo assim, àquele que ingressa, uma perfeita 

integração e adaptação; 

Art. 20° - Proceder com integridade e honestidade; 

Art.21° - Obedecer aos prazos estabelecidos no calendário acadêmico; 

Art.22° - Comunicar ao setor competente sua ausência ou o seu afastamento temporário 

por motivo de doença ou outros, justificando eventuais ausências de atestado médico no 

prazo de três dias úteis, contados a partir do início do impedimento; 

Art.23° - Todo o material utilizado como fonte de informação deve ser referenciado 

segundo as normas vigentes ou indicadas pela Faculdade Católica Santa Teresinha; 

Art.24° - Indenizar os prejuízos quando produzir danos ao patrimônio da FCST à 

Instituição ou a objetos de propriedade alheia. 

 

CAPÍTULO IV  

DAS AÇÕES DISCIPLINARES 

 

Art. 25 - A sanção a serem aplicadas ao Discente deve ressaltar, preferencialmente, o 

caráter formativo e educativo mais do que o punitivo. 

I. São considerados atos de indisciplina leves passíveis de aplicação de medidas 

educativas disciplinares os seguintes comportamentos: 

a) Alimentar-se em sala de aula e em laboratórios, exceto quando autorizado pelo 

professor; 
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b) Utilizar, telefone celular, equipamentos eletrônicos como pagers, jogos portáteis, 

tocadores de música ou outro dispositivo ou instrumento de comunicação ou 

entretenimento em sala de aula, laboratório, biblioteca, salvo se autorizado; 

c)  Perturbar o processo educativo, por exemplo, interrompendo o silêncio ou 

prejudicando o rendimento de outros alunos com atitudes indevidas; 

d) Proferir palavras de baixo calão, gesticular, escrever, fazer ou divulgar desenhos 

pornográficos nas dependências da Faculdade Católica Santa Teresinha ou quando em 

missão de representação; 

e) apresentar, distribuir, publicar, mostrar, apreciar no interior da Faculdade Católica 

Santa Teresinha materiais pornográficos (livros, revistas, fotografias e outros). 

 

Art. 26- É garantido o direito de defesa do acusado na aplicação de qualquer sanção. 

Art. 27 - Os membros do Corpo Discente são sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

I. Advertência verbal; 

II. Repreensão por escrito; 

III. Suspensão de 05 (cinco) a 45 (quarenta e cinco) dias; 

IV. Desligamento da instituição. 

 

§ 1°- A sanção de advertência verbal é aplicada ao aluno, pelo Diretor-Geral ou Vice-

Diretor da Faculdade, Diretor Acadêmico, Coordenador de Curso, Professor ou outra 

autoridade constituída pela Faculdade Católica Santa Teresinha, após tomar 

conhecimento da falta cometida e realizada à apuração do fato. 

§ 2°- A sanção disciplinar prevista no inciso II é aplicada após a realização de sindicância 

a ser conduzida por uma Comissão de Sindicância, designada pelo Coordenador do Curso. 

§ 3°- As sanções disciplinares previstas nos incisos III e IV são aplicadas após realização 

de inquérito a ser conduzida por uma Comissão de Inquérito Disciplinar, designada pelo 

Diretor-Geral. 

§ 4°- Não é concedida transferência ao aluno durante o prazo de suspensão, na sanção 

prevista no inciso III. 

 

Art. 28 - A sanção disciplinar de advertência verbal é aplicada ao aluno que: 
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I. Executar, com improbidade, atividades acadêmicas que lhe cabem como dever; 

II. Perturbar a disciplina no recinto da Faculdade; 

III. Faltar à urbanidade e à compostura, nas suas relações com colegas, professores e com 

o pessoal técnico-administrativo, dentro ou fora do ambiente da Faculdade; 

IV. Desobedecer às determinações da Diretoria, Coordenadores, de qualquer membro do 

Corpo Docente ou de autoridade constituída na Faculdade Católica Santa Teresinha ou 

da Mantenedora. 

 

Art. 29 - São punidos, com repreensão por escrito, os alunos que cometam uma das 

seguintes faltas: 

I. Reincidência em falta punida com advertência verbal; 

II. Desrespeito à Diretoria da Faculdade, Coordenadores, a membro do corpo docente ou 

a qualquer autoridade constituída pela Faculdade ou pela Mantenedora, em decorrência 

das suas funções, dentro ou fora do recinto da Instituição; 

III. Ofensa à colega ou pessoal técnico-administrativo da Faculdade; 

IV. Danificação do patrimônio físico e moral da Faculdade Católica Santa Teresinha ou 

de sua mantenedora, caso em que o aluno fica obrigado a indenizar o dano. 

V. Apresentar-se à Instituição, ou representá-la, fora do seu estado normal, como 

embriagado ou sob efeito de qualquer substância tóxica e/ou psicoativa; 

VI. Organizar qualquer forma de arrecadação pecuniária, distribuir impressos, divulgar 

folhetos, fazer publicações em imprensa falada, escrita ou televisada, e/ou publicar na 

internet em nome da Instituição sem autorização expressa do Diretor da Faculdade 

Católica Santa Teresinha; 

VII. Usar, preparar, produzir, adquirir, vender, expor à venda ou oferta, fornecer, ainda 

gratuitamente, prescrever, induzir ao uso, manter e depositar, transportar, portar, guardar 

bebidas alcoólicas nas dependências da Faculdade Católica Santa Teresinha, ou 

representando a Instituição. 

 

Art. 30 - São punidos com suspensão os alunos que cometam alguma das seguintes faltas: 
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I. Reincidência em falta cometida punida com repreensão por escrito; 

II. Prática de plágio de produção intelectual, ou seja, apropriar-se de trabalho de outro e 

utilizá-lo como se fosse seu, sem dar o devido crédito e fazer menção ao autor, como no 

caso de cópia de trabalhos de outros alunos ou de conteúdos divulgados pela Internet ou 

por qualquer outra fonte de conhecimento; 

III. Prática de atos desonestos ou indecorosos, incompatíveis com os padrões morais e 

éticos da Faculdade; 

IV. Injúria ou ofensa à autoridade constituída da Faculdade Católica Santa Teresinha, da 

Mantenedora ou a qualquer membro do corpo docente e discente ou do quadro de pessoal 

técnico-administrativo; 

V. Aplicação de trotes a alunos novos, que importem em humilhação e vexame pessoal 

ou danos físicos ou morais; 

VI. Utilizar práticas de bullying (atitudes agressivas, intencionais e repetidas, adotadas 

por um ou mais estudantes contra outro/outros, causando dor e angústia e executadas 

dentro de uma relação desigual de poder) e cyberbullying (utilizar-se de ferramentas da 

Internet e de outras tecnologias de informação e comunicação, móveis ou fixas, com o 

intuito de maltratar, humilhar e constranger um ou mais estudantes, e/ou professores, e/ou 

funcionários da Faculdade Católica Santa Teresinha); 

VII. Empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou ameaças a 

terceiros, incluindo hostilidade e intimidação, mediante o uso de apelidos racistas ou 

preconceituosos; 

VIII. Emitir comentários ou insinuações de conotações sexual agressiva ou desrespeitosa, 

ou apresentar qualquer conduta de natureza sexualmente ofensiva, inclusive aliciamento; 

IX. Emitir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, racistas ou 

preconceituosos. 

X. Danificar ou adulterar registros e documentos escolares, através de qualquer método, 

inclusive o uso de computadores ou outros meios eletrônicos; 

XI. Incorrer nas seguintes condutas nas atividades escolares: 
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1. Comprar, vender, furtar, transportar ou distribuir conteúdo totais ou parciais de 

provas a serem realizadas ou suas respostas; 

2. Substituir ou ser substituído por outra pessoa na realização de provas, avaliações 

e projetos da Faculdade Católica Santa Teresinha; 

3. Substituir seu nome ou demais dados pessoais quando realizar provas ou 

avaliações da Faculdade Católica Santa Teresinha; 

4. Danificar ou destruir equipamentos, materiais, qualquer mobiliário ou instalações 

da Faculdade Católica Santa Teresinha, escrever, rabiscar ou produzir marcas em 

qualquer parede, vidraça, porta, quadra de esportes, meio ambiente e demais 

dependências da Instituição; 

5. Portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, explosivos ou objetos 

contundentes que atentem contra a integridade física; 

6. É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer 

outro produto fumigo, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou 

público, salvo em área destinada exclusivamente a este fim, devidamente isolada 

e com arejamento conveniente (Lei Federal n° 9.294/96); 

7. Oferecer ou receber qualquer tipo de suborno. 

 

Art. 31 – São punidos com desligamento da Instituição os alunos que: 

I. Reincidirem em falta já punida com suspensão, qualquer que seja o número de dias 

aplicado; 

II. Cometam faltas que por sua gravidade, repercussão e consequências sejam intoleráveis 

nas relações entre aluno e Faculdade; 

III. Agressão física. 

Art. 31 - Na aplicação das sanções são levadas em conta a primariedade do infrator, a 

gravidade das faltas, seus motivos e consequências. 

Art. 32 - Na aplicação das sanções de suspensão ou desligamento é observado: 

I. A convocação pela Comissão de Inquérito Disciplinar é feita por escrito; 

II. O não comparecimento para prestar depoimento presume admissão de culpa, se a  

ausência não foi prontamente justificada; 
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III. Concluído o inquérito disciplinar, o resultado é comunicado ao aluno e ao 

responsável, se for o caso, por escrito; 

IV. Em nenhuma hipótese as sanções podem constar no Histórico Acadêmico do aluno.  

 

Art. 33 - São cancelados os registros das sanções de repreensão por escrito e de suspensão 

se, no prazo de um ano de sua aplicação, o aluno não incorrer em reincidência. 

Art. 34 – O processo disciplinar será iniciado mediante registro de ocorrência no 

Conselho de Ética por qualquer membro da Instituição; 

Art. 35 – Este Código de Ética entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser 

revisto pela Comissão constituída para tal fim, ao final de um (01) ano. 

 

 

 

 

Presidente do CONSUPE 
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NORMAS PARA ESTUDO DIRIGIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ/RN 
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O Estudo Dirigido aplica-se aos alunos com disciplina pendente, somente se a 

disciplina não estiver em oferta na unidade (para cursos presenciais) e para alunos que 

estejam no último semestre letivo. De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA 

007/2014 –DG/FCST de 30 de junho de 2014. 

 

Consiste em fazer o aluno estudar um assunto a partir de um roteiro elaborado 

pelo professor. Este roteiro estabelece a extensão e a profundidade do estudo. 

 

Há diversos tipos ou modalidades de estudo dirigido, pois o professor pode 

elaborar um roteiro contendo instruções e orientações para o aluno: 

 

- ler um texto e depois responder as perguntas; 

- manipular materiais ou construir objetos e chegar a certas conclusões; 

- observar objetos, fatos ou fenômenos e fazer anotações; 

- realizar experiências e fazer relatórios, chegando a certas generalizações; 

- realizar uma pesquisa bibliográfica; 

- preparar um relatório através da pesquisa bibliográfica e de campo. 

 

O professor deve elaborar roteiros contendo tarefas operatórias que mobilizem 

dinamizam as operações cognitivas, ou seja: classificar; seriar; relacionar; analisar; 

reunir; sintetizar; localizar no tempo e no espaço; representar; conceituar e definir; provar; 

transpor; julgar; induzir e deduzir.  

 

O objetivo do Estudo Dirigido: 

 

a) Desenvolver técnicas e habilidades de estudos, ajudando o aluno a aprender as 

formas mais adequadas e eficientes de estudar determinado componente curricular 

que ele irá realizar o estudo dirigido; 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

327 

b) Promover a aquisição de novos conhecimentos e habilidades, ajudando o aluno 

no processo de construção do conhecimento; 

 

c) Oferecer ao aluno um roteiro ou guia de estudos contendo questões, tarefas ou 

problemas significativos que mobilizem seus esquemas operatórios de 

pensamento, contribuindo para o aperfeiçoamento. 

 

É interessante ressaltar que o Estudo Dirigido é uma forma de ativar e mobilizar 

o aluno a levar a pensar, pesquisar e construir. 

O professor deve deixar claro qual o objetivo da elaboração do Estudo Dirigido, 

colocando as competências e habilidades que os alunos devem adquirir naquele conteúdo. 

As instruções e orientações devem ser claras e objetivas no roteiro para o estudo 

dirigido, explicitando as tarefas operatórias que o aluno vai executar.  

Outro fator importante é que não pode ocorrer no Estudo Dirigido plágio e isso 

o docente deve deixar claro para o aluno, seguir normas da Instituição e ABNT e ter o 

prazo determinado para entrega do trabalho de no mínimo 15 (quinze) dias e no máximo 

30 (trinta) dias.  

Após a entrega do Estudo Dirigido o professor encaminha todo o material para 

secretaria para que seja arquivado. 

Todo Estudo Dirigido deve ser estruturado em forma de Processo Acadêmico e 

aprovado pelo Colegiado do Curso. 

 

 

 

 

Direção Geral 
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CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ......................... 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO ESTUDO DIRIGIDO 

 Ano/Semestre: ............ 

 

COMPONENTE CURRICULAR: 

 
 

 
 

 

 

 
 

TIPO DO ESTUDO: (Atividade, fichamentos, resumo, etc,) 

 
 

 

 
 

 

 

DESCRIÇÃO DO ESTUDO: 

Informar o que será realizado pelo aluno 

 
 

 

 
 

 

 

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL:  

 
 

 
 

 

 

ALUNO (A):  

 

MATRÍCULA: 

 
 
 

 

 

JUSTIFICATIVA: Descrever a necessidade do estudo para o desenvolvimento do trabalho, deixando 

claro o motivo pelo qual se faz necessário o trabalho. 

 

 
 
 

DATA DE INÍCIO: _____/_____/_____  DATA DE TÉRMINO: _____/_____/_____ 

 
 

 

 

 
 

EMENTA: 

 
 

 

 
 

OBJETIVO GERAL: 

 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
 

 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Professor Responsável 

 

 

 
 
 

PARECER DO CEPE     

Data de recebimento: _____/_____/_____ 

 

Aprovado  (     )   Reprovado (     ) 

Data _____/_____/_____ 

Assinatura do (a) Coordenador (a) ________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

PARECER DA CORDENAÇÃO DO CURSO MEDIANTE ANÁLISE DO COLEGIADO   

Data de recebimento: _____/_____/_____ 

 

Aprovado  (     )   Reprovado (     ) 

Data _____/_____/_____ 

Assinatura do (a) Coordenador (a) _________________________________________________________ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

PARECER DA DIREÇÃO ACADÊMICA   

Data de recebimento: _____/_____/_____ 

 

Aprovado  (     )   Reprovado (     ) 

Data _____/_____/_____ 

Assinatura do (a) Diretor (a)  _________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: 
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DIRETRIZES PARA AS ATIVIDADES DE MONITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ / RN 
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1 JUSTIFICATIVA 

 

 

A implantação do Projeto de Monitoria no âmbito da FACULDADE 

CATÓLICA SANTA TERESINHA, é contemplada pelo que preceitua a L.D.B, de Lei 

Nº 9.394/96, em seu Artigo 84, quando afirma “os discentes da Educação Superior 

poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições 

exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. 

É importante a função do monitor, pois lhe possibilitará tornar-se parte 

fundamental no processo ensino-aprendizagem. Esta função funciona como uma 

alternativa que desperta vocação para a docência a ser exercida talvez em futuro próximo, 

e para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão. 

 

2 OBJETIVOS 

 

Geral: Capacitar discentes, com base em nossa realidade, promovendo postura 

profissional que permita trabalho cooperativo de monitor de forma a atender expectativas 

desta Instituição e da sociedade, por meio de um serviço de qualidade, aplicável aos 

diferentes cursos. 

 

Específicos: despertar vocações para as atividades acadêmicas; e promover a 

cooperação entre os discentes e docentes. 

 

3 EXECUÇÃO 

 

O início das atividades acontecerá logo após a aprovação de um Projeto Específico 

pelo Conselho de Ensino,  Pesquisa e Extensão, ouvida a Mantenedora. 
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A FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHAatravés das 

Coordenações de seus cursos e com a utilização de seus professores desenvolverá todo o 

arcabouço e instrumental  necessários para implantação da Monitoria. 

 

A monitoria funcionará por tempo indeterminado, com os custos de tal atividade 

devendo correr por conta da Mantenedora. 

 

4. REGIMENTO 

 

A obediência ao Regimento Interno da Faculdade deverá ser observada, não sendo 

permitido quaisquer alterações que não sejam autorizadas pela Conselho Superior - 

CONSUPE. 

No que concerne à Monitoria, deve ser ressaltado o seu papel social, sobretudo 

dirigida ao objetivo de despertar vocações para o magistério e para o exercício de 

atividades auxiliares do Ensino, da Pesquisa, da Extensão. 

