CREDENCIADO NOS TERMOS DA PORTARIA CEE Nº 235, DE 13-7-2016

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
- PDI -

1. INTRODUÇÃO
A experiência adquirida ao longo desta jornada, formando profissionais
altamente qualificados e prestando inestimáveis serviços à comunidade
encorajou a administração atual a solicitar a Este Egrégio Conselho Estadual
de Educação o Credenciamento como Centro Universitário.

A comunidade Adamantinense concretiza uma realização ao apresentar o
Centro Universitário. Se ainda na década de 1960 a possibilidade de se
credenciar uma Instituição de Ensino Superior contrariava as expectativas da
uma região castigada, hoje o Centro Universitário é uma possível realidade.
Não só pelo contínuo desenvolvimento regional, mas por tudo que a FAI
representa em prestação de serviços e referência em formação de
profissionaisnas diversas áreas do conhecimento.

Os anseios da população em termos de formação profissional, verificados pelo
aumento da procura nos exames vestibulares. A prestação de serviços
intrínsecos a formação dos alunos, bem como a qualidade do ensino e a
capacitação tecnológica para a pesquisa, estão sendo amplamente buscados
pela FAI.

A FAI preocupa em manter sua qualidade de ensino num meio bastante
competitivo, acompanhando as transformações que ocorrem no ambiente onde
atua. O credenciamento certamente irá angariar a Adamantina e região
autonomia necessária para que continue prosperando, cumprindo seu
compromisso.
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1.1 OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO

A FAI satisfatoriamente vem cumprindo com suas responsabilidades
junto à comunidade interna e externa. Na ocasião do seu último
recredenciamento, foram apresentados os seguintes objetivos:

São Objetivos da FAI para o Centro Universitário:

Satisfazer as necessidades da comunidade que o abriga, prestando serviços
de ensino, iniciação científica, pesquisa de pós-graduação e extensão, todos
com alto padrão de qualidade, atendendo aos futuros profissionais e
preparando-os para o mercado de trabalho.

Para tanto, presumem-se as seguintes ações:


Continuar projetando o alunado junto à comunidade através da

prestação de serviços correlatos à sua área de conhecimento;


Manter a política de seleção qualificada dos docentes, mediante Editais

de Concurso Público;


Aperfeiçoar permanentemente o Plano de Carreira, contemplando, ao

mesmo tempo, as exigências do Tempo Integral e do preenchimento de cargos
administrativos e acadêmicos;


Promover a expansão da infraestrutura dos Campi, de modo a acomodar

com qualidade as Clínicas e Núcleos, atualmente em espaços locados;


Consolidar os novos cursos pretendidos como Medicina e Arquitetura,

mantendo em alta a qualidade e exigência dos demais programas de
graduação e pós.


Aprimorar os processos de avaliação interna para que se constituam em

instrumento de gestão para a melhor qualidade.
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Analisar a possibilidade de implantação da educação a distância (EAD),

com a utilização de fomentos suficientes para a garantia da qualidade,
inicialmente nos cursos de Pedagogia e Administração

A FAI qualifica-se como Instituição de Ensino Superior com:

Incentivo a uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado
possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício
profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados tipos de
formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa;
...
fortalecimento da articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa
individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de
extensão, as quais poderão ser incluídas como parte da carga horária”.
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2. PLANO DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DO
CORPO DOCENTE E DO PESSOAL TÉCNICO –
ADMINISTRATIVO
A FAI realiza periodicamente cursos de capacitação ministrados por
profissionais contratados para efetuar treinamentos no próprio campus da FAI;

Também

inscreve

servidores

em

cursos

profissionais

especializados

(secretaria, promoção de eventos, arquivos, agenda, etc.), de curta duração,
realizados em outras Instituições, locais ou de outros centros.

Em 2013, no dia 25 de maio os professores tiveram um mini curso ministrado
pelo Dr. Marcos Masetto sobre o exercício da docência no ensino superior. Em
2014, no dia 03 de fevereiro, a profa. Terezinha Colombo apresentou, no II
Encontro de Docentes da FAI as etapas do processo didático para o ensino
superior.

A política de admissão de docentes da FAI se dá por concursos públicos de
provas e títulos ou, excepcionalmente, por processos seletivos para
contratação

temporária.

Todas

as

admissões

docentes

encontram-se

fundamentadas da Deliberação nº 55/06 do Conselho Estadual de Educação e
na Lei Complementar Municipal n. 155 de 2010.