 

5 METODOLOGIA 

 

A seleção do pessoal a ser orientado para a monitoria,será feita por meio de uma 

banca examinadora competente e pré-estabelecida.  

A Coordenação de cada curso desenvolverá questões de rotina tais como: 

planejamento, orientações e avaliações dos discentes. 

 

6 ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

 

•    Auxiliar os professores nas aulas e no preparo de material didático, 

fiscalização, acompanhamento de provas, trabalhos escolares e o que mais 

houver de interesse docente; 

•   Auxiliar os professores em trabalhos práticos, experiências, conforme seu 

conhecimento e aptidão; 
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•   Apoiar os professores em atividades laboratoriais; 

•   Organizar grupos de estudos entre os alunos, visando um melhor 

aproveitamento dos conteúdos ministrados, fixação e reforço de aprendizagem; 

•   Apresentar Relatório Final, ao término do ano letivo.” 

 

7 PERFIL DESEJADO 

 

O monitor deve ter as características de quem vai exercer o magistério superior ou 

adquiri-las no decorrer do exercício da monitoria. As características necessárias são: 

 

• Ética profissional; 

• Integração no trabalho; 

• Lealdade; 

• Disciplina; 

• Iniciativa; 

• Organização; 

• Método. 

 

8 BENEFÍCIOS 

 

Os benefícios da monitoria serão revertidos ao próprio monitor, ao aluno do 

monitor e a instituição, pois ela estimula o monitor a exercer a profissão no futuro, 

contribui com a sua renda mensal, permite o desenvolvimento técnico-pedagógico 

próprio do ensino superior, oportunizando a integração do aluno com a vida profissional, 

e ainda alia a aprendizagem à prática docente. 

  

 

Para a instituição contribui na melhoria da qualidade do processo ensino-

aprendizagem, em campo, laboratório, preparação de aulas e material didático. 
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9 ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR – ORIENTADOR 

 

a. Elaborar o plano de atividades dos monitores em articulação com o 

coordenador de curso; 

b. Observar a freqüência, assiduidade, cumprimento de horário dos monitores; 

c. Orientar as atividades estimulando sempre a produção científica; 

d. Emitir parecer em relatórios mensais sobre o trabalho dos monitores; 

e. Comunicar ao coordenador de curso qualquer irregularidade. 

 

10 SELEÇÃO 

 

A função de monitor será provida mediante concurso interno, constando de prova 

de títulos com avaliação de histórico escolar e curriculum-vitae do candidato, prova 

escrita e prova oral. A prova oral do discente não deve ser inferior a 30 minutos e nem 

superior a 50 minutos. O tema será selecionado pelo coordenador do curso interessado – 

um entre dez temas a escolher.  

A Banca Examinadora constará do Coordenador do Curso interessado e dois 

professores, sendo um da disciplina objeto da monitoria, todos designados pelo 

Coordenador do Curso. 

 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS 

a. Ao ser admitido, o monitor deverá assumir suas funções, buscando 

orientações e participando das reuniões para as quais for convocado. 

b. Deverá ainda, apresentar sumários mensais de atividades para apreciação 

do professor-orientador, que os encaminhará ao coordenador do curso. 

 

 

c. Ao concluir o exercício da monitoria o discente apresentará o Relatório 

Final de suas atividades e o professor-orientador deverá emitir, no mesmo, o seu parecer 
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conclusivo, remetendo-o ao Diretor Acadêmico da FACULDADE CATÓLICA 

SANTA TERESINHA que ouvirá o Coordenador de curso no que for necessário.  

d. O monitor poderá ser dispensado de suas funções a critério, ou do 

Coordenador do curso ou ainda por sua própria solicitação.  

e. Aplicar-se-ão ao sistema de monitoria as disposições do Regimento 

Interno da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA. A carga horária do 

monitor ficará a cargo do professor-orientador em comum acordo com o Coordenador do 

curso.  

f. O monitor apoiado pelo seu professor-orientador elaborará seu plano de 

trabalho. 

g. A avaliação do monitor terá por base o previsto nesse plano e no seu 

desempenho à frente da monitoria.  

h. O monitor registrará seu trabalho em Ficha de Freqüência, arquivada no 

final de cada mês, quando então o monitor fará seu relatório mensal, encaminhando-o ao 

professor-orientador. 

i. O monitor ao completar seu período de monitoria com aproveitamento 

receberá Certificado a que faz jus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

336 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGIMENTO DO  NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS DA 

FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – NEAB/FCST  

(Criado pela Resolução nº 001/2012 do CEPE da FCST e aprovado pela Portaria nº 

003/2012 do  CONSUPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ/RN 
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CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Este órgão tem como função precípua atuar nas áreas de pesquisa, ensino e 

extensão, juntamente com o CEPE e o NDE de cada curso, relacionados à diversidade 

étnico-racial, de combate à discriminação e ao racismo, eventos, encontros e seminários 

para a implementação da Lei 10.639/2003 e do Parecer CNE/CP 3/2004, que dispõe sobre 

o ensino da História da África e História da Cultura afro-brasileira e história indígena. 

 

Art. 2º -O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Faculdade Católica Santa 

Teresinha – NEAB/FCST é um órgão suplementar diretamente subordinado a Direção 

Geral da Faculdade Católica Santa Teresinha e auxiliar do Conselho de Ensino Pesquisa 

e Extensão-CEPE/FCST e dos Núcleos Docentes Estruturantes – NDE’s dos Cursos da 

Faculdade Católica Santa Teresinha. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS 

 
 

Art. 3º - O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Faculdade Católica Santa Teresinha – 

NEAB/FCST, tem como finalidade: 

 

I - Sensibilizar a comunidade acadêmica (docentes, discentes e o corpo técnico 

administrativo) acerca das diretrizes e bases da educação nacional quanto à temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira”. 

II – Estimular e apoiar projetos de pesquisa, ensino e extensão voltados às temáticas 

étnico-raciais. 

III – Auxiliar o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE na implementação de 

projetos de pesquisa, ensino e extensão voltados as temáticas étnico-raciais. 
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IV – promover juntamente com o CEPE e os NDE’s dos cursos da Faculdade Católica 

Santa Teresinha seminários e fóruns de discussão entre toda comunidade acadêmica e a 

sociedade em geral com temáticas que busquem a formação de uma sociedade que 

reconheça e respeites as diversidades étnico-raciais brasileira. 

V- Promover juntamente com o CEPE eventos para os dias 21 de março, Dia Internacional 

de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial; dia 13 de maio, Dia Nacional de Luta 

contra o Racismo e 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS 

 

Art. 4º -O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Faculdade Católica Santa Teresinha – 

NEAB/FCST terá a seguinte representação: 

 

I - um (01) Coordenador de curso; 

II – um (01) professor representante de cada curso; 

 

Art. 5º -  Os membros do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Faculdade Católica 

Santa Teresinha – NEAB/FCST serão nomeados pela Direção Geral da Faculdade 

Católica Santa Teresinha por um período de dois (02) anos.  

 
 
 
 
 
 

Direção Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ / RN 
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INSTRUÇÕES REGULADORAS 

 

a) FINALIDADE 

As presentes instruções destinam-se a orientar o corpo docente e discente, 

bem como os setores administrativos e pedagógicos da FACULDADE CATÓLICA 

SANTA TERESINHA, no tocante à execução de Estágio Curricular Supervisionado em 

conformidade com a legislação vigente. 

 

b) OBJETIVO 

O Estágio Curricular Supervisionado tem por objetivo a complementação 

educacional e a prática profissional do estudante e faz-se mediante sua efetiva 

participação no desenvolvimento de programas e de planos de trabalho, em órgãos 

públicos ou privados que mantenham atividades vinculadas à natureza do curso 

frequentado. 

 

c) PESSOAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

• Coordenador de Estágio; 

• Orientador de Estágio; 

• Estagiário; 

• Supervisor de Estágio (na Empresa / Escola). 

 

D) ÁREAS DE ESTÁGIO 

 

Cabe ao aluno indicar o órgão e a disciplina de sua referência para cumprir o 

Estágio Curricular Supervisionado, de conformidade com as áreas definidas por cada 

Coordenador de Curso. 
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E) REQUISITOS: 

 

Para a realização do Estágio, o aluno(a) deve: 

a) ter cumprido os pré-requisitos pedagógicos; 

b) ter sido aprovado(a) em todas as disciplinas básicas pré-requisitos para as atividades 

de Estágio. 

 

O Estágio Curricular Supervisionado, que é imprescindível para a conclusão 

do curso e a diplomação do estudante, abrange o período de estágio conforme calendário 

acadêmico do semestre letivo e com a carga-horária mínima definida no projeto 

pedagógico de cada curso. 

Cada curso da instituição fica incumbido, através de seus Colegiados, da 

tarefa de criar regulamento próprio com vistas a sistematizar o Estágio e o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), com vistas a garantir que as orientações do MEC e a 

legislação vigente sejam seguidas, delineando os procedimentos, critérios e mecanismos 

de funcionamento e de avaliação das disciplinas relacionadas ao Estágio Supervisionado. 

 

F) ROTINA DO PROCESSO DE ESTÁGIO: 

 

Formalização geral: cada curso terá que, através de seu colegiado, 

regulamentar a rotina própria de seu estágio curricular obrigatório, com bases nas suas 

especificidades. 

O aluno deve fazer matrícula no Estágio, por ocasião da matrícula no semestre 

correspondente; 

Cada Coordenador de Estágio solicitará por escrito, logo no início do 

semestre aos Coordenadores de Curso, a lista dos professores autorizados como 

Orientadores de Estágio Supervisionado, em função das suas disponibilidades, 

conhecimento da área e planejamento; 
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O Coordenador de Estágio de cada curso, logo no início do semestre, visitará 

as salas dos alunos do semestre que iniciará o Estágio dos Cursos, para apresentar-lhes 

breves informações sobre o procedimento do Estágio Supervisionado; 

O estagiário receberá por parte do Coordenador de Estágio de cada curso, as 

orientações detalhadas para execução do Estágio Supervisionado; 

Após as explicações detalhadas sobre o Estágio, por parte de cada 

Coordenador de Estágio, o aluno deve preencher, na Secretaria de Apoio, o requerimento 

(ANEXO C), solicitando autorização ao Diretor da FACULDADE CATÓLICA SANTA 

TERESINHA, para iniciar o Estágio Curricular Supervisionado, Conforme o Calendário 

Acadêmico do semestre letivo. No requerimento, o aluno deve indicar, ainda: 

 

• Lugar onde pretende Estagiar, indicando o nome da Instituição; 

• a área desejada; 

• Nome do Supervisor de Estágio na Empresa / Escola; 

• Nome do professor Orientador; 

• Nome do dirigente e do órgão a quem deverá ser dirigida a carta de 

• Apresentação emitida pela Secretaria, assinada pelo Diretor da FACULDADE 

• CATÓLICA SANTA TERESINHA(ANEXO D); 

• Anexar o espelho das disciplinas e a solicitação de Estágio. 

 

Deferida a autorização para iniciar o Estágio Supervisionado, o aluno deverá 

receber, na Secretaria, a carta de apresentação ao órgão onde pretende estagiar; 

O órgão em que é feito o Estágio, enviará CARTA RESPOSTA à 

FACULDADE CATÓLICASANTA TERESINHA utilizando modelo padronizado 

(ANEXO E) que lhe é remetido juntamente com a Carta de Apresentação; 
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O Estagiário deve respeitar a programação, os interesses e limitações do órgão 

promotor do Estágio e as orientações indicadas pelo supervisor, da Empresa / Escola ou 

da Instituição. 

 

G) EXECUÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Compete ao Estagiário: 

 

Desenvolver as atividades fixadas no Plano de Estágio, constante da Ficha de 

Acompanhamento de Estágio Supervisionado (ANEXO G), mediante orientações do 

Professor Orientador e do Supervisor de Estágios da Empresa / Escola ou Instituição; 

Reunir, durante o Estágio, todos os dados, levantamentos, fontes de 

referência, análises efetuadas, minutas de relatório e outros elementos para facilitar a 

elaboração do relatório final. 

 

Compete ao Professor Orientador: 

 

Elaborar as etapas do Plano de Estágio indicados na Ficha de 

Acompanhamento, (ANEXO G) e orientar o aluno a desenvolver as atividades fixadas no 

planejamento, bem como auxiliá-lo quanto às providências que o mesmo deverá tomar 

com relação aos levantamentos de dados, fontes de consulta e análise a serem efetuadas, 

mantendo neste sentido contatos constantes (uma vez por mês) no mínimo, durante o 

período de Estágio do aluno para melhor avaliação. Tal atividade necessitará de uma 

quantidade de horas-aula por semestre para cada aluno incluindo-se: as orientações, 

controle de frequência do aluno, avaliação do Relatório Final, preenchimento dos 

formulários e defesa do Relatório Final. 
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Compete ao Supervisor de Estágio: 

 

Supervisionar as atividades do aluno estagiário na Instituição ou Empresa / 

Escola, mostrando-lhe as possíveis alternativas para as soluções dos problemas 

encontrados. 

 

Elaboração do Relatório Final: 

 

Ao término do Estágio, o aluno deve elaborar o RELATÓRIO FINAL DO 

ESTÁGIOCURRICULAR SUPERVISIONADO, respeitando as seguintes instruções: 

1. O produto final do seu trabalho; 

2. Os métodos e procedimentos adotados para chegar até aquele produto; 

3. As dificuldades encontradas e as soluções escolhidas; 

4. O professor orientador deve ser consultado sobre a forma, apresentação e 

conteúdo do Relatório Final (respeitar as normas da ABNT) apresentar 2 (duas) vias, 

sendo uma arquivada na Coordenação de Estágios por um período de quatro semestres e 

ter no mínimo 20 (vinte) páginas de conteúdo probatório encadernado 

 

H) AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

A avaliação do Estágio será feita pelo professor da disciplina, com base na 

Ficha de Acompanhamento de Estágio Supervisionado (ANEXO G) e no Relatório Final 

do aluno, pelo coordenador de estágio, com base no fluxo de documentação, e pelo 

supervisor de estágio. A Ficha de Acompanhamento conterá, entre outros dados, a 

avaliação de desempenho do Estágio feita pelo supervisor do Estágio conforme atributos 

e conceitos explicitados na própria ficha. 

O Relatório Final é avaliado em função de: 

 

a) Apresentação; 

b) Suporte bibliográfico; 

c) Qualidade da redação; 

d) Concisão, Clareza e Propriedade. 
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A avaliação final do aluno deverá ser feita durante a defesa oral do Relatório 

Final, perante uma Banca Examinadora, composta de: 

 

a) Presidente da banca que pode ser Diretor(a) Acadêmico(a) ou professor(a) indicada 

pelo(a) diretor(a) acadêmico(a) por meio de Portaria para assumir os trabalhos das 

apresentações dos relatórios de estágio; 

b) Professor Orientador; 

c) Coordenador de Estágio. 

 

O aluno deverá obter a nota final 7,0 (sete) no mínimo, para ser aprovado no 

Estágio. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Do Coordenador de Estágio: 

 

I. Visitar no início de cada semestre as salas dos alunos que realizarão 

estágios, para se apresentar e dar informações sobre o procedimento 

do Estágio Supervisionado; 

II. Realizar 2 reuniões por semestre com os professores orientadores; 

III. Orientar cada aluno, dos respectivos cursos, quando às normas que 

regem o Estágio e os passos a serem seguidos; 

IV. Em cada semestre solicitar a lista dos professores orientadores 

autorizados por parte dos Coordenadores de cursos, para Estágio 

Supervisionado e reunir a equipe de orientadores; 

V. Exarar parecer quanto às consultas efetuadas pelos órgãos 

pedagógicos e administrativos da FACULDADE CATÓLICA 

SANTA TERESINHA que envolvam assuntos de Estágio; 

VI. Designar os professores orientadores para cada aluno, em função das 

suas áreas especifica e turnos (Noturno e Diurno); 
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VII. Encaminhar os processos, através do protocolo aos respectivos 

professores orientadores, por áreas e curso. 

 

Definir no início de cada semestre: 

 

I. Período de solicitação de Estágio, conforme o Calendário Acadêmico 

do semestre letivo; 

II. O prazo de entrega do Relatório Final será de 30 (trinta) dias antes do 

término do semestre letivo; 

III. A defesa do Relatório Final, turno (diurno e noturno); 

IV. Organizar e arquivar a consulta dos Relatórios de Estágio; 

V. Receber no final de cada semestre, após a defesa no prazo pré-fixado 

os Relatórios Finais, dos professores orientadores de cada curso, junto 

com os respectivos processos de Estágio; 

VI. Classificar e arquivar os processos de Estágios pendentes; 

VII. Receber de cada professor orientador o seu Plano de Estágio do 

respectivo semestre letivo; 

VIII. Acompanhar e manter sob a sua guarda o processo de Estágio, desde 

o seu recebimento formal até a sua conclusão, ou interrupção oficial, 

ocasião em que deverá devolvê-la à Coordenação de Estágio; 

IX. Orientar e avaliar o estagiário de acordo com as normas da Instituição. 

 

b) Do Aluno Estagiário: 

 

I. Executar as atividades previstas no planejamento do Estágio, sob a 

orientação técnica e metodológica do professor da disciplina na 

FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA, bem como do 

supervisor na Empresa / Escola; 
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II. Durante o desenvolvimento do estágio, o aluno deverá efetuar 

anotações sobre os aspectos mais importantes de cada uma das 

atividades desenvolvidas, para utilização na elaboração do Relatório 

Final;  

III. Preparar a defesa oral do Relatório. 

IV. A Coordenação, juntamente com a Direção deverá estabelecer uma 

sala para orientação de Estágio. 

 

c) Da Secretaria de Apoio da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA: 

 

I. Receber o requerimento (ANEXO C) e expedir Carta de Apresentação 

(ANEXO D), ao órgão indicado pelo aluno no seu requerimento 

(ANEXO C), indicando prazo do Estágio conforme o Calendário 

Acadêmico do semestre letivo; 

II. Receber a Carta Resposta (ANEXO E), emitida pela Unidade 

Organizacional concedente do Estágio e preparar o respectivo dossiê, 

encaminhando-o a Coordenação de Estágio; 

III. Distribuir os processos de Estágio aos respectivos professores 

orientadores, através de protocolo; 

IV. Encaminhar à Secretaria Geral os processos com as respectivas notas 

finais, recebidas da Coordenação de Estágio. 

 

I) UNIDADES ORGANIZACIONAIS CONCEDENTES DE ESTÁGIO: 

 

Os locais de realização do Estágio podem ser: 

• Estabelecimentos Públicos; 

• Estabelecimentos Privados; 

• Organizações não-governamentais. 
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REGULAMENTO TRABALHO DE CURSO (TCC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ/RN 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

349 

A) ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em um trabalho 

monográfico dentro do campo que o aluno do Curso deve executar individualmente, 

auxiliado por um Professor Orientador, com a finalidade de adquirir fundamentação 

consistente em relação aos conhecimentos teórico-práticos obtidos ao longo de sua 

graduação. 

O TCC deverá seguir os preceitos básicos da Metodologia da Pesquisa, 

respeitar as áreas temáticas do Curso e ser elaborado de acordo com as normas do 

“Manual de Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos da FCST” necessariamente, 

no Projeto elaborado durante o componente curricular de Pesquisa Científica. Assim que 

aprovado o Projeto de Pesquisa de TCC, o estudante, com o auxílio do orientador deverá 

iniciar o processo de elaboração de trabalho. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)deverá ser elaborado 

preferencialmente ao longo do período letivo que consta na grade curricular, devendo ser 

concluído antes do final do período pré-estabelecido pela coordenação e ser encaminhado 

para a Banca Examinadora com a devida aprovação do Professor Orientador. É Obrigação 

do Orientador não deixar o Trabalho chegar até a Banca Examinadora caso não tenha a 

qualidade necessária para tanto. Nesse sentido, para evitar constrangimentos para o aluno 

e para o orientador no momento de defesa de seu trabalho, atribui-se a figura do Professor 

Orientador o poder de reprovar seu orientando mesmo antes da banca examinadora, caso 

seu trabalho não tenha a qualidade necessária para atender aos critérios pré-estabelecidos 

pela coordenação de pesquisa e extensão. 

 

B)  DA ORIENTAÇÃO 

 

O aluno tem o direito irrevogável de ser acompanhado por um Professor 

Orientador. O processo de orientação será registrado e acompanhado pelo  
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preenchimento de uma Ficha Demonstrativa de Orientação, que deverá conter as datas 

das orientações presenciais acompanhadas por palavras-chaves que definam as atividades 

desenvolvidas durante o encontro e as assinaturas do orientador e do orientando.  

O aluno deverá apresentar a ficha no dia da entrega do TCC, assinada pelo 

orientador comprovando que houve o mínimo de orientações (no mínimo seis) exigidas 

ao longo do semestre. 

A presença dos alunos nos encontros marcados pelo Professor Orientador é 

obrigatória. O não comparecimento implicará no decréscimo da nota final ou na 

reprovação direta do aluno. Da mesma forma, o comparecimento nas aulas é obrigatório, 

sob pena de reprovação por faltas. A sistemática de encontros e de orientação deve ser 

combinada entre professor e aluno. 

Ao Professor Orientador, como remuneração pelo seu trabalho ao longo dos 

três meses nos quais o processo de orientação será desenvolvido (a serem estabelecidos 

em calendário publicado pela coordenação semestralmente). 

 

C) DA PRÉ-AVALIAÇÃO 

 

O orientador deverá fazer, no máximo trinta (30) dias antes do depósito da 

monografia para apreciação e avaliação da banca examinadora, uma pré-avaliação do 

trabalho executado pelo aluno. 

Para a pré-avaliação, que será agendada pelo orientador, o aluno deverá 

apresentar ao orientador, na forma escrita, o TCC desenvolvido até o momento. 

Recomenda-se que a discussão teórica já esteja concluída e que se apresentem resultados 

parciais previamente discutidos. 

Após a avaliação o orientador encaminhará ao coordenador do curso, 

juntamente com a Ficha Demonstrativa de Trabalho de todos os seus orientandos, um 

parecer autorizando ou não o aluno a apresentar seu TCC à banca pública. 
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Caso o orientador não autorize o estudante a apresentar seu TCC, este terá um 

prazo de 15 dias para se submeter a uma nova avaliação. Se o trabalho ainda não estiver 

em condições de ser apresentado à banca examinadora o aluno estará reprovado 

automaticamente.  

 

D) DA DEFESA 

 

O professor orientador, em concordância com o orientando, pode expressar 

suas pretensões com relação aos integrantes da banca examinadora, mas fica a critério do 

Colegiado de Curso a aceitação, ou não, desta indicação. A Banca deverá ser composta 

por professores da FCST, e preferencialmente, da área do objeto da Pesquisa. 

A Coordenação do Curso publicará uma lista com a relação dos estudantes 

que, até a data prevista no calendário, tenham efetivado a entrega do TCC, acompanhada 

pelos nomes de seus respectivos Professores Orientadores que são membros nato, e dos 

demais Professores Examinadores que integrarão as Bancas Examinadoras, e deve conter 

também as datas, horários e locais das defesas. 

A defesa do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), que será realizada em 

sessão pública, compreenderá a exposição oral do conteúdo do mesmo com auxílio de 

material audiovisual. O aluno terá no máximo 20 minutos para fazer sua apresentação. 

Após a defesa, cada professor membro da Banca Examinadora terá 5 minutos para arguir 

o candidato, que terá direito a mais 5 minutos para réplica. 

Para apresentação dos trabalhos o Orientador deve solicitar à Secretaria 

Acadêmica com 08 (oito) dias de antecedência, a reserva de uma sala climatizada com os 

seguintes equipamentos: Datashow, notebooks para apresentação dos alunos, e, para a 

banca examinadora, uma impressora. 
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A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC se faz mediante uma 

Banca examinadora composta por: dois examinadores que não podem presidir, e o 

Orientador que atuará como presidente da Banca, podendo ser substituído por um 

representante designado pelo Colegiado de Curso.  

A Ata de sessão pública da defesa de TCC indicará apenas a condição de aprovado 

ou reprovado. 

 

E) DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO 

 

A avaliação do Trabalho de Curso - TCC será realizada em duas etapas 

distintas, com datas a serem divulgadas por Edital pela Coordenação de Curso. Todas as 

notas referentes à avaliação do TCC compreenderão valores entre 0 (zero) e 10 (dez 

inteiros). 

A primeira nota será atribuída pelo orientador e terá peso equivalente a 30% 

do total. O aluno será avaliado pelo Orientador, sendo julgado seu desempenho, qualidade 

do Trabalho, aplicação e cumprimento das tarefas atribuídas e dos passos estabelecidos 

em calendário específico, conforme a Tabela de Avaliação de Trabalhos Acadêmicos. 

A segunda nota será atribuída pelo Examinador e terá um peso equivalente a 

70% do total. O Examinador deverá julgar o desempenho do aluno na apresentação do 

TCC, a capacidade de argumentação nos questionamentos, a apresentação do trabalho 

escrito, a normatização, entre outros aspectos, também seguindo a Tabela de Avaliação 

de Trabalhos Acadêmicos. 

Quanto à avaliação da banca examinadora, existem três possibilidades. A 

aprovação do candidato dar-se-á se este atingir uma nota igual ou superior a 7,0 (Sete 

inteiros) na banca examinadora. Em caso de nota inferior a este valor, o aluno será 

considerado REPROVADO, devendo refazer toda a pesquisa no semestre seguinte. Sendo 

a avaliação da Banca Examinadora incontestável, não haverá revisão de avaliação ou 

segunda chamada. 
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Se o aluno for “Aprovado com Recomendações/Ressalvas”, terceira 

possibilidade de avaliação da banca examinadora, este terá um prazo de 20 (vinte) dias 

corridos, após a defesa do TCC, para efetuar as alterações e/ou correções sugeridas e 

encaminhar uma cópia ao Professor Orientador, via protocolo. Ao receber o trabalho 

corrigido o professor Orientador terá 5 (cinco) dias para comunicar ao pesquisador o 

resultado de sua análise. Após a comunicação do Professor Orientador, o orientando terá 

5 (cinco) dias corridos para realizar o depósito do TC na Secretaria Geral da Faculdade. 

Por fim, cabe relembrar que, considerando as especificidades didático-

pedagógicas do componente curricular, não haverá realização de segunda chamada e nem 

Avaliação Final (recuperação). 

 

F)  DA ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TCC 

 

Disposições Gerais: 

 

Art.1º Deverão ser entregues à biblioteca da FCST os Trabalhos de Conclusão de Curso 

da Graduação e Pós-Graduação que constem como parte exigências à obtenção das 

titulações de seus respectivos cursos. 

Art.2º Cada aluno será responsável pela entrega do seu trabalho final ao Coordenador do 

curso, em forma digital (PDF) em CD ou Pen Drive, juntamente com o Termo de 

Autorização e com a solicitação de Participação na Cerimônia de Colação de Grau. Ao 

receber o arquivo do TCC o Coordenador deverá: 

I - Analisar se o trabalho está completo conforme normas da ABNT e manual de 

orientação do TCC da FCST para elaboração de TCC, e se as ressalvas, quando houver, 

foram cumpridas; 
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II –Verificar se o Termo de Autorização e a solicitação de Participação na Cerimônia de 

Colação de Grau estão assinados pelos respectivos responsáveis dos setores (Biblioteca e 

Secretaria). Cumpridas essas exigências, o Coordenador encaminhará o TCC para a 

Biblioteca da FCST para ser inserido no repositório institucional online.  

 

Art. 3º A entrega dos originais se dará com a aprovação da Banca Examinadora e tendo 

sido cumprido todas as recomendações (quando houver)e após a liberação pelo 

orientador. 

Art. 4º O trabalho a ser entregue deve estar normalizado segundo as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Manual de Orientação do TCC da 

FCST disponibilizado no site da instituição. 

Art. 5º Ao bibliotecário cabe à orientação quanto ao uso das normas, e não a aplicação 

delas nos trabalhos. 

Art. 6º Todos os trabalhos deverão conter ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário 

da instituição. 

Art. 7º A elaboração da ficha catalográfica deve ser solicitada na biblioteca ao 

bibliotecário após as correções e adequações sugeridas pela banca examinadora. 

Art. 8º Os trabalhos entregues em formato digital deverão ser disponibilizados no 

repositório institucional da FCST em formato PDF. 

Art. 9º O prazo para entrega dos trabalhos à biblioteca deverá ser definido pelas 

coordenações dos cursos. 

Art. 10º Os trabalhos serão entregues à biblioteca a versão digital (graduação e pós-

graduação), juntamente com o termo de autorização de divulgação assinado, conforme 

modelo do Anexo B. 

Art. 11º Os termos assinados pelos discentes deverão ser entregues à biblioteca para 

serem arquivados. 

Art. 12º Os casos omissos neste documento serão decididos pela Diretoria geral em 

conjunto com a biblioteca. 

 

G) DA APROVAÇÃO DO TCC 
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Será aprovado o aluno que: apresentar seu TCC e obtiver média igual ou 

superior a 7,0 (sete inteiros), depositar a versão final no prazo estabelecido. 

Será reprovado o aluno que: não comprovar o mínimo de orientações 

exigidas; não tiver autorizada apresentação do seu TCC pelo orientador; apresentar como 

própria, cópia de TCC ou outros trabalhos científicos anteriormente realizados (plágio); 

obtiver média inferior a 7,0 (sete inteiros); não realizar as recomendações/sugestões 

determinadas pelo orientador e pela banca examinadora antes do depósito definitivo. 

Em caso de reprovação, o aluno poderá continuar com o mesmo tema, desde 

que o motivo não tenha sido plágio. Quando reprovado por plágio, o aluno ficará 

impedido de continuar com o mesmo tema, devendo escolher assunto diferente ao 

escrever novamente a pesquisa, além de o orientador da pesquisa plagiada poder se negar 

a assumir orientação da nova pesquisa. 
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Pelo presente instrumento de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS, a CONTRATADA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR 

MADRE FRANCISCA LECHNER - FACULDADE CATÓLICA SANTA 

TERESINHA, entidade de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 05.845.288/0001-19, 

autorizada pela Portaria nº. 3.895 – DOU 26.11.2004 - com endereço na Rua Visitador 

Fernandes, 78, Centro – Caicó (RN) e o CONTRATANTE, tem justos e contratados o 

seguinte:  

CLÁUSULAS CONTRATUAIS As partes acima qualificadas celebram o presente 

contrato de prestação de serviços educacionais, sob a égide dos Artigos 206, incisos II e 

III e 209 da Constituição Federal; na Lei 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil); na Lei nº 

9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação); na Lei 8.078, de 

11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor); na Lei 9.870, de 23/11/1999 (Lei da 

Anuidade Escolar), na MP nº 2.173-24, de 23/08/2001 e demais dispositivos legais.  

OBJETO DO CONTRATO  

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços educacionais, no nível superior 

de graduação pela Faculdade Católica Santa Teresinha, ao aluno acima especificado, 

oferecido coletivamente e em condições de igualdade a toda turma ou período, de 

conformidade com o previsto na legislação de ensino, nas cláusulas Contratuais, no 

Projeto Pedagógico e no Regimento Interno da Instituição de Ensino, comprometendo-se 

as partes a cumpri-los.  

2. A Faculdade se obriga a ministrar o ensino de graduação e demais atividades 

acadêmicas do curso objeto do presente contrato, de acordo com o plano de estudos, 

programas e calendário acadêmico, aprovados em conformidade com o seu Regimento 

Interno e com a legislação específica em vigor, mantendo-se a autonomia da sua 

administração.  

3. Os serviços mencionados na cláusula segunda entendem-se os obrigatoriamente 

prestados a toda turma ou período, coletivamente, não incluindo os facultativos ou de 

caráter individual ou em grupo, tais como: recuperação, reforço, disciplina em 

dependência, curso de férias, transporte escolar, expedição de documentos, material 

didático de uso individual ou em grupo, dentre outros de utilização e em benefício pessoal 

do aluno.  

4. As aulas serão ministradas nas dependências da faculdade, ou em locais que a 

CONTRATADA indicar, previamente anunciados, tornados públicos de forma clara e 

precisa mediante avisos em sala de aula e em quadros determinados para esse fim e 

instalados em locais de fácil acesso, de segunda a sexta-feira e aos sábados, quando 

necessário, tendo em vista a natureza do conteúdo e da metodologia pedagógica 

necessária.  

5. Caso a turma/período não atinja o número mínimo de 25 (vinte e cinco) alunos ou 

matriculados que garanta seu equilíbrio econômico-financeiro, a Faculdade poderá 

remanejar os alunos para uma turma de período equivalente existente.  
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6. São de atribuição exclusiva da CONTRATADA o planejamento escolar e a prestação 

dos serviços de ensino, em especial no que se refere à orientação didático-pedagógica e 

educacional, seleção de material didático, designação de professores e eventual 

substituição, fixação de carga horária, calendário escolar, além de outras providências 

que as atividades docentes exigirem, obedecendo ao seu exclusivo critério.  