O corpo docente da FAI é estimulado a titulação acadêmica, visto o
considerável aumento da referência salarial de um nível ao outro. Boa parte
dos docentes mestres atualmente já está inserido em programas de doutorado.

São metas para a qualificação de docentes e pessoal técnico-administrativo:


Oferecer cursos de caráter interdisciplinar, em função da proposta

Pedagógica do Centro Universitário;
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Oferecer cursos de pós-graduação nas áreas de conhecimento em que o

Centro Universitário mantém cursos para a capacitação e qualificação de
profissionais que possuem apenas a graduação;


Implementar o plano de carreira para pessoal técnico administrativo;



Fomentar a produção científica do Centro Universitário, buscando apoio

externo com bolsas de fomento nacional e internacional;


Alterar a forma de contratação do docente aprovado em concurso de

Doutor, passando a remunerá-lo por tempo parcial ou integral;


Viabilizar a ajuda de custo para a participação do docente em

congressos e simpósios, para apresentação de trabalhos.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Valorização do servidor público, por meio de cursos de capacitação.
Implantação de políticas de qualificação progressiva do corpo docente e
funcionários.

PREVENÇÃO DE SAÚDE DA COMUNIDADE ACADÊMICA


Manter os índices de saúde e acidentes de trabalho dentro dos padrões
exigidos por lei, utilizando para isso a CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de acidentes) constituída na FAI em 2014 e a ENGRA
(Engenharia RADIOPROTEÇÃO LTDA), empresa contratada para
Segurança do Trabalho para acompanhamento da prevenção de
acidentes na FAI.



Oferecer treinamentos periódicos e seminários sobre saúde e segurança
do trabalhador conforme legislações vigentes (NR's do ministério do
trabalho), com atualização dos manuais e procedimentos.



Elaborar Manual de Procedimentos em Saúde do Trabalhador.



Propiciar programas de Saúde Ocupacional de qualidade de vida aos
servidores.



Promover campanhas de prevenção, com a finalidade da melhoria da
qualidade de vida em prol do corpo Discente, Docente e funcionários de
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cuidados com a saúde tais como Hipertensão, Obesidade, Drogas,
Alcoolismo, atividades físicas, lazer, stress, atividades em grupo,
desenvolvimento de habilidades, auto estima, novas motivações, entre
outras;


Manter em ação nos Campi da FAI a medicina do trabalho, com
atendimento nas áreas de Enfermagem do Trabalho, Psicologia e outras
especialidades que se fizerem necessárias.



Implementar projetos de Sustentabilidade Ambiental dentro dos Campi
da FAI.

3. FORMAS DE FOMENTO PARA A MELHORIA PERMANENTE
DA QUALIDADE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DAS
ATIVIDADES DE EXTENSÃO.

Nos seus quase cinquenta anos, a FAI preocupou-se em subsidiar a
melhor forma de organizar ensino, pesquisa e extensão. Compromisso esse
apoiado nas expectativas de posicionar a região como pólo educacional. Prova
disso é a implementação de serviços profissionais, antes encontrados somente
em grandes centros, alem das aprovações de egressos em concursos públicos
e nas admissões em entidades diversas ligadas à sua área de atuação.

São metas para este PDI, no tocante a melhoria da qualidade de ensino e das
atividades de extensão:


Implementar novo Regimento adequado as exigências do Centro

Universitário


Solidificar as ações da Comissão Local de Avaliação;



Promover a expansão das atividades complementares, visando a

interrelação entre cursos, com temáticas afins;
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Manter e incentivar ações de promoção da cidadania e qualidade de

vida, com o Trote Solidário, bem como ações de voluntariado social e projetos
sociais e ambientais;


Ampliar o numero de atendimentos nas Clínicas e Núcleos;



Colocar à disposição dos docentes e discentes material bibliográfico e

equipamentos sempre atualizados, necessários para as atividades de ensino;


Apoiar os grupos de pesquisa existentes e incentivar busca de recursos

para pesquisas nos órgãos de fomento (CAPES, CNPq, FAPESP, FINEP, etc.);


Implementar os diversos laboratórios com equipamentos atualizados;



Favorecer a manutenção de revistas editadas pelos programas de pós-

graduação e de graduação abertas para a divulgação de trabalhos e pesquisa
de iniciação Científica;


Manter a utilização de forma adequada dos recursos pedagógicos

disponíveis, bem como a busca constante de meios mais eficientes;


Oferecer continuamente programas de nivelamento dos discentes com

permanência de monitores nas áreas de linguagens, exatas e biológicas com o
objetivo de buscar minimizar as consequências do quadro;