7. Caso o (a) aluno (a) seja participante do Programa de Financiamento Estudantil – FIES 

e/ou do Programa Universidade para Todos – PROUNI e Programa de Incentivo à 

Educação Universitária - PROEDUC, será considerado anexo deste Contrato o Contrato 

de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil – FIES e/ou o Termo de Concessão 

de Bolsa PROUNI ou PROEDUC. VIGÊNCIA  

8. O presente contrato tem vigência de 01/01/2020 a 30/06/2020, sendo indispensável 

para sua efetiva renovação o cumprimento integral de todas as cláusulas contratuais, 

especialmente a inexistência de quaisquer débitos contraídos pelo CONTRATANTE para 

com a CONTRATADA.  

9. A renovação do contrato será efetivada semestralmente, de forma presencial, mediante 

a emissão de termo aditivo, no qual será fixado novo período de vigência, bem como 

quaisquer outras alterações julgadas necessárias.  

10. A renovação da semestralidade seguinte ou do contrato somente será concedida para 

os alunos que estejam plenamente quites com suas obrigações acadêmicas, bibliotecárias 

e financeiras.  

PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

11. Como contraprestação dos serviços educacionais previstos na Cláusula UM, o 

CONTRATANTE pagará uma semestralidade no valor de R$ 2.686,80 (DOIS MIL 

SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), dividida em 6 

(seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 447,80 (QUATROCENTOS E QUARENTA 

E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) para os cursos de Administração e Ciências 

Contábeis, com vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês, valor este referente ao módulo 

oferecido, nos termos da grade curricular do curso.  

12. A primeira parcela do semestre corresponderá à renovação da semestralidade do aluno 

especificamente do módulo oferecido, nos termos da grade curricular do curso.  

12.1. O prazo final para a renovação da semestralidade será até o dia 28 de fevereiro do 

corrente ano, caso não seja efetivada a referida renovação dar-se como abandono.  

13. Outros valores e números de parcelas poderão ser acertados pelas partes por 

documento escrito específico, em aditamento a esse instrumento.  

14. Os boletos das mensalidades dos meses de janeiro a junho/2020, serão 

disponibilizados no sistema acadêmico/financeiro do aluno para retirada dos mesmos, 

exceto a renovação da semestralidade que será diretamente no setor indicado pela 

contratada, sendo da inteira responsabilidade do CONTRATANTE o seu resgate no local 

citado e/ou site da Instituição.  

15. O não resgate do boleto não exime o CONTRATANTE da responsabilidade de efetuar 

o pagamento no prazo acordado em contrato, devendo este, nesse caso, solicitar em tempo 

hábil, à CONTRATADA por sua tesouraria e/ou site, documento para a efetivação do 

pagamento.  
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16. Não será concedido qualquer desconto ou abatimento na primeira mensalidade 

correspondente ao pagamento da renovação do contrato do aluno. 

17. Caso o CONTRATANTE seja optante do FIES (Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior) ou PROUNI, e desde que este apresente documentação 

comprobatória de regularidade junto aos órgãos competentes em cada caso, o abatimento 

correspondente ao programa será deduzido proporcionalmente do valor da 

semestralidade, com incidência nas parcelas mensais.  

18. O (a) CONTRATANTE que solicite o serviço especial de dependência e/ou curso de 

férias, deverá remunerar a CONTRATADA de acordo com a utilização dos serviços e os 

preços estipulados pela CONTRATADA.  

19. O(s) desconto(s) ou abatimento(s), estabelecidos no Regimento, Normas e Resoluções 

da CONTRATADA, bem como em convênios com empresas e outras disposições 

congêneres, eventualmente concedidos ao CONTRATANTE, incidirão no valor da 

parcela da semestralidade, e só terão validade para pagamentos efetuados até a data do 

vencimento de cada parcela. O desconto de adimplência não é obrigatório e fica a critério 

da contratada.  

19.1. Após o vencimento, a mensalidade será cobrada no seu valor integral, acrescida dos 

encargos estabelecidos na Cláusula 38, não tendo o CONTRATANTE direito a nenhum 

outro benefício como, por exemplo, descontos de adimplência e outros.  

20. Apenas o pagamento da renovação da semestralidade poderá ser efetuado na 

tesouraria da CONTRATADA e as demais parcelas em estabelecimento por esta indicada, 

podendo ser bancário ou assemelhado, bem como em agências de cobranças e 

recebimento de valores. Todos os pagamentos deverão ser realizados exclusivamente na 

rede bancária autorizada e/ou postos autorizados. Parágrafo único – Será admissível o 

pagamento de valores diretamente na tesouraria da CONTRATADA apenas em dias e 

horários diferentes do expediente bancário comum. 20.1. Qualquer mudança nesse 

sentido será previamente anunciada e tornada pública de forma clara e precisa, mediante 

avisos em sala de aula e em quadros determinados para esse fim, instalados em locais de 

fácil acesso e de circulação diária dos alunos.  

21. A contratada reserva-se o direito de não aceitar cheque como forma de pagamento de 

qualquer parcela ou outros benefícios.  

22. É de obrigação do CONTRATANTE apresentar o carnê do semestre anterior 

QUITADO e documentos de NADA CONSTA de outros setores no ato da matrícula, 

sendo a não observância desta disposição contratual causa determinante da suspensão 

temporária da renovação posterior, a critério da CONTRATADA.  

23. Será preservado o equilíbrio contratual mediante aditivo caso qualquer mudança 

legislativa ou normativa, inclusive de convenção coletiva e/ou dissídio coletivo, ou ainda 

fato imprevisível de relevância ocorra que venha a alterar a equação econômico-

financeira do presente contrato.  

24. A suspensão ou interrupção da vigência do contrato por ambas as partes só ocorrerá 

por expressa e escrita comunicação, devidamente protocolada, com antecedência mínima 

de 30(trinta) dias.  
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25. O CONTRATANTE declara que teve conhecimento prévio das condições financeiras 

deste contrato. POLITICA DE DESCONTOS  

26. O(s) desconto(s) não terá(ão) caráter permanente(s) e/ou cumulativos, sendo 

concedido(s) no mês cuja mensalidade tiver sido paga no prazo de vencimento acordado.  

27. A CONTRATADA poderá conceder descontos ou abatimento nas mensalidades, 

conforme estabelecido no seu Regimento, Normas e Resoluções.  

28. Poderá a CONTRATADA, a seu exclusivo critério, conceder desconto ou abatimento 

de até 20% (vinte por cento) sobre a mensalidade do CONTRATANTE admitido com 

aproveitamento de disciplina (s).  

29. Não serão concedidos descontos de adimplência, assim entendidos aqueles aplicáveis 

às mensalidades pagas até a data de vencimento, ao CONTRATANTE já beneficiado por 

quaisquer outros tipos de descontos (descontos por número de dependentes matriculados, 

relativos a convênios, etc.), sendo tal disposição inaplicável ao CONTRATANTE 

beneficiado pelos programas de FIES/PROUNI. SERVIÇOS ESPECIAIS  

30. Não estão incluídas nas parcelas mensais referidas na Cláusula Onze os serviços 

especiais de dependências, dispensas de disciplinas, revisão de prova, retorno ao curso, 

prova substitutiva, exercício domiciliar, multas, transferências, certidões, certificados, 

histórico escolar, segunda via de quaisquer documentos, uniformes e outros atendimentos 

extras, os quais serão objeto de tabela à parte, de conformidade com a legislação aplicável 

à espécie.  

30.1. Toda e qualquer solicitação de documentos, tais como: declaração, histórico escolar, 

diplomas, certificados, guia de transferência, entre outros, deverão ser solicitados através 

de requerimento na secretaria da Instituição.  

30.2. O oferecimento de disciplinas fora da grade curricular normal do semestre cursado 

pelo CONTRATANTE será cobrado mediante negociação entre as partes.  

32. Todos os serviços especiais enumerados na cláusula trinta deverão ser requeridos na 

Secretaria Geral e pagos os valores correspondentes, no ato do requerimento. 

 33. Não serão aceitos requerimentos enviados por fax, carta, telegrama e outros meios 

não regulamentados pela CONTRATADA.  

34. Igual procedimento será adotado em relação às taxas de Biblioteca, cópias, impressão 

e transcrição de material didático.  

35. De acordo com o Regimento Geral da CONTRATADA, o CONTRATANTE que, por 

motivo de comprovado impedimento na realização de avaliação, requerer o aprazamento 

de segunda chamada, deverá adimplir taxa por cada nova avaliação requerida, cuja 

solicitação deverá ser feita no prazo máximo de cinco (cinco) dias, contados a partir da 

data de realização da primeira chamada.  

36. Caso o CONTRATANTE venha a faltar à segunda chamada, por qualquer motivo, 

será atribuída nota 0 (zero) à avaliação, não havendo a devolução da taxa paga.  
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37. O CONTRATANTE obriga-se a indenizar a CONTRATADA por quaisquer danos 

por ele causados em suas instalações e/ou equipamentos, bem como pela não devolução 

de livros retirados na Biblioteca e que, comprovadamente, não tenham sido devolvidos. 

ATRASOS NO PAGAMENTO  

38. O atraso no pagamento das parcelas na data do vencimento implicará, 

automaticamente, na perda total de todos os descontos, abatimentos ou convênios 

concedidos pela CONTRATADA, sem prejuízo da incidência de multa moratória na 

proporção de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela vencida, além de juros de mora 

de 2% (dois por cento) ao mês e atualização monetária, com a aplicação da variação do 

IGPM da Fundação Getúlio Vargas, desde a data do vencimento até sua efetiva 

liquidação.  

39. Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer parcela/mensalidade, inclusive a 

primeira, superior a 90 (noventa) dias ou imediatamente após o vencimento do contrato, 

a CONTRATADA fica desde já autorizada a:  

a) emitir título de crédito, desde já autorizado, no valor da (s) parcela (s) vencida (s) e 

dos encargos previstos, bem como promover o protesto do título e incluir o devedor em 

cadastro ou serviços legalmente constituídos e destinados à proteção de crédito;  

b) promover a cobrança através de advogados ou de empresas especializadas, sendo o 

CONTRATANTE responsável pelo pagamento de todas as despesas de tal cobrança;  

c) rescindir o presente contrato nos termos do Código Civil Brasileiro, expedindo os 

documentos de transferência do aluno beneficiário, na forma e nos prazos previstos na 

legislação de ensino;  

d) promover cobrança judicial, através de Ação Monitória ou de Execução de Contrato, 

valendo o presente contrato como título executivo, nos termos do artigo 585, II, do Código 

de Processo Civil, reconhecendo as partes, desde já, este instrumento, como líquido, certo 

e exigível;  

e) ou ainda realizar qualquer outro tipo de ação prevista na legislação brasileira, devendo 

as providências mencionadas neste parágrafo a serem precedidas de notificação, podendo 

ser tomadas isoladas, gradativa ou cumulativamente.  

40. As providências mencionadas no parágrafo anterior poderão ser precedidas de 

notificação judicial ou extrajudicial, por exclusiva decisão da CONTRATADA, valendo 

o conhecimento dos presentes termos para ciência absoluta do contratante sobre tal 

obrigação.  

41. O CONTRATANTE será responsável pelo pagamento de todas as despesas 

decorrentes da cobrança do débito, inclusive honorários advocatícios desde que cobrados 

administrativamente, e, em caso de cobrança ou execução judicial será cumprido o 

princípio da sucumbência a critério do juízo da causa. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA  

42. Ministrar com regularidade o ensino, através de aulas e demais atividades, de acordo 

com as características e peculiaridades de cada curso e disciplinas.  

43. Cumprir as exigências legais quanto à carga-horária mínima e número de dias letivos.  
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44. Manter em boas condições a estrutura física da Faculdade. 

45. Manter um Corpo Docente qualificado que atenda as exigências avaliativas do 

Ministério da Educação (MEC).  

46. Zelar pela permanente atualização da grade curricular do curso, de forma a estar em 

sintonia com as exigências do mercado de trabalho.  

47. Atender às exigências legais para a manutenção da autorização de funcionamento do 

curso e da própria Faculdade. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

48. Ter plena ciência e concordar com os termos deste contrato antes de assiná-lo.  

49. Frequentar com regularidade as aulas e demais atividades, de forma a atender a 

frequência mínima legal.  

50. Responsabilizar-se por eventual prejuízo causado à CONTRATADA, aos seus 

funcionários, colegas ou terceiros, resultante de uso incorreto de bens da Faculdade ou 

ato de violência e indisciplina.  

51. Cumprir as normas contidas no Regimento Interno da Faculdade e às demais 

obrigações constantes na legislação aplicável à área de ensino e às emanadas de outras 

fontes legais, desde que regulem supletivamente a matéria.  

52. Comunicar à CONTRATADA sua mudança de endereço no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de infração contratual.  

53. Apresentar, sempre que requerido pela CONTRATADA, a comprovação do 

adimplemento de quaisquer valores relativos à prestação dos serviços ora pactuados.  

54. Realizar o aditamento dos programas FIES e PROUNI, caso beneficiário, até a data 

limite estipulada pela CONTRATADA, ficando ciente de que o descumprimento de tal 

obrigação irá sujeitá-lo ao adimplemento dos encargos moratórios mencionados na 

Cláusula 38, incidentes a partir do primeiro dia útil subsequente àquela data.  

RESCISÃO DE CONTRATO  

55. O contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:  

I - Pelo CONTRATANTE e/ou pelo aluno beneficiário:  

a) Por desistência formal.  

b) Por transferência formal;  

II - Pela CONTRATADA:  

a) - no caso de inadimplência conforme previsto no presente contrato e na legislação 

vigente; 

b) - Por desligamento do aluno nos termos do Regimento Interno da Faculdade.  

III - Por qualquer das partes, nos casos de excessiva onerosidade, que provoque grave 

desequilíbrio na relação pactuada, advinda de fatores imprevisíveis e para os quais os 

contratantes não contribuam direta ou indiretamente.  

56. Em todos os casos de rescisão contratual fica o CONTRATANTE obrigado a pagar a 

parcela vencida ou a vencer até a data do pedido formal de desistência do curso, além de 

outros débitos eventualmente existentes, com os acréscimos legais e contratuais.  
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57. O período de trancamento de matrícula do período letivo 2020.1, deverá ocorrer até o 

dia 31 de março do corrente ano, caso contrário será considerado abandono de curso.  

58. No caso de cancelamento, trancamento de matrícula ou transferência, os valores já 

pagos não serão, em hipótese alguma, ressarcidos ao CONTRATANTE, nem 

compensados sobre futuros débitos com a CONTRATADA. 

59. O CONTRATANTE, para rescindir o contrato, deverá encaminhar requerimento à 

Secretaria da Faculdade através do protocolo, sob pena deste contrato continuar em vigor 

e, consequentemente, a responsabilidade do pagamento das parcelas da semestralidade.  

59.1. A simples infrequência às aulas e/ou a não participação em atividades acadêmicas, 

sem a devida comunicação por escrito, não caracteriza desistência, nem desobriga o 

CONTRATANTE do pagamento das parcelas contratadas.  

60. Em havendo débito quando do requerimento mencionado na cláusula anterior, cabe 

ao CONTRATANTE quitá-lo imediatamente, ou firmar declaração de reconhecimento 

do mesmo, estabelecendo a data de quitação, sob pena de cobrança judicial.  

61. Para o aluno efetivamente matriculado que requerer trancamento ou cancelamento de 

matrícula, não haverá crédito de valores pagos, exceto aos vestibulandos que requererem 

o cancelamento da matrícula até o último dia útil (inclusive) que antecede o início das 

aulas, os quais terão direito ao crédito de 70% do valor pago (primeira mensalidade). A 

diferença será retida para cobertura de tributos e contribuições incidentes sobre 

faturamento, despesas administrativas, etc.  

62. A solicitação da transferência do aluno para outra Instituição de Ensino Superior será 

realizada através de requerimento por escrito do aluno ou do seu representante 

legal/financeiro, sendo o documento hábil (Guia de Transferência) enviado por via postal, 

conforme legislação federal vigente, importando, automaticamente, na rescisão do 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  

63. Além do disposto na Cláusula 55, a CONTRATADA poderá, ainda, rescindir o 

contrato nas seguintes situações:  

a) Infringência do Regimento Interno da Faculdade, por prática de atos de indisciplina 

por parte do aluno ou outros atos previstos no mesmo;  

b) Inveracidade de informações ou de documentos;  

c) Falta de pagamento da mensalidade por mais de 90 dias ou outros débitos contraídos 

junto à Tesouraria da Faculdade, nos termos do disposto nos artigos 389 e 476 do Novo 

Código Civil.  

d) Número insuficiente de alunos para formação de turmas iniciais, sendo o aluno 

restituído em 100% do valor pago na renovação do contrato.  

64. A rescisão por infringência do Regimento Interno será precedida de processo 

administrativo regular, sob a responsabilidade de uma comissão de inquérito designada 

pela Direção da Faculdade, de modo a permitir ao aluno o direito de ampla defesa.  

65. Em qualquer hipótese de encerramento deste Contrato, as cláusulas e condições 

contratuais relativas a pagamento, mora e encargos, permanecerão em vigor até a integral 

liquidação das dívidas e obrigações contratuais. DISPOSIÇÕES GERAIS  
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66. Ao firmar o presente contrato, CONTRATANTE e beneficiário deverão declarar a 

necessidade de condições especiais, caso este último seja portador de necessidades 

especiais, para que sejam tomadas as providências de acordo com a legislação específica 

em vigor.  

67. Os serviços de cópias eletrostáticas e cantina são terceirizados, e serão objeto de 

acerto entre usuários e fornecedores, sem qualquer interveniência da CONTRATADA, 

cabendo a esta, apenas, zelar pela qualidade e bom funcionamento desses serviços.  

68. O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a utilizar o nome, a voz e a imagem 

do aluno na divulgação ou matéria jornalística, por qualquer meio de comunicação, das 

atividades acadêmicas, bem como de quaisquer eventos educacionais e concursos de que 

o mesmo participar.  

69. A CONTRATADA não se responsabilizará por pertences trazidos para o interior da 

Faculdade pelo aluno beneficiário deste contrato e que não fazem parte do trato 

pedagógico que porventura sejam esquecidos ou extraviados, bem como por danos 

ocasionados pelos mesmos a outrem.  

70. A não utilização por parte da CONTRATADA de seus direitos, inclusive pela via 

judicial, fica de logo entendido tão somente como mera liberalidade, não importando em 

novação da dívida ou renúncia de direito.  

71. Fica o CONTRATANTE ciente de que só poderá realizar estágios curriculares e 

apresentar Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) caso esteja rigorosamente em dia com 

suas obrigações contratuais, sejam elas de caráter financeiro, bibliotecário, disciplinar, 

pedagógico, etc.  

72. O reingresso do CONTRATANTE ou beneficiário à Faculdade só será permitido 

mediante a comprovação de quitação de todas as suas obrigações contratuais no ato da 

renovação da matrícula.  

73. As partes elegem o foro da Cidade de Caicó - RN para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas deste contrato. E assim, por estarem justos e acordados, CONTRATANTES e 

CONTRATADOS, assinam a presente em duas vias de igual teor, na presença das 

testemunhas abaixo qualificadas, pessoas capazes e delas conhecidas, a fim de que venha 

surtir os seus jurídicos e legais efeitos. 
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PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA NO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

(PIQRH) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS 

RECURSOS HUMANOS (PIQRH) tem por objetivo promover a melhoria da qualidade 

das funções de ensino, pesquisa, extensão e gestão da FACULDADE CATÓLICA 

SANTA TERESINHA, por meio de cursos de pós-graduação e de treinamento e 

atualização profissional, oportunizando a seus professores e pessoal técnico-

administrativo condições de aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

Para cumprimento dos objetivos estabelecidos e como forma de alavancar o 

desempenho institucional, foram delineadas ações específicas,  que serão adiante 

pormenorizadas. Neste sentido, a FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA 

oferece aos seus professores e técnicos administrativos os seguintes incentivos, além dos 

previstos no PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA: 

 

a) Concessão de auxílio para os seus professores e técnicos administrativos participem 

de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação; 

b) Oferta de cursos de treinamento e atualização profissional, com bolsas, aos seus 

técnicos administrativos; 

c) Divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos 

acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente; 

d) Oferecer ao empregado um desconto na mensalidade de cursos de graduação e pós-

graduação. 
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Não obstante os incentivos retro mencionados, determinados pré-requisitos serão 

observados, com o objetivo de gerar segurança jurídica nas relações decorrentes. Nesta 

perspectiva, os professores e técnicos administrativos da FACULDADE CATÓLICA 

SANTA TERESINHA podem inscrever-se em cursos de treinamento ou de atualização 

profissional. Fundamentalmente, será necessário que tais profissionais estejam atuando 

na área do curso ou que tenham pretensões de promoção para essa área. 

 Pré-requisitos a serem observados relativamente aos docentes e demais 

empregados de nível acadêmico superior: 

 

a) ser do quadro permanente da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA; 

b) encontrar-se no exercício de suas funções e participar do desenvolvimento de 

atividades de apoio técnico1 e/ou pesquisa/docência; 

c) cursar, observados os critérios de desempenho acadêmico da respectiva instituição de 

ensino superior, curso de pós-graduação em área afim às funções desempenhadas na 

instituição; 

d) acesso às progressões horizontais, dentro de cada cargo, condicionado à existência de 

vaga e atendidos os demais critérios. 

 Eventuais benefícios adicionais estão condicionados às disposições da 

Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da respectiva categoria. 

OPROGRAMA INSTITUCIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS 

RECURSOS HUMANOS será administrado pela Gerência de Gestão de Pessoas ou por 

quem seja designado pelo Diretor Superintendente. 

 Referido Programa será previamente aprovado pela Mantenedora e será executado pelo 

Gestor do Programa. 

 

 

 
1Apoio técnico: participação direta nas diversas atividades extraclasse, específicas da instituição, a 

exemplo CPA (Comissão Própria de Avaliação; Empresas Júnior; NDE – Núcleo Docente Estruturante, 

dentre outros). 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

368 

 

 

 Caberá ao gestor do PIQRH: 

 

a) gerenciar todas as atividades de apoio administrativo e financeiro aos cursos e aos seus 

participantes; 

b) elaborar relatórios periódicos sobre o funcionamento do programa; 

c) submeter ao Diretor Superintendente as propostas de recrutamento, seleção, admissão 

e dispensa para os programas, bem como a alocação dos recursos necessários a cada curso 

ou atividade; 

d) presidir a comissão encarregada de selecionar os candidatos para os programas, 

segundo os critérios estabelecidos neste plano e nas demais normas expedidas pelos 

órgãos próprios da FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA; 

e) submeter ao Diretor Superintendente os casos omissos. 

 

A Comissão de Enquadramento e Avaliação responsável por deliberar os assuntos 

pertinentes será composta pelos seguintes membros: Diretor Superintendente, Direção 

Acadêmica, Gerência de Gestão de Pessoas, Representante da Instituição Mantenedora, 

Representante da Comissão Própria de Avaliação CPA, Representante do Corpo Técnico-

Administrativo e Representante do Corpo Docente. 

Os programas de pós-graduação, graduação e de treinamento profissional, 

incluídos no PIQRH, serão financiados com recursos próprios da Mantenedora, conforme 

Planejamento Financeiro Anual. 

O preenchimento das vagas para enquadramento no PLANO DE CARGOS, 

SALÁRIOS E CARREIRA observará concomitantemente as exigências do MEC e a 

expansão das respectivas atividades acadêmicas. 

A FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA, anualmente, aprovará as 

ações e metas do PIQRH para o ano letivo seguinte. 
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O PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA da Instituição a seguir 

apresentado constitui-se do conjunto de cargos estruturados de acordo com as atividades 

e competências profissionais, em relação à natureza do trabalho ou à aplicação dos 

conhecimentos necessários ao desempenho destes, e das condições de movimentação do 

ocupante destes cargos na estrutura geral das carreiras. 

O PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA da Instituição tem por 

finalidades: 

 

a) Oportunizar a administração da Instituição carreira compatíveis com a necessidade de 

recursos humanos; 

b) Permitir que através das possibilidades de ascensão profissional, os técnicos 

administrativos da Instituição possam maximizar suas habilidades e comportamentos e 

atingir seus objetivos de vida; 

c) Assegurar que a política de formação e desenvolvimento de carreira seja transparente, 

justa e dinâmica, reconhecendo e valorizando os profissionais da Instituição; 

d) Garantir que a administração da Instituição possa utilizar o desenvolvimento da 

carreira como um instrumento efetivo de administração integrada. 

Estabelecido o contexto destas considerações preliminares, segue-se o PLANO 

DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA. 

 

CAPÍTULO I  

DOS OBJETIVOS 

Art.1º - O presente documento tem por objetivo estabelecer uma política de 

administração de cargos, salários e carreira para os quadros de pessoal da FACULDADE 

CATÓLICA SANTA TERESINHA; 
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Art.2º - O Plano de Cargos, Salários e de Carreira define, normatiza e disciplina as 

condições de admissão, demissão, promoção, progressão, desenvolvimento profissional, 

direitos e deveres dos seguintes quadros de pessoal: 

 

I – Docentes do magistério superior; 

II – Pessoal técnico-administrativo. 

 

CAPÍTULO II  

DOS QUADROS DE PESSOAL 

SEÇÃO I  

DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Art. 3º - O Corpo docente do Magistério Superior da FACULDADE CATÓLICA 

SANTA TERSINHA é constituído pelos professores que exerçam atividades inerentes ao 

Ensino de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e as pertinentes à 

administração acadêmica. 

Art. 4º - O Corpo docente do Magistério Superior é formado pelas seguintes categorias: 

 

I - Professor Especialista; 

II – Professor Mestre; 

III – Professor Doutor. 

 

Parágrafo Único – Não sendo possível a exclusiva formação com doutores e mestres, 

podem ser chamados a integrar o núcleo professores com titulação de especialistas. 
 

§ 1º -Professor Especialista é o profissional da área de Ensino que possua, além do curso 

de graduação, pós-graduação lato sensu e, devidamente credenciado, exerça atividades 

de docência em curso superior, ou auxilie na execução de projetos de pesquisa, ou oriente 

alunos em estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de curso superior, na 

respectiva área do conhecimento. 
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§ 2º -Professor Mestre é o profissional da área do Ensino que possua, além do curso de 

Graduação, Pós-Graduação stricto sensu em nível de mestrado e, devidamente 

credenciado, exerça atividades de docência em cursos de graduação ou pós-graduação, 

podendo ainda auxiliar na elaboração de programas para cursos de pós-graduação, ou 

coordenar a elaboração e executar projetos de pesquisa, ou orientar alunos nos estágios, 

monografias ou trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação, na 

respectiva área do conhecimento. 

 

§ 3º -Professor Doutor é o profissional da área do Ensino que possua, além do curso de 

graduação, pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado e, devidamente 

credenciado, exerça atividades de docência em cursos de graduação ou pós-graduação, 

podendo ainda elaborar programas para cursos de pós-graduação, coordenar a elaboração 

e execução de projetos de pesquisa, orientar alunos nos estágios, monografias ou 

trabalhos de conclusão de cursos de graduação ou pós-graduação, na respectiva área do 

conhecimento. 

 

Art.5º - Também integrarão o corpo docente do Magistério Superior as seguintes 

categorias especiais: 

- Professor Substituto; 

- Professor Colaborador; 

- Professor Visitante.  

 

§ 1º -Professor Substituto é o profissional do Ensino, devidamente habilitado, que 

depois de comprovada necessidade de afastamento de qualquer docente, venha a 

substituí-lo por tempo determinado e não superior a seis meses. 
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§ 2º -  Professor Colaborador é o profissional da área do Ensino que, após aprovado 

em processo seletivo específico e devidamente credenciado, seja contratado em caráter 

temporário e determinado. 

§ 3º -Professor Visitante é o profissional de renome e de comprovado conhecimento que, 

tendo seu nome aprovado pelo Diretor Superintendente, seja convidado para desenvolver 

projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão na Instituição, em caráter temporário e por 

tempo determinado. 

§ 4º - Os professores das categorias especiais integram o corpo docente da Instituição, 

porém não fazem parte do PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA. 

§ 5º - As atividades, responsabilidades e remuneração dos professores das categorias 

especiais devem constar de documento contratual específico. 

 

SEÇÃO II  

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Art. 6º - O Corpo Técnico-Administrativo da Instituição é constituído pelos técnicos 

administrativos enquadrados nesta categoria e que prestem serviços de apoio técnico, 

administrativo e operacional, bem como de assessoramento a todos os órgãos e níveis 

hierárquicos da Instituição, que desempenhem as seguintes funções: 

 

- Gerências, tais como: administração, controle, coordenação, supervisão e avaliação; 

- Atividades técnicas de assessoria e suporte à administração superior ou intermediária, 

que demandem análises, pareceres, procedimentos e execução; 

-  Atividades de apoio administrativo; 

- Atividades de apoio operacional em execução de serviços gerais, necessários ao bom 

desempenho institucional.  
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Art. 7º - O Corpo Técnico-Administrativo da Instituição é constituído pelas seguintes 

categorias: 

 

- Auxiliar de Serviços Gerais; 

- Auxiliar Administrativo; 

- Técnico Administrativo de Nível Médio; 

- Técnico Administrativo de Nível Superior. 

 

§ 1º -Auxiliar de Serviços Gerais é cargo da área administrativa que deve ser ocupado 

por empregado com grau de escolaridade mínima de ensino fundamental completo e que 

desenvolva atividades típicas de  serviços de limpeza e manutenção. 

§ 2º -Auxiliar Administrativo é cargo da área administrativa que deve ser ocupado por 

empregado com ensino médio completo, que exerça qualquer atividade administrativa, 

auxiliando o profissional técnico-administrativo de nível superior ou o de nível médio. 

§ 3º - Técnico-Administrativo de Nível Médio é o profissional que atua na área 

administrativa, com ensino médio completo, com habilitação técnica, que desenvolva 

atividades técnico-administrativas específicas da sua área de competência e auxilie o 

profissional técnico-administrativo de nível superior. 

§ 4º - Técnico-Administrativo de Nível Superior é o profissional que atua na área 

administrativa, com curso superior completo, específico para a área de nível superior, que 

exerça atividades em nível superior. 

CAPÍTULO III 

DO INGRESSO 

SEÇÃO I  

DOS DOCENTES 

Art.8º - A admissão de docentes para o quadro de carreira do Magistério Superior da 

Instituição ocorre sob o regime exclusivo da Consolidação das Leis dos Trabalho – CLT. 

Far-se-á pela Diretoria e estará condicionada à existência de vaga no respectivo  
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Curso e contratação pela Mantenedora, em processo seletivo a ser definido pela 

Congregação. 

SEÇÃO II  

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art.9º - A contratação de profissionais do Corpo Técnico-Administrativo é efetuada pela 

Mantenedora. Observar-se-á a existência de vagas, processo seletivo e a legislação 

trabalhista.  

CAPÍTULO IV  

DO REGIME DE TRABALHO 

Art.10º - O regime de trabalho dos técnicos administrativos da Instituição será o previsto 

na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pela qual se regem os respectivos contratos. 

Art.11º - Os docentes do Magistério Superior da FACULDADE CATÓLICA SANTA 

TERSINHA serão contratados pela mantenedora como Professores de Ensino Superior, 

em um dos seguintes regimes de trabalho: 

O regime de trabalho docente em tempo integral compreende a prestação de 40 

horas semanais de trabalho, na Instituição, nele reservado o tempo de, pelo menos, 20 

horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação  

 (Dec. 5.773/2006, Art.69). Quando o total de horas semanais for diferente de 40, esse 

total deve ser considerado, desde que, pelo menos, 50% dessa carga horária seja para 

estudos, pesquisa, extensão, planejamento e avaliação. 

O regime de trabalho em tempo parcial, os Docentes são contratados com doze 

(12) ou mais horas semanais de trabalho, na Instituição, nelas, reservados, pelo menos, 

25% do tempo para estudos, gestão, extensão, planejamento, avaliação e orientação de 

alunos.  
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Os docentes horista são contratados pela instituição, exclusivamente, para 

ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada, ou que não se 

enquadrem nos outros regimes de trabalho definidos neste plano. 

 

§ 1º - O número de horas-aula do docente poderá variar, de acordo com o planejamento 

curricular dos cursos, por semestre. 

§ 2º - Nenhum contrato de trabalho poderá ter duração superior a 40 horas semanais. 

§ 3º - O tempo da hora-aula determinado pela legislação pertinente, despendido pelo 

docente quando em atividade em sala de aula, equivalerá sempre à uma hora de trabalho 

contratual. 

CAPÍTULO V  

 DOS DIREITOS, DEVERES E VANTAGENS. 

 

Art 12º - Os direitos e deveres dos profissionais descritos neste instrumento são 

definidos na Consolidação das Leis do Trabalho, no contrato de trabalho e  neste Plano. 

Art.13º - Aos empregados da Instituição são assegurados: 

 

a) remuneração compatível com seu cargo e desempenho; 

b) acesso, promoção e progressão conforme Plano de Cargos, Salários e Carreira; 

c) tomar conhecimento do resultado da avaliação de seu desempenho; 

d) incentivo ao seu aprimoramento profissional; 

e) isonomia, relativamente à política de benefícios e vantagens da Instituição; 

f) condição de trabalho compatível ao exercício profissional.  
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CAPÍTULO VI  

DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

Art.14º - A carreira dos técnicos administrativos da Instituição será constituída por 

categorias e níveis. Categoria é a divisão da carreira que, fundamentada na escolaridade, 

titulação acadêmica, agrupa atividades/competências, responsabilidades, qualificação 

profissional e experiências. Níveis são as subdivisões de uma mesma categoria que 

determinam a progressão do empregado, em conformidade com os artigo 24° deste Plano.  