Instituir uma política de avaliação de desempenho docente, fornecendo

subsídios para adequação da Lei Complementar Municipal n. 14


Instituir o Conselho Universitário com ações direcionadas para:
o Estabelecer uma política de revisão periódica de todas as
matrizes curriculares;
o Efetuar a revisão dos currículos através do estudo e da análise
pelos docentes, visando o melhor aproveitamento do corpo
docente por aderência;
o Realizar o acompanhamento sistemático da implantação das
novas matrizes curriculares, controlando a eficácia dos novos
currículos;
o Fortalecer

o

setor

responsável

pela

acompanhamento das atividades de estágio;

supervisão

e

o
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PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ECONOMICO ADMINISTRATIVO

A FAI recebe anualmente cerca de 1500 novos alunos. A maioria deles
vem de escola pública, mora nas cidades próximas a Adamantina e trabalha
durante o dia. O público de discentes no período noturno representa cerca de
aproximadamente 90% do total de acadêmicos.
Desde o ingresso da última gestão esforços não tem sido medidos para
angariar, junto aos órgãos competentes, bolsas de estudo que reforcem o
compromisso com o ensino e a pesquisa.
Entre 2012 e 2014 a FAI já conquistou 480 bolsas no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência. Ampliou o total de bolsas no
programa Escola da Família para 350 e projetou-se para um cenário de
compartilhamento de bolsas de pesquisa junto ao CNPq, FAPESP, CAPES e
MEC.
Os bons resultados obtidos no ENADE permitiram a Instituição resgatar
o convênio com o FIES que oportuniza maiores condições de estudo a
população carente.
Além disso a FAI mantém programas de bolsas por projetos de Lei como
o PROBIN, desconto de 50% para alunos que demonstrem incapacidade de
custear os estudos, desconto de 15% para o segundo membro do grupo
familiar na graduação, desconto de 100% para servidores públicos municipais e
dependentes. Alunos de todos os cursos estagiam na própria instituição
recebendo também bolsa de 100%.

A direção da FAI estabelece como objetivos institucionais garantir todos os
programas de expansão previstos no PDI. Para a sustentabilidade desse
investimento, tem como meta o crescimento de 6% ao ano, sendo que a
destinação desses recursos será, principalmente, em investimento no acervo
da biblioteca, aquisição de mobiliário e equipamentos de laboratório e em
infraestrutura para melhoria da qualidade do ensino.
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Para

atingir

esta

estratégia,

a

Instituição

pretende

aperfeiçoar

constantemente a gestão orçamentária e financeira traçando as seguintes
ações:


Estabelecer ações para captação de alunos, visando o preenchimento

de turma acima do ponto de equilíbrio financeiro, gerando superávit para
investimentos na Instituição.


Realizar pesquisa de mercado e propor abertura de novos cursos em

que a procura está acima da demanda e deixar de abrir cursos que não
alcance seu ponto de equilíbrio.


Estudar os valores praticados no mercado e propor reajuste de

mensalidades nos cursos em que os valores estão abaixo da média, sempre
observando os índices de inflação.


Promover ação junto aos Governos Estaduais e Federais para

estabelecer convênios entre as partes, criando bolsas de estudo para o
preenchimento de vagas ociosas.


Fomentar a realização de projetos de pesquisa com apoio de instituições

especializadas como FAPESP, FINEP, CAPES, CNPQ, entre outras.


Aperfeiçoar política para diminuição da evasão do corpo discente.



Aperfeiçoar regras e critérios, propor acordos amigáveis ou judiciais para

receber mensalidades atrasadas e diminuir os índices de inadimplência.


Reestruturar os recursos humanos e físicos com o objetivo de otimizar

recursos e reduzir despesa de custeio e manutenção.


Efetuar planejamento de compras e serviços com a finalidade de adquirir

materiais, equipamentos e serviços de qualidade e com a proposta mais
vantajosa para a Instituição.