SEÇÃO I  

DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Art.15º - A carreira do magistério superior da Instituição será estruturada nas seguintes 

categorias e níveis: 

 

- Professor Especialista – Níveis: A, B, C, D, E e F 

- Professor Mestre -  Níveis: A, B, C, D, E e F 

- Professor Doutor - Níveis: A, B, C, D, E e F 

 

Parágrafo Único – O número de vagas nas categorias acima será determinado pelos 

Cursos, em conjunto com a Diretoria, de acordo com as necessidades institucionais. 

 

Art.16º - Para o ingresso na classe de professor especialista são requisitos mínimos: 

 

-  Possuir título de pós-graduação lato sensu; 

- Experiência em magistério superior de 02 (dois) anos letivos ou experiência profissional 

comprovada de 02 (dois) anos na área de atuação. 

 

Art.17º - Para o ingresso na classe de professor mestre, são requisitos mínimos: 

Possuir título de mestre na área de atuação ou área afim; 

 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

377 

Art.18º - Para o ingresso ou promoção para a classe de professor doutor, constitui 

requisito mínimo possuir título de doutor na área de atuação ou área afim. 

 

SEÇÃO II  

DA PROMOÇÃO DOS DOCENTES DO MAGISTÉRIO 

 

Art.19º - Para habilitar-se a promoção de que tratam as seções anteriores deste capítulo, 

o empregado deverá: 

 

- Ser portador de titulação acadêmica exigida pelo cargo pretendido; 

- Ter disponibilidade de tempo para ministrar aulas; 

- Exercer as atividades relacionadas à pesquisa ou extensão pretendidas para o caso de ser 

stricto sensu.  

 

Art.20º - A progressão entre os níveis de uma mesma categoria ocorrerá após o 

cumprimento, pelo docente, do interstício mínimo de dois anos no nível respectivo e pela 

acumulação de pontos definidos em conformidade com o artigo 24º deste Plano. 

Art.21º - A definição da pontuação para fins de enquadramento, promoção e progressão 

será elaborado por uma comissão especial nomeada pela Diretoria, cujo plano deverá ser 

aprovado pela Mantenedora e normatizado em Resolução específica. 

Art.22º - Para fins de pontuação deve ser considerado o seguinte: 

 

- Para a escolaridade/titulação, será considerado o título de maior valor; 

- Os pontos referentes ao efetivo exercício na administração universitária serão 

automaticamente registrados nos assentamentos do empregado, ao final de cada ano de 

experiência. 

- A solicitação de pontuação por produção científica deverá ser encaminhada pelo 

interessado, com a devida comprovação, para a Diretoria Acadêmica da Instituição, nos 

meses de fevereiro e agosto de cada ano. 
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Parágrafo único: A contagem da pontuação prevista neste artigo para fins de progressão 

dar-se-á automaticamente, por ato da Direção, divulgado semestralmente. 

 

SEÇÃO III  

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art.23º - A carreira do corpo técnico-administrativo da Instituição será estruturada nas 

seguintes categorias e níveis: 

 

- Auxiliar de Serviços Gerais – NIVEL:  A, B, C, D, E e  F 

- Auxiliar Administrativo - NIVEL: A, B, C, D, E e  F 

- Técnico Administrativo de Nível Médio – NIVEL:  A, B, C, D, E e  F 

- Técnico Administrativo de Nível Superior – NIVEL: A, B, C, D, E e  F 

 

TABELA - VALOR DOS SALÁRIOS DO PESSOAL TÉCNICO- 

ADMINISTRATIVO, POR CARGOS E NÍVEIS.  

FUNÇÃO 
BASE 

NÍVEIS 

Cargo A B C D E F 

Assistente Financeiro 1.100,00 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Aux. Bibliotecário 678,00 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Aux. Secretaria 678,00 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Bibliotecário 1349,46 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Diretor Acadêmico 2.500,00 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Diretor Financeiro 3.000,00 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Diretor Superintendente 3.000,00 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Téc. Man. Informática 678,00 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

A. S.  G. 678,00 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Secretária Geral 1.271,89 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Fonte: Elaborado pela instituição. 

 

§ 1º - A categoria I, Auxiliar de Serviços Gerais, reúne cargos cujas atividades requerem 

conhecimento prático, limitados a uma rotina de trabalho. 

 

§ 2º- A categoria II, Auxiliar Administrativo, congrega os cargos que exigem 

conhecimentos em nível de ensino médio e atividades de pouca complexidade. 
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§ 3º - A categoria III, Técnico Administrativo de Nível Médio, reúne os cargos que 

exigem conhecimentos técnicos de ensino médio e atividades de média complexidade. 

§ 4º - A categoria IV, Técnico Administrativo de Nível Superior, compreende os cargos 

que exigem conhecimentos teóricos e práticos de nível superior, atividades e 

competências de maior complexidade e responsabilidade gerencial. 

 

CAPÍTULO VII 

DA REMUNERAÇÃO 

Art.24º - A remuneração dos técnicos administrativos da Instituição dar-se-á de acordo 

com as tabelas abaixo, tanto para fins de ingresso, quanto para promoção e progressão. 

 

TABELA I - VALOR DA HORA-AULA DO CORPO DOCENTE DO 

MAGISTÉRIO SUPERIOR, POR CATEGORIA E NÍVEIS. 

CATEGORIA /NÍVEL A B C D E F 

Prof. Especialista 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Professor -Mestre 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Professor- Doutor 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Fonte: Elaborado pela instituição 

 

Parágrafo Único - A remuneração da categoria de docente do magistério superior será 

de acordo com a convenção coletiva do trabalho e promoção por tempo de serviço se dará 

a cada 02 (dois) anos com adicional de 2% (dois por cento) sobre o nível imediatamente, 

anterior conforme tabela. O docente para fazer jus a promoção deverá cumprir os pré-

requisitos a serem determinados pela Direção em observância do desempenho e 

desenvolvimento profissional dentro da IES. 
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TABELA II – VALOR DOS SALÁRIOS DO PESSOAL TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO, POR CATEGORIA E NÍVEIS. 

 

CATEGORIA /NÍVEL A B C D E F 

Aux. Serviços Gerais 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Auxiliar Administrativo  

de Nível Médio 
1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Técnico Administrativo  

de Nível Médio 
1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

Técnico Administrativo  

de Nível Superior 
1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

 

Parágrafo Único - A remuneração da categoria de técnico administrativo será de acordo 

com a convenção coletiva do trabalho e promoção por tempo de serviço, se dará a cada 

02 (dois) anos com adicional de 2% (dois por cento) sobre o nível imediatamente anterior, 

conforme tabela. O técnico-administrativo para fazer jus a promoção deverá cumprir os 

pré-requisitos a serem determinados pela Direção em observância do desempenho e 

desenvolvimento profissional dentro da IES. 

 

§ 1º - A progressão salarial do quadro docente do magistério, de um nível para o outro 

representará a multiplicação do fator estabelecido nas tabelas I e II acima, pelo valor do 

piso da categoria correspondente. 

§ 2º - A progressão salarial do pessoal técnico administrativo, de um nível para o outro, 

representará a multiplicação do fator estabelecido na tabela II acima, pelo valor do piso 

da categoria correspondente. 
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO  FCST 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Função: Assistente Financeiro  

Horário de Trabalho: 44 horas semanais Setor: Diretoria Financeira  

Cargo do Superior Imediato: Diretor Financeiro  

Missão do Cargo: Auxiliar em todas as atividades direcionadas á Diretoria Financeira e 

de Contas a Pagar.  

Descrição detalhada:  

I. Analisar o fluxo de caixa (situação financeira da empresa); 

II.  Organizar e realizar o pagamento das contas a pagar;  

III. Controlar todos os contratos da Instituição;  

IV. Organizar os documentos de trabalho.  

V. Atender o Departamento de Cobrança;  

VI. Fazer auditoria de Caixa;  

 VII.  Atender a solicitações da Direção (levantamento de dados no que se refere à gastos 

específicos e detalhado por setor);  

VIII. Lançar notas no sistema;  

IX. Preparar pagamentos;  

X. Somar todas as programações dos pagamentos;  

XI. Atender fornecedores;  

XII. Efetuar pagamento de fornecedores através de cheques;  

XIII. Dar suporte a Diretoria Financeira quando solicitado.  
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO - FCST 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Função: Auxiliar de Secretaria  

Horário de Trabalho: 44 horas semanais  

Setor: Diretoria Acadêmica  

Cargo do Superior Imediato: Secretária Geral  

Missão do Cargo: Prestar atendimento com qualidade a clientes internos e 

externos, no que se refere às atribuições de atendimento e acadêmicos da Secretaria 

Geral.  

Descrição detalhada:  

I.     Prestar atendimento de qualidade, com lisura, visando esclarecer dúvidas existentes;  

II.     Receber documentos e correspondências internas ou externas;  

III.     Separar documentos e correspondências recebidas e protocolá-Ios;  

IV.     Auxiliar na digitação de documentos acadêmicos;  

V.     Realizar arquivo ativo e inativo;  

VI.    Manter os arquivos acadêmicos atualizados;  

VII. Receber requerimentos de matrículas, inscrições e solicitações 

acadêmicas;  

VIII. Entregar aos requerentes, declarações, históricos, atestados e demais documentos; 

IX.    Protocolar correspondência interna e externa;  

X.      Encaminhar demais requerimentos aos setores responsáveis;  

XI.     Encaminhar os processos de registros de diplomas para UFRN;  

XII.    Da suporte ao processo de Vestibular;  

XIII.   Matricular alunos novos e transferidos;  

XIV.   Cadastrar os alunos no Sistema Acadêmico;  

XV.    Montar processos de transferências;  

XVI.   Emitir documentos como declarações, atestados, históricos, etc;  
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XVII.  Controlar os processos de conclusão de curso e colação de  grau;  

XVIII. Dar suporte a Secretaria Geral.  

 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO – FCST 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Função: Auxiliar de Secretaria  

Horário de Trabalho: 44 horas semanais  

Setor: Diretoria Acadêmica  

Cargo do Superior Imediato: Secretária Geral  

Missão do Cargo: Prestar atendimento com qualidade a clientes internos e externos, 

no que se refere às atribuições de atendimento e acadêmicos da Secretaria Geral.  

Descrição detalhada:  

V.     Prestar atendimento de qualidade, com lisura, visando esclarecer dúvidas existentes;  

VI.     Receber documentos e correspondências internas ou externas;  

VII. Separar documentos e correspondências recebidas e protocolá-Ios;  

VIII. Auxiliar na digitação de documentos acadêmicos;  

V.     Realizar arquivo ativo e inativo;  

VI.    Manter os arquivos acadêmicos atualizados;  

VII. Receber requerimentos de matrículas, inscrições e solicitações acadêmicas;  

VIII. Entregar aos requerentes, declarações, históricos, atestados e demais documentos; 

IX.    Protocolar correspondência interna e externa;  

X.      Encaminhar demais requerimentos aos setores responsáveis;  

XI.     Encaminhar os processos de registros de diplomas para UFRN;  

XII.    Da suporte ao processo de Vestibular;  

XIII.   Matricular alunos novos e transferidos;  

XIV.   Cadastrar os alunos no Sistema Acadêmico;  

XV.    Montar processos de transferências;  

XVI.   Emitir documentos como declarações, atestados, históricos, etc;  
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XVII.  Controlar os processos de conclusão de curso e colação de  grau;  

XVIII. Dar suporte a Secretaria Geral.  

 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO – FCST 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Função: Bibliotecário  

Horário de Trabalho: 44 horas semanais  

Setor: Diretoria Geral  

Cargo do Superior Imediato: Diretor Superintendente  

Missão do Cargo: Organizar, dirigir e executar trabalhos técnicos relativos às atividades 

da biblioteca, desenvolvendo um sistema de catalogação, classificação, referência e 

conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e recuperar informações de caráter 

geral ou específico, e coloca-las à disposição dos usuários, seja em bibliotecas ou em 

centros de documentação.  

 

Descrição detalhada:  

 

I.     Planejar, implantar, coordenar e controlar sistemas biblioteconômicos;  

II.   Realizar projetos relativos à estrutura de normalização da coleta, do tratamento e da 

recuperação das informações documentais, de acordo com os fins propostos pelo serviço, 

quer no âmbito interno ou externo da unidade de trabalho;  

III. Estabelecer, coordenar e executar a política de seleção e aferição do material 

integrante das coleções do acervo, programando prioridades de aquisição dos bens 

patrimoniais para a operacionalização dos serviços;  

IV.  Operacionalizar o tratamento técnico das informações documentais;  

V.   Estruturar e executar a busca de dados e a pesquisa documental através da análise 

direta às fontes de informações primárias, secundárias e/ou terciárias;  

VI. Executar outras tarefas correlatas.  
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 VII.  Realizar estudos administrativos para o dimensionamento de equipamento, 

recursos humanos e "Iay-out" biblioteconômica;  

 VIII.  Estruturar e efetivar a normalização e padronização dos serviços técnicos 

biblioteconômicos fixando índices de eficiência, produtividade e eficácia nas áreas 

operacionais da biblioteconomia.  

 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO - FCST 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Função: Diretor Acadêmico  

Horário de Trabalho: 44 horas semanais  

Setor: Diretoria  

Cargo do Superior Imediato: Diretoria Geral  

Missão do Cargo: Promover o aprimoramento dos processos de ensino, pesquisa e 

extensão, pósgraduaחdo e de registros e controles acadêmicos.  

 

Descrição detalhada:  

 

I. Assessorar e orientar os Coordenadores dos Cursos na elaboração e desenvolvimento 

de melhorias da qualidade do ensino de graduação da Instituição, através de análises e 

discussões sobre os relatórios do MEC referente a cada curso e suas deficiências.  

II.Coordenar a atualização e adequação dos currículos, observando e fazendo 

consideraçõessobre os programas de ensino.  

III. Fazer levantamento das matrizes curriculares dos cursos, visando organizar e facilitar 

o acompanhamento de todas as matrizes curriculares.  

IV.  Verificar a assiduidade e rendimento escolar, trabalhando propostas para o controle 

dos diários de classe, discutindo com todos os órgãos envolvidos.  

V. Acompanhar, supervisionar e propor cursos de apoio técnico - pedagógico ao corpo 

docente, fazendo contatos com profissionais da área e providenciando estrutura para 
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realização do evento, visando o aprimoramento do processo ensino - aprendizagem.  

VI.  Acompanhar a legislação do ensino superior e a política educacional do País, fazendo 

com que a Instituto cumpra a Legislação Federal.  

 VII.  Elaborar normas e procedimentos internos da área acadêmica e acompanhar 

processos internos de requerimentos diversos de alunos.  

 VIII.  Instruir e acompanhar processos de reconhecimento, criaחdo e extinguindo cursos, 

bem como os de alteração curricular.  

 IX.  Acompanhar e manter organizado o registro da vida acadêmica dos Docentes.  

 X.  Planejar e programar a realização dos registros e controles acadêmicos;  

 XI.  Implantação de normas e procedimentos técnico-administrativos dos serviços 

acadêmicos;  

XII.  Manter atualizado as informações da secretaria acadêmica referente as 

recomendações do MEC;  

 XIII.  Coordenar as atividades da secretaria acadêmica e setores envolvidos;  

 XIV.  Emitir pareceres, instruções e indicações sobre o conteúdo de sua competência;  

 XV.  Executar atividades afins, atendendo solicitações superiores.  
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO - FCST 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

Função: Diretor Financeiro  

Horário de Trabalho: 44 horas semanais  

Setor: Diretoria  

Cargo do Superior Imediato: Diretor Superintendente  

Missão do Cargo: A Diretoria Financeira é o órgão executivo responsável pelo 

planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação de todas as atividades 

financeiras visando melhor aplicação e também segurança dos processos de pagamento 

e recebimentos com a finalidade que os recursos disponíveis tenham a melhor destinação 

possível, visando a maior rentabilidade através do controle permanente do fluxo de caixa 

da Faculdade Católica Santa Teresinha - FCST.  

Descrição detalhada:  

I. Auxiliar a Diretoria Geral em desenvolvimento de políticas e programas financeiros; 

II. Gerenciar e Controlar os recebimentos (Bancos, Caixas, etc.);  

III. Gerenciar e controlar os pagamentos (Notas Fiscais, Licitações, Cheques emitidos, 

autorizações diversas, etc.);  

 IV.  Realizar negociações Bancárias (Gerenciamento e Acompanhamento das Contas 

Correntes Bancárias - Empréstimos Resgates, Aplicações Financeiras, Contas 

Garantidas, Leasing, Negociações de Taxas, Cheque, cobranças, convênios, etc.);  

V. Emitir posições financeiras diversas (Fluxos, Inadimplências, Recebimentos, 

pagamentos);  

 VI. Responder a requerimentos e e-mails encaminhados pela diretoria geral e alunos 

sobre questões financeiras;  

 VII.  Atender diariamente dentro do próprio gerenciamento de inúmeras questões que 

surgem, quanto a problemas financeiros dentro das áreas existentes;  

 VIII. Gerenciar a Conferência Geral do Desempenho financeiro dos setores 

subordinados, com posições a Diretoria da Faculdade do resultado do mês;  
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO - FCST 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

Função: Diretor Superintendente  

Horário de Trabalho: 44 horas semanais  

Setor: Diretoria  

Cargo do Superior Imediato: Mantenedora  

Missão do Cargo: A Diretoria-Geral, órgão executivo da administração superior que 

superintende, coordena, fiscaliza e controla todas as atividades da Faculdade Católica 

Santa Teresinha, é exercida por um Diretor-Geral, designado pela entidade mantenedora 

e demissível "adnutum", com mandato de quatro (4) anos, podendo ser reconduzido por 

igual período.  

Descrição detalhada: (Conforme Regimento Geral)  

 I.   Representar a FCST interna e externamente;  

II. Promover a elaboração do Plano Anual de Trabalho e submeter à aprovação do 

Conselho Superior;  

III.   Elaborar e submeter ao CONSUPE a proposta orçamentária a ser encaminhada à 

Entidade Mantenedora;  

 IV.  Elaborar o Relatório Anual de Atividades e encaminhar ao CONSUPE e à Entidade 

Mantenedora;  

 V.  Fiscalizar o cumprimento do regime escolar, a execução dos programas e a 

observância dos horários;  

 VI.  Propor à Entidade Mantenedora a contratação de pessoal;  

 VII.  Autorizar publicações e pronunciamentos, sempre que envolverem 

responsabilidade da FCST;  

VIII.  Decidir sobre matéria de natureza urgente "ad referendum" do conselho 

competente;  

 IX.  Baixar normas necessárias ao cumprimento do presente Regimento;  

 X.  Exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas.  
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO - FCST 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Função: Secretária Geral  

Horário de Trabalho: 44 horas semanais Setor: Diretoria  

Cargo do Superior Imediato: Diretoria Acadêmica  

Missão do Cargo: Responsabilidade pelo controle dos registros acadêmicos, de modo a 

garantir a segurança e a preservação dos documentos escolares, e o lançamento e correção 

dos registros acadêmicos bem como acompanhar a legislação vigente.  

Descrição detalhada:  

I. Efetuar registros acadêmicos;  

II. Divulgar editais para alunos e professores, a fim de assegurar a divulgação correta dos 

dados;  

III. Controlar a qualidade dos processos de ingresso e egressos de alunos.  

IV. Informar a Diretoria Geral e Acadêmica do total de matriculados, trancados, 

transferências, expedidas e recebidas;  

V.Auxiliar no processo ENADE (Exame Nacional de Desempenho Estudantil);  

VI. Auxiliar no processo do CENSO;  

VII. Auxiliar nos procedimentos do e-MEC;  

VIII. Elaborar edital de vestibular e encaminhar para publicação;  

IX. Viabilizar o Processo Seletivo-Vestibular;  

X. Viabilizar a Colação de Grau;  

XI. Controlar o arquivo da documentação acadêmica;  

XII. Controlar a documentação de Ensino Médio junto aos estabelecimentos de ensino; 

XIII. Assessorar e orientar os Coordenadores dos Cursos nas práticas acadêmicas.  

XIV. Dar suporte as Diretorias em assuntos pertinentes a Secretaria Geral;  

XVI. Representar a Diretoria em eventos, quando necessário e solicitado.  
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO - FCST 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Função: Técnico de Manutenção de Informática  

Horário de Trabalho: 44 horas semanais  

Setor: Diretoria Administrativa  

Cargo do Superior Imediato: Diretor Administrativo  

Missão do Cargo: Prestar serviços e dar suporte ao usuário e a área computacional 

administrativa e acadêmica.  

Descrição detalhada:  

I. Efetuar manutenção e instalação de Software e Hardware;  

II. Realizar cabeamento, montagem e manutenção de rede;  

III. Efetuar manutenção da rede física administrativa;  

IV. Realizar manutenção de Equipamentos de áudio visual;  

V. Efetuar a substituição de maquinas;  

VI. Fazer a montagem de eventos;  

VII.  Efetuar a manutenção e instalação de Software e Hardware fora da instituição 

(Dependências da instituição);  

VIII.  Realizar a manutenção de equipamentos de informática do setor administrativo 

(Monitor, CPU, mouse, teclado, cd-rom, drive disquete, fonte de alimentação entre 

outros);  

IX. Elaborar relatórios administrativos;  

X. Fazer transferência (transporte e instalação) de equipamentos para eventos.  

 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO - FCST 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

Função: ASG 

Horário de Trabalho: 44 horas semanais 
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Setor: Diretoria Administrativa  

Cargo do Superior Imediato: Diretor Administrativo  

Missão do Cargo: Manter a ordem no que se refere à limpeza e café da Instituição.  

Descrição detalhada:  

I. Manter o campus limpo e organizado;  

II. Controlar uso de material e produtos de limpeza;  

III. Manter a ordem e organização dos setores;  

IV. Auxiliar nos eventos realizados na Instituição se necessário;  

V. Fazer café e lanches, diariamente, para os professores;  

VI. Fazer café para abastecer os setores da Faculdade.  

Parágrafo Único: A promoção por tempo de serviço se dará a cada dois anos com 

adicional de 2% sobre o nível imediatamente inferior, conforme consta na tabela 

constante na cláusula anterior.  

CLÁUSULA SÉTIMA - O funcionário técnico-administrativo, para fazer jus à 

Promoção, deverá cumprir os pré-requisitos a serem determinados pela Direção em 

observância do desempenho e desenvolvimento profissional dentro da IES.  

Art.25º - A gratificação percebida pelo docente e/ou técnico-administrativo durante o 

exercício de função gerencial é uma contra prestação remuneratória para o desempenho 

do cargo de confiança da diretoria,  neste sentido não integra a progressão no quadro de 

carreira. 

 

Parágrafo Único - A gratificação a que se refere este artigo será reajustada nas mesmas 

datas e percentual atribuído quando do reajuste da hora-aula. 

 

Art.26º - Os técnicos administrativos da Instituição têm remuneração definida pelo Plano 

de Cargos, Salários e Carreira, disposta nas tabelas constantes do art.24° deste Plano, 

aprovada pela Mantenedora e atualizada periodicamente de acordo com a legislação 

vigente. 

Art.27º - É vetado aos técnicos administrativos da Instituição manter sobreposição de 

cargos no mesmo horário, que estejam contratados. 
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CAPÍTULO VIII  

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art.28º - Este regulamento entrará em vigor após aprovação pela Mantenedora. 

Art.29º - A administração acadêmica da Instituição se empenhará no sentido de promover 

o crescimento profissional do seu quadro de pessoal, com treinamento específico, 

permanente capacitação profissional e avaliação de desempenho, tendo em vista as 

necessidades de qualidade dos serviços e a eficácia organizacional. 

Art.30º - Este plano poderá ser reformado ou alterado mediante proposta e aprovado pela 

Mantenedora. 

Art.31º - Os casos omissos neste plano serão tratados pela Mantenedora. 

Art.32º - Para efeito de progressão por tempo de serviço será considerados os 

funcionários que possuírem mais de cinco anos de empresa no período de avaliação. 

Art.33º - No período de avaliação por tempo de serviço será considerado critério de 

desempate a média da avaliação de desempenho individual.  

 

 

Caicó-RN, NOVEMBRO/2014 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A – TERMO DE ADESÃO INSTITUCIONAL PARA 

DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Timbre da Instituição 

Cabeçalho Institucional 

 

Termo de Adesão Institucional para Desenvolvimento de Estágio Supervisionado 

 
Com a finalidade de estabelecer um Convênio de Cooperação educacional com vistas ao 

desenvolvimento de atividades de Estágio Supervisionado, não remunerado, a 

instituição____________________________________________________________, adere ao 

compromisso de participar institucionalmente dentro das suas respectivas especialidades, 

concordando em auxiliar nas atividades práticas de inserção profissional e de pesquisa a serem 

desenvolvidas pelos acadêmicos da Faculdade Católica Santa Teresinha, após prévia avaliação de 

viabilidade, dentro da organização em questão, concordando também em observar os objetivos, 

metas, estratégias, e cronograma de execução a serem propostos pelos acadêmicos e seus 

orientadores e, dentro das possibilidades institucionais, disponibilizar os recursos humanos 

necessários para tanto. 

 

Cidade/UF, ___ de ____________ de _________. 

 

___________________________________________ 

(Nome do Responsável Pela Organiazação) 

Cargo do Responsável pela Organização 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO PADRÃO DE PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
DISCIPLINA 

 
CARGA HORÁRIA 

 
CURSO(S): 

 
PERÍODO LETIVO: 

 
PROFESSOR(A) 

 

 

EMENTA 

 

 

 

OBJETIVOS (geral e específicos) 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

 
 

RECURSOS MATERIAIS 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

 

 

PROFESSOR(A) 

RESPONSÁVEL/ASSINATURA 

COORDENADOR(A) DO 

CURSO/ASSINATURA 

RECEBIDO NA SECRETARIA/ASSINATURA 

   

DATA DATA DATA 
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APÊNDICE C – REQUERIMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Ilmo(a). Sr(a).  

 

Coordenador(a) de Estágio Supervisionado da FCST 

 

 

 

Aluno(A)_____________________________________________ , abaixo assinado, 

matriculado(a) no curso de Bacharelado em ____________________ da Faculdade 

Católica Santa Teresinha, matricula nº _________________ , vem respeitosamente 

requerer a V. Sª. que seja dado início ao processo de Estágio Supervisionado, para o 

período letivo de _________, visando à efetivação das atividades previstas no 

Regulamento de Estágio Supervisionado e a continuidade dos trabalhos a serem 

desenvolvidos na  disciplina Estágio Supervisionado do curso supracitado. 

 

Pretensão de Orientação: ________________________________________________. 

 

Termos em que pede deferimento 

Caicó/RN, ___ de _________ de _______ 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Acadêmico 
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APÊNDICE D – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PRETENDENTE A 

ESTÁGIO 
 

COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

Ofício nº. ___/_____  – FCST/CES 

 

Caicó/RN, ___ de _______ de ___________ 

 

 

Senhor(a) ____________________________________________, 

 

 

Pelo presente documento, estamos apresentando o(a) acadêmico(a) ____________ 

matricula nº ______________, regularmente matriculado na disciplina Estágio 

Supervisionado, do Curso de Bacharelado em ___________ da FCST, o (a) qual 

manifestou interesse em realizar o Estágio Supervisionado no estabelecimento 

__________________________________ sob sua Gestão, visando a conclusão do seu 

Curso de Graduação. 

 Diante do exposto, solicitamos de V. Sª a devida aprovação do Estágio, o qual terá 

necessariamente a duração de ____ horas. A documentação necessária à realização de 

todo o processo, será devidamente enviado, caso possamos contar com sua valiosa 

colaboração. 

 

 Saudações Universitárias. 

____________________________________________________ 

(nome do coordenador de estágio) 

Coordenador(a) de Estágio Supervisionado da FCST 

 

Á (responsável pela organização). 

(Cargo) 

Instituição 

Cidade/UF 
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APÊNDICE E – TERMO DE ACEITAÇÃO DE ESTAGIÁRIO 
 

Timbre da Organização 

Cabeçalho Institucional 

 

 

 

 

Senhor(a) ____________________________________________, 

 

 

 

 

 Pelo presente documento informamos que aprovamos a indicação do(a) aluno(a) 

______________________________________ matrícula nº. ______________ , do 

Curso de Bacharelado em _________________ da Faculdade Católica Santa Teresinha, 

para realizar o Estágio Supervisionado em nossa Organização, visando a conclusão do 

seu Curso de graduação. 

 

 Cordialmente. 

 

 

 
___________________________________________ 

(Nome do Responsável Pela Organiazação) 
Cargo do Responsável pela Organização 

 

Á (coordenador de estágio supervisionado). 

Coordenador(a) de Estágio Supervisionado 

Faculdade Católica Santa Teresinha 

Caicó/RN 
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APÊNDICE F – PARECER AVALIATIVO DE ESTAGIÁRIO 
 

Timbre da Instituição 

Cabeçalho Institucional 

 

P A R E C E R  A V A L I A T I V O  

 

Eu, _____________________________________, na qualidade de Supervisor de Estágio do 

acadêmico ______________________________________, matrícula nº _________, da 

Faculdade Católica Santa Teresinha, em conformidade com as atividades desenvolvidas ao longo 

de sua inserção profissional nesta instituição, emito o seguinte parecer avaliativo: 

Com base no seu desempenho, aplicação no período do Estágio, postura profissional e 

cumprimento das atividades previamente definidas, o estagiário mostrou-se : 

 

INSUFICIENTE                          REGULAR                       BOM                       ÓTIMO  

 

Pelos motivos que se seguem: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Atribuindo-se, nesse sentido, conceito _____ . (Se o parecer for INSUFICIENTE, atribuir uma nota 

entre 0,0 e 2,5. Se REGULAR, atribuir uma nota entre 2,6 e 5,0. Se BOM, atribuir uma nota entre 5,1 e 

7,0. E se ÓTIMO, atribuir um conceito entre 7,1 e 10,0) 

Caicó/RN, ____ de ______________ de ______ 

 

___________________________________________ 

(Nome do Responsável Pela Organização) 
Cargo do Responsável pela Organização 

 

 

 

 

Á (coordenador de estágio supervisionado). 

Coordenador(a) de Estágio Supervisionado 

Faculdade Católica Santa Teresinha 

Caicó/RN 
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APÊNDICE G – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO2 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
SUPERVISOR(A): ___________________________________________________________________________  

 

ESTAGIÁRIO: ______________________________________________________________________________  

 

LOCAL DO ESTÁGIO: _______________________________________________________________________  

 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: ____/___/____ à ___/___/_____ 

 

TAREFA ATRIBUÍDA (atividades que deverão ser desenvolvidas pelo estagiário): 

 
 

 

 

OBJETIVOS (informar as metas que deverão ser atingidas): 

 

 

 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (informar o prazo de início e término da atividade): 

 

 
 

 

DESEMPENHO (considerar o conceito: ótimo – bom – regular – insuficiente).  