Para melhor administração pedagógica dos Cursos nas áreas voltadas
para a Licenciatura a Instituição procura se enquadrar no disposto na Portaria
no. 158, de 10 de agosto de 2017, da CAPES, que Dispõe sobre a participação
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das Instituições de Ensino Superior nos programas de fomento da Diretoria de
Formação de Professores da Educação Básica.
Considerando


que a concepção sobre conhecimento, educação e ensino é basilar para
garantir o projeto da educação nacional, superar a fragmentação das
políticas públicas e a desarticulação institucional por meio da instituição
do Sistema Nacional de Educação, sob relações de cooperação e
colaboração entre entes federados e sistemas educacionais;



que a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;
a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas; o respeito à liberdade e o apreço à tolerância; a
valorização do profissional da educação; a garantia de um padrão de
qualidade; a valorização da experiência extraescolar; a vinculação entre
a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; o respeito e a
valorização da diversidade étnico-racial, entre outros, constituem
princípios vitais para a melhoria e democratização da gestão e do
ensino;



a importância da formação de professores da educação básica para o
desenvolvimento humano e sustentável do País;



a necessidade de articulação dos programas de formação de
professores para educação básica na Instituição de Educação Superior
(IES) como estratégia de valorização das licenciaturas e da pesquisa em
formação de professores da educação básica;



a essencialidade da articulação das IES com a escola básica para a
elevação da qualidade da formação de professores da educação básica
no País;



que o aperfeiçoamento da gestão e a aplicação dos recursos e das
bolsas concedidos no âmbito dos programas e projetos de formação de
professores da educação básica é uma ação estratégica para a
efetividade do processo de fomento e indução;
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pretende-se:
 Afirmar o compromisso do Centro Universitário de Adamantina com a
formação inicial e continuada de professores para a educação básica,
guardando consonância com as Resoluções do Conselho Nacional de
Educação que tratem da formação dos profissionais do magistério para a
educação básica;
 Garantir a integração com as redes de Educação Básica visando
melhorpreparação edesenvolvimento dos futuros profissionais para funções
de magistério na educação básica em todas as suas etapas.
 Garantir

a

articulação

entre

as

licenciaturas,

a

pesquisa

e

a

extensão,incentivando a elaboração e execução de atividades e projetos
voltados à comunidade acadêmica e escolar, buscando assegurar uma
formação construída através de bases científicas e técnicas sólidas e em
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica.

APOIO INSTITUCIONAL À PESQUISA

O auxílio Institucional a pesquisa tem como finalidade apoiar projetos de
pesquisa a serem desenvolvidos na FAI. O projeto de pesquisa pode ser
individual

a

ser

desenvolvido

sob

a

responsabilidade

de

um

Professor/Pesquisador da FAI ou projeto de pesquisa envolvendo equipes de
pesquisadores de um mesmo departamento, vários departamentos ou de
outras instituições. É obrigatório que os projetos de pesquisa tenham a
participação de pelo menos um aluno da FAI. Os envolvidos no projeto de
pesquisa devem ter seus currículo lattes cadastrado no CNPq, com
atualizações periódicas.

Docentes e Alunos que queiram participar de reuniões científicas podem
solicitar apoio financeiro para custeio de despesas de transporte e diárias. A
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proposta deverá especificar qual a conferência em que a participação se dará.
A concessão explicitará qual evento foi considerado aprovado. No relatório
científico deverá ser enviada uma cópia do artigo apresentado, bem como a
confirmação de aceite ou de apresentação do trabalho.

INCENTIVO A PESQUISA

OBJETIVOS
Criar mecanismos de estímulo a pesquisa e captação de recursos, para
pesquisas básicas e aplicadas, com o aporte financeiro em função do valor
conquistado, para os professores/pesquisadores que buscarem por meio de
editais públicos estaduais e federais ou da iniciativa privada recursos para o
desenvolvimento de projetos com inserção de alunos bolsistas. O incentivo
financeiro ao professor será feito como bolsa de pesquisador.
Divulgação da produção científica por meio de reuniões, congressos, revistas
científicas (a FAI possui três revistas científicas: Omnia Exatas, Omnia Saúde e
Omnia Humanas) e demais veículos de circulação nacional e internacional,
promovendo intercâmbios científico/cultural e elaboração de projetos de
pesquisa em parceria com instituições conveniadas com a FAI.
Capacitação de corpo técnico/científico à pesquisa, principalmente as que
venham solucionar problemas locais e regionais, possibilitando melhores
condições de vida a sociedade. Desta forma é fundamental a articulação com
as instituições conveniadas como forma de buscar e acelerar o treinamento do
nosso corpo técnico em áreas específicas onde o conhecimento ainda não se
faz presente em nossa instituição. Essa capacitação se faz tanto para
funcionários como para docentes/pesquisadores, para que as atividades de
pesquisa sofram significativas mudanças em curto prazo.

CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DA FAI
A Missão do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da FAI
será gerar, organizar e transformar conhecimento em novas tecnologias,
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promovendo vantagem competitiva para a FAI, para os profissionais aqui
formados e também para a região. O objetivo geral maior do Centro será apoiar
a realização de pesquisas inovadoras entre Pesquisadores/Professores da FAI
em parceria com Instituições Públicas e/ou Privadas para o Desenvolvimento
Estratégico e Tecnológico nas quatro grandes áreas do conhecimento:
Agrárias, Biológicas, Exatas e Humanas. Dentre os inúmeros objetivos
específicos que poderiam ser aqui listados, cabe ressaltar pelo menos 10
deles:


Apoiar as aulas práticas dos cursos de Graduação existentes;



Servir como pré-requisito para a criação de novos cursos de
graduação e Pós-Graduação;



Contribuir para a elevação da FAI como Centro Universitário;



Fortalecer Grupos de Pesquisa da FAI;



Servir de apoio para o Sucesso de Incubadoras de Base
Tecnológica e das empresas futuramente incubadas;



Oferecer estágios para alunos de Graduação;



Oferecer estrutura para o Desenvolvimento de Monografias,
dissertações e Teses;



Proporcionar AUTO SUSTENTABILIDADE para as atividades de
Pesquisa e Extensão na FAI;



Promover o desenvolvimento regional ao oferecer condições que
atrairão a implantação de novas empresas no município, com
consequente geração de empregos e renda; e



Elevar ainda mais o nome da FAI como Instituição de Pesquisa e
Extensão, além de Ensino Superior, o que poderá ser utilizado
como Ferramenta de Marketing Institucional para a atração de
novos alunos.

JUSTIFICATIVA
A criação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
na FAI tem a finalidade de fortalecer o Ensino, estimular a Pesquisa e
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promover a Extensão em todos os cursos oferecidos pela Instituição. O Centro
de Pesquisa irá gerar emprego e renda e aumentará a riqueza local com a
otimização do sistema produtivo da região, com foco na inovação tecnológica,
modernização das atividades socioeconômicas da região, envolvendo os
setores primário, secundário e terciário. Desenvolverá e ampliará a capacidade
produtiva da região, via arranjos de cadeias produtivas, integrando e
posicionando estrategicamente a região no mercado internacional, com
qualificação e aperfeiçoamento da mão de obra regional.
O Ensino: o Centro proporcionará apoio aos cursos de graduação já
existentes por meio das pesquisas realizadas entre professores e alunos,
criando um ambiente de troca de ideias, gerando conhecimento para a
inovação e o desenvolvimento tecnológico de Adamantina e Região. A
dinâmica do crescimento imposta pelos países desenvolvidos apontam para a
geração de Ciência e Tecnologia nas áreas de Biotecnologia, Saúde, Energia,
Desenvolvimento Social, Tecnologia da Informação e Comunicação. Diante
deste cenário a FAI tem que ficar atenta para as demandas futuras, oferecendo
novos cursos de graduação que venham atender a população de Adamantina e
Região, visto que na atual conjuntura, existe a necessidade de formação de
biotecnólogos para atuarem exclusivamente na bioindústria e na moderna
indústria da biotecnologia. Existe ainda a necessidade de profissionais com
conhecimento em genômica, expressão gênica, engenharia de proteínas, fusão
de células e transformação genética de microorganismos, engenharia de
processos, tecnologia de alimentos, gestão empresarial, etc. para trabalhar na
Bioindústria, gerando um ensino de graduação em Biotecnoligia, integrando as
áreas de Biologia, Química e Engenharia, ilustrado na figura 1.
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Integração das áreas no ensino de Graduação em Biotecnologia

A Pesquisa: é um importantíssimo alicerce para o tripé Ensino, Pesquisa e
Extensão, no qual se fundamenta todo Centro Universitário. Se assim
desejamos ser, é imprescindível, além do ensino, exercitar a Pesquisa e
Extensão.