 
 

 

 

OBSERVAÇÕES (justificativas – críticas – sugestões): 

 

 

 

 

Caicó – RN, _____/____ /____ 

 
_______________________________ 

Supervisor de Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 A Ficha de Acompanhamento refere-se ao Plano de Estágio, devendo ser preenchida pelo Supervisor do Estágio, 

o qual é indicado pela Empresa. O Plano de Estágio pode ser feito por tarefa a ser cumprida, como plano integral para 
ser desenvolvido durante o processo ou por outro método conforme acordo com a Coordenação de Estágio. 
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APÊNDICE H  – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁGIO 

DADOS DO ESTAGIÁRIO 

Nome Completo: 

Curso: 

Período: Matrícula: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

DADOS DOS ORIENTADORES 

Orientador Acadêmico 

Formação Profissional: 

Titulação: 

Telefone: E-mail: 

Supervisor: 

Formação Profissional: 

Cargo que Ocupa na Empresa: 

Telefone: E-mail: 

DADOS DO CAMPO DE ESTÁGIO 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Ramo de Negócio ou Área de Atuação: 

Endereço: 

Telefone: E-mail 

DADOS DO ESTÁGIO 

Tema para Estudo 

Área de Interesse: 

 

Caicó - RN, ______ de  ________________ de______ 

 
____________________________ 

ESTAGIÁRIO 

____________________________ 

SUPERVISOR (EMPRESA) 

____________________________ 

SUPERVISOR DE CAMPO - FCST 
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APÊNDICE I  – FREQUÊNCIA DE CAMPO 
 

FREQUÊNCIA DO CAMPO DE ESTÁGIO 

INSTITUIÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO: _____________________________________  

NOME DO(A) ESTAGIÁRIO(A): _______________________________________________  

SUPERVISOR(A) DE CAMPO: ________________________________________________  

COLABORADOR: ___________________________________________________________  

SEMESTRE: ________________________________________________________________  

 

DATA 
HORA 

ENTRADA 

HORA 

SAÍDA 
ASS. ESTAGIÁRIO ASS. SUPERVISOR (A) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

_____________________       ____________________            ________________________ 

   Colaborador(a) Externo                   Estagiário(o)                         Supervisor de Campo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

403 
 

APÊNDICE J  – FICHAS DE COLETA DE INFORMAÇÕES PARA ESTÁGIO 
 

 
Aluno (a):______________________________________________________________ 

Empresa de estágio:______________________________________________________ 

Cidade em que vai desenvolver o estágio:_____________________________________ 

Área de atuação do projeto de intervenção:____________________________________ 

e-mail do aluno:_________________________________________________________ 

Professor Orientador Específico:____________________________________________ 

 

 
Aluno (a):______________________________________________________________ 

Empresa de estágio:______________________________________________________ 

Cidade em que vai desenvolver o estágio:_____________________________________ 

Área de atuação do projeto de intervenção:____________________________________ 

e-mail do aluno:_________________________________________________________ 

Professor Orientador Específico:____________________________________________ 

 

 
Aluno (a):______________________________________________________________ 

Empresa de estágio:______________________________________________________ 

Cidade em que vai desenvolver o estágio:_____________________________________ 

Área de atuação do projeto de intervenção:____________________________________ 

e-mail do aluno:_________________________________________________________ 

Professor Orientador Específico:____________________________________________ 

 

 
Aluno (a):______________________________________________________________ 

Empresa de estágio:______________________________________________________ 

Cidade em que vai desenvolver o estágio:_____________________________________ 

Área de atuação do projeto de intervenção:____________________________________ 

e-mail do aluno:_________________________________________________________ 

Professor Orientador Específico:____________________________________________ 
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APÊNDICE K  – FICHA DEMONSTRATIVA DE ORIENTAÇÃO 
 

ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO: _____________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

ORIENTANDO (A): __________________________________________________________  

ORIENTADOR (A): __________________________________________________________  

TEMÁTICA DE ESTUDOS: ___________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

DATA 
HORA 

(INÍCIO) 

HORA 

(TÉRMINO) 

ASSINATURA 

ORIENTANDO(A) 
ASS. ORIENTADOR(A) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

_____________________      ____________________     ________________________ 

Orientador(a)                          Orientando(a)                  Coordenador de Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

405 

Ficha de Avaliação de Apresentação de Relatório de Estágio 

 
AUTOR (A) : 

ORIENTADOR (A): 

DATA DA APRESENTAÇÃO: 

TÍTULO:  

PROFESSOR (A) CONVIDADO (A):  

 

TABELA 1 – AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

EXAMINADOR E ORIENTADOR 

CRITÉRIOS NOTA (0 A 10) 

1 TEMA 
1.1 Originalidade e Criatividade na Escolha do Tema   

1.2 Delimitação Temática Clara e Coerente   

1.3 Problematização da Temática   

2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 
2.1 Ineditismo e Atualidade da Proposta   

2.2 Relevância Social   

2.3 Relevância Acadêmica e Científica   

2.4. Contribuição para a área   

3 OBJETIVOS 
3.1 Clareza e Concisão   

3.2 Os Objetivos Específicos Sistematizam o Objetivo Geral   

4 METODOLOGIA 

4.1 Métodos, Procedimentos e Técnicas Descritos e Compatíveis   

5 REDAÇÃO 

5.1 Qualidade da Expressão Escrita   

5.2 Apego as Normas Gramaticais e Ortográficas   

5.3 Apego a Norma Culta da Língua Portuguesa   

5.4 Cientificidade   

6 TEORIA 

6.1 Adequação e Atualidade dos Textos Teóricos   

6.2 Uso Adequado das Citações   

7 DISCUSSÃO 

7.1 Apresentação dos Dados Coerente e Correta   

7.2 Discussões e Conclusões Corretas e Coerentes   

7.3 Adequação e Equilíbrio na Estrutura Geral do Trabalho   
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8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

8.1 Atualidade e Correção   

8.2 Aplicação no Corpo do Texto   

9 Observância das normas da FCST e da ABNT   

TOTAL DA TABELA 1 0 

MÉDIA DA TABELA 1 0,0 

  

TABELA 2 – AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

(APENAS PARA O EXAMINADOR) 

CRITÉRIOS NOTA( 0 A 10) 
1 Domínio de Conteúdo e Segurança na Apresentação   

2 Coerência na Sequência dos Temas da Exposição   

3 Objetividade, Clareza e Cientificidade da Linguagem   

4 Emprego Adequado dos Recursos Audiovisuais   

5 Otimização do Tempo Disponível para a Exposição   

6 Arguição   

  

TOTAL DA TABELA 2 0 

MÉDIA DA TABELA 2 0,0 

MÉDIA FINAL (TABELA 1 + TABELA 2) / 2 0,0 
SEGUNDA AVALIAÇÃO 

  

ORIENTADOR (A)   

PROFESSOR (A) CONVIDADO (A)   

SUPERVISOR (A) DE CAMPO   

  

AVALIAÇÃO 2 0,0 

RESULTADO FINAL 

AVALIAÇÃO 1 0,0 

AVALIAÇÃO 2 0,0 

MÉDIA 0 

RESULTADO FINAL   
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Ficha de Avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso 
AUTOR:  

MATRÍCULA:   

TÍTULO:  

ORIENTADOR:  

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO:  

DATA DA DEFESA:  

AVALIADOR 1:  

AVALIADOR 2:  

 
TABELA 1 – AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

1 TEMA 

1.1 Originalidade e Criatividade na Escolha do Tema   

1.2 Delimitação Temática Clara e Coerente   

1.3 Problematização da Temática   

2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

2.1 Ineditismo e Atualidade da Proposta   

2.2 Relevância Social   

2.3 Relevância Acadêmica e Científica   

2.4. Contribuição para a área   

3 OBJETIVOS 

3.1 Clareza e Concisão   

3.2 Os Objetivos Específicos Sistematizam o Objetivo Geral   

4 METODOLOGIA 

4.1 Métodos, Procedimentos e Técnicas Descritos e Compatíveis   

5 REDAÇÃO 

5.1 Qualidade da Expressão Escrita   

5.2 Apego as Normas Gramaticais e Ortográficas   

5.3 Apego a Norma Culta da Língua Portuguesa   

5.4 Cientificidade   

6 TEORIA 

6.1 Adequação e Atualidade dos Textos Teóricos   

6.2 Uso Adequado das Citações   

 

 

 

 

 

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

408 

7 DISCUSSÃO 

7.1 Apresentação dos Dados Coerente e Correta   

7.2 Discussões e Conclusões Corretas e Coerentes   

7.3 Adequação e Equilíbrio na Estrutura Geral do Trabalho   

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

8.1 Atualidade e Correção   

8.2 Aplicação no Corpo do Texto   

9 Observância das normas da FCST e da ABNT    
  

TOTAL DA TABELA 1 0 

MÉDIA DA TABELA 1 0,0 

TABELA 3 – ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

(APENAS PARA O ORIENTADOR) 

CRITÉRIOS NOTA(0 A 10) 
1 Aplicação e Assiduidade na Entrega das Tarefas Solicitadas   

2 Aplicação e Assiduidade nas Reuniões de Orientação   
  

TOTAL DA TABELA 3 0 

MÉDIA DA TABELA 3 0,0 

MÉDIA FINAL (TABELA 1 + TABELA 3) / 2 0,0 

RESULTADO FINAL 

NOTA DO ORIENTADOR 0,0 

NOTA DO EXAMINADOR  

RESULTADO FINAL (ORIENTADOR * 0,3  +  EXAMINADOR * 0,7) 0,0 

 
______________________________________________ 

ASSINATURA DO ORIENTADOR  
Cada componente da Banca Examinadora deverá atribuir uma nota de 1 a 10 em cada um dos 

critérios qualitativos de avaliação acima. A nota final (Nf) será extraída da seguinte forma: 

Um orientador e um examinador 

Nf = (NE x 0,7) + (NO x 0,3) 

onde 

NE = (T1 / 22) + (T2  / 6) / 2 

NO = (T1 / 22) + (T3 / 2) / 2 

Um orientador e dois examinadores 

Nf = {[(NE1 + NE2) / 2] x 0,7} + (NO x 0,3) 

onde 

NE = (T1 / 22) + (T2 / 6) / 2 

NO = (T1 / 22) + (T3 / 2) / 2 
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
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PLANEJAMENTO FINANCIERO - CAICO 

Valor da Mensalidade Media R$612,02   

  Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022 Ano 2023 Ano 2024 

CURSOS Alunos R$ Alunos R$ Alunos R$ Alunos R$ Alunos R$ 

Curso de Administração 68 499.408,32 82 599.289,98 98 719.147,98 118 862.977,58 141 1.035.573,09 

Curso de Ciências Contábeis 142 1.042.882,08 170 1.251.458,50 204 1.501.750,20 245 1.802.100,23 294 2.162.520,28 

Curso de Serviço Social 23 168.917,52 28 202.701,02 33 243.241,23 40 291.889,47 48 350.267,37 

Curso de Direito 43 315.802,32 52 378.962,78 62 454.755,34 74 545.706,41 89 654.847,69 

Curso Psicologia 38 279.081,12 46 334.897,34 55 401.876,81 66 482.252,18 79 578.702,61 

Total 314 2.306.091,36 377 2.767.309,63 452 3.320.771,56 543 3.984.925,87 651 4.781.911,04 

                      

Crescimento Ano Posterior com Ano Anterior em 

%   
                      

-   
20,00% 

  
20,00% 

  
20,00% 

  
20,00% 

  

Receitas % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ 

Operacionais                     

Semestralidade 88,34% 2.306.091,36 85,71% 2.767.309,63 81,93% 3.320.771,56 76,66% 3.984.925,87 69,57% 4.781.911,04 

Especialização 4,60% 120.000,00 4,46% 144.000,00 4,26% 172.800,00 3,99% 207.360,00 3,62% 248.832,00 

Taxas 0,92% 24.000,00 0,89% 28.800,00 0,85% 34.560,00 0,80% 41.472,00 0,72% 49.766,40 

Sub-Total 93,85% 2.450.091,36 91,06% 2.940.109,63 87,05% 3.528.131,56 81,45% 4.233.757,87 73,91% 5.080.509,44 
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Não-Operacional   

Financeira 0,29% 7.619,28 0,42% 13.702,61 0,62% 24.928,42 0,88% 45.787,99 1,24% 85.151,10 

Serviços 2,30% 60.000,00 3,34% 107.904,76 4,84% 196.305,28 6,94% 360.569,44 9,75% 670.544,48 

diversos 3,56% 92.854,45 5,17% 166.990,62 7,50% 303.796,98 10,73% 558.007,95 15,10% 1.037.717,31 

Sub-Total 6,15% 160.473,73 8,92% 288.597,99 12,20% 525.030,68 16,52% 964.365,38 21,95% 1.793.412,89 

                      

TOTAL DA RECEITA 100,00% 2.610.565,09 100,00% 3.228.707,62 100,00% 4.053.162,24 100,00% 5.198.123,25 100,00% 6.873.922,33 

Impostos e Taxas 7% 7,00% -182.739,56 7,00% -226.009,53 7,00% -283.721,36 7,00% -363.868,63 7,00% -481.174,56 

Receita Liquida   2.427.825,53   3.002.698,09   3.769.440,88   4.834.254,62   6.392.747,77 

Inadimplência - 10%   -261.056,51   -322.870,76   -405.316,22   -519.812,33   -687.392,23 

Caixa Disponível 83% 2.166.769,02 83% 2.679.827,33 83% 3.364.124,66 83% 4.314.442,30 83% 5.705.355,54 

                      

Crescimento das despesas em 30% ano Ano   30%   30%   30%   30%   30% 

Despesas                      

PESSOAL                     

Salários e Encargos Pessoal 

Docente/Administração 
51,01% 855.673,00 52,48% 1.112.374,90 53,91% 1.446.087,37 55,28% 1.879.913,58 56,60% 2.443.887,66 

Encargos 4,08% 68.453,84 4,20% 88.989,99 4,31% 115.686,99 4,42% 150.393,09 4,53% 195.511,01 

Sub-Total 55,09% 924.126,84 56,68% 1.201.364,89 58,22% 1.561.774,36 59,70% 2.030.306,67 61,13% 2.639.398,67 
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ACADEMICA   

Material Pedagógico 0,56% 9.363,69 0,57% 12.172,80 0,59% 15.824,64 0,60% 20.572,03 0,62% 26.743,64 

Capacitação de professores 0,48% 8.000,00 0,49% 10.400,00 0,50% 13.520,00 0,52% 17.576,00 0,53% 22.848,80 

Sub-Total 1,04% 17.363,69 1,07% 22.572,80 1,09% 29.344,64 1,12% 38.148,03 1,15% 49.592,44 

                      

PESQUISA/EXTENÇÃO   

Apoio a Pesquisa 0,72% 12.000,00 0,74% 15.600,00 0,76% 20.280,00 0,78% 26.364,00 0,79% 34.273,20 

Apoio a Extensão 0,72% 12.000,00 0,57% 12.000,00 0,45% 12.000,00 0,35% 12.000,00 0,28% 12.000,00 

Sub-Total 1,43% 24.000,00 1,30% 27.600,00 1,20% 32.280,00 1,13% 38.364,00 1,07% 46.273,20 

                      

ADMINISTRAÇÃO   

Treinamento Pessoal Administrativo 0,64% 10.800,00 0,66% 14.040,00 0,68% 18.252,00 0,70% 23.727,60 0,71% 30.845,88 

Jornais/Periódicos 0,22% 3.673,23 0,23% 4.775,20 0,23% 6.207,76 0,24% 8.070,09 0,24% 10.491,11 

Propaganda e Publicidades 1,48% 24.781,70 1,52% 32.216,21 1,56% 41.881,07 1,60% 54.445,39 1,64% 70.779,01 

Viagens e Estadas 0,93% 15.650,00 0,96% 20.345,00 0,99% 26.448,50 1,01% 34.383,05 1,04% 44.697,97 

Honorários Contábeis 1,07% 18.000,00 1,10% 23.400,00 1,13% 30.420,00 1,16% 39.546,00 1,19% 51.409,80 

Lanches e Refeições 0,46% 7.650,00 0,47% 9.945,00 0,48% 12.928,50 0,49% 16.807,05 0,51% 21.849,17 

Sub-Total 4,80% 80.554,93 4,94% 104.721,41 5,08% 136.137,83 5,20% 176.979,18 5,33% 230.072,94 
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MANUTENÇÃO   

Conservação e Manutenção 2,16% 36.234,36 2,22% 47.104,67 2,28% 61.236,07 2,34% 79.606,89 2,40% 103.488,96 

Sub-Total 2,16% 36.234,36 2,22% 47.104,67 2,28% 61.236,07 2,34% 79.606,89 2,40% 103.488,96 

                      

FINANCEIRAS   

Juros/Amortizações 1,11% 18.645,19 1,14% 24.238,75 1,17% 31.510,37 1,20% 40.963,48 1,23% 53.252,53 

Sub-Total 1,11% 18.645,19 1,14% 24.238,75 1,17% 31.510,37 1,20% 40.963,48 1,23% 53.252,53 

                      

DESCONTOS CONCEDIDOS   

Descontos como Bolsas de Estudos 34,37% 576.522,84 32,64% 691.827,41 30,95% 830.192,89 29,30% 996.231,47 27,69% 1.195.477,76 

Sub-Total 34,37% 576.522,84 32,64% 691.827,41 30,95% 830.192,89 29,30% 996.231,47 27,69% 1.195.477,76 

TOTAL DAS DESPESAS 100,00%    1.677.447,85  100,00%  2.119.429,92  100,00%  2.682.476,16  100,00%   3.400.599,71  100,00% 
    

4.317.556,48  

                      

Resultado Bruto 35,74% 933.117,24 34,36% 1.109.277,70 33,82% 1.370.686,08 34,58% 1.797.523,54 37,19% 2.556.365,85 

Resultado Líquido 22,58% 489.321,17 20,91% 560.397,41 20,26% 681.648,50 21,18% 913.842,58 24,32% 1.387.799,06 

                      

 

 



 
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
CNPJ N° 05.845.288/0001-19 

Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004 
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019 

414 
 

INVESTIMENTOS NO PERIODO                     

Moveis e Equipamentos 2,08% 54.340,10 2,19% 70.642,13 2,27% 91.834,77 2,30% 119.385,20 2,26% 155.200,76 

Biblioteca 2,63% 68.681,04 2,77% 89.285,35 2,86% 116.070,96 2,90% 150.892,24 2,85% 196.159,92 

TOTAL 4,71% 123.021,14 4,95% 159.927,48 5,13% 207.905,73 5,20% 270.277,44 5,11% 351.360,68 

                      

Reinvestimento   366.300,03   400.469,92   473.742,77   643.565,14   1.036.438,38 

Premissas                     

Considera um crescimento de 30% nas despesas e receitas.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