O auxílio Institucional a pesquisa tem como finalidade apoiar

projetos de pesquisa a serem desenvolvidos na FAI. Um projeto de pesquisa,
em geral, envolve equipes de pesquisadores e alunos de um mesmo
departamento, vários departamentos ou várias instituições. Esses Professores
Pesquisadores formam o grupo de pesquisa que darão inicio a investigação de
um problema de interesse da comunidade local e regional. Os resultados
obtidos por cada grupo serão divulgados em forma de artigos, publicados em
revistas indexadas. O fortalecimento do grupo depende prioritariamente dessas
publicações. A FAI estará apoiando essas pesquisas por meio do seu Centro
de Pesquisa, colocando a disposição dos grupos profissionais que auxiliem na
elaboração de projetos com parceiros externos à FAI. A ideia é investir na
pesquisa, com possibilidades de captação de recursos financeiros em agências
de fomento à pesquisa, tais como: FAPESP, CNPq e FINEP, bem como
captação de recursos em empresas parceiras à FAI, que terão a oportunidade
de ter acesso a pesquisa científica para solução de problemas do seu dia a dia.
Com o Centro de Pesquisa a FAI poderá prestar serviços e apoiar o
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desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas
de Adamantina e Região.
Os pesquisadores envolvidos no projeto de pesquisa comprometem-se a verificar, se o projeto
produz resultado potencialmente objeto de Patente de Invenção ou qualquer outra forma de registro de
propriedade intelectual. Neste caso a FAI aparecerá como co-titular do registro de propriedade intelectual.
Os rendimentos líquidos decorrentes de venda ou licenciamento dos produtos produzidos nos projetos
serão compartilhados em proporções pré-estabelecidas por meio de contratos.
A extensão: é uma atividade de natureza acadêmica geradora de importantes conhecimentos,
mobilizando o ensino e a pesquisa para soluções de problemas reais que favoreçam a sociedade.
Alunos e Professores que participam de atividades extensionistas enriquecem de informações e
conhecimentos. A extensão vem fortalecer a Instituição e é decisiva para sua sobrevivência. O Centro de
Pesquisa

e Desenvolvimento Tecnológico

da FAI será parte integrante para servir a

sociedade.

CRIAÇÃO

DO

CENTRO

DE

PESQUISA

E

DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO
Todos sabem da necessidade imediata que a FAI tem de investir na
Pesquisa Científica, para consolidar-se como Centro Universitário, assim, após
a criação do Centro de Pesquisa, será realizada uma chamada para a seleção
de Projetos que se enquadrem dentro das linhas de pesquisa prioritárias para
a Instituição. Com a formação dos grupos, pretende-se dar início a um
processo de fortalecimento da Pesquisa dentro da Instituição. Inicialmente
pensou-se em construir um Grupo de Pesquisa que aborde os Processos
Biotecnológicos, envolvendo as áreas de Saúde, Agricultura, Pecuária,
Indústria e Ambiente, denominado GENEBIO, conforme descrito no fluxograma
1.

CREDENCIADO NOS TERMOS DA PORTARIA CEE Nº 235, DE 13-7-2016

Processos Biotecnológicos
A Biotecnologia pode ser simplesmentedefinida como o uso racional de
microorganismos, plantas e animais, para produzir materiais tais como
alimentos, medicamentos e outros produtos úteis para o ser humano.

AGRICULTURA

SAÚDE

•
•
•
•
•
•
•

Produção de
fármacos
Produção de
vacinas
Prognóstico de
Doenças
Diagnóstico de
Doenças
Variabilidade de
Patógenos
Terapia Gênica
Teste de
Paternidade

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biofábricas de plantas•
in vitro
•
Biopesticidas
•
Plantas Transgênicas•
Resistência a Doenças
•
Tolerância a seca, frio
e herbicidas
•
Produção de
Bioinseticidas
•
Diagnóstico de
doenças
Variabilidade de
Patógenos
Seleção Assistida

PECUÁRIA

Embriões
Inseminação Artificial
Clonagem
Vacinas
Produção de
Bioinseticidas
Diagnóstico de
doenças
Seleção Assistida

INDÚSTRIA

•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoramento de
microorganismos
em processos
Transformação
genética de
microorganismos
Diagnóstico de
contaminantes em
processos
Desenho de
processos
Desenvolvimento
de Materiais e
Equipamentos
Bioetanol
Biodiesel
Nutraceuticos

AMBIENTE

•
•
•
•
•

•

Monitoramento
de organismos
Conservação de
espécies
Análise da
Biodiversidade
Evolução das
espécies
Produção de
organismos e
produtos para
Biorremediação
Contaminação
Ambiental

Fluxograma: Áreas que compõem os Processos Biotecnológicos

Outros grupos de pesquisa devem ser formados dentro da Instituição e
alocados dentro do Centro de Pesquisa.
A consolidação desses grupos virá com a criação do Centro de
Pesquisa, que deverá ter estrutura própria, prédio com laboratórios equipados
para servir as linhas de pesquisa determinadas pela FAI.
O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da FAI em
funcionamento terá condições de transformar microorganismos, transformar
plantas, fazer diagnósticos via PCR, fazer análise de diversidade genética via
AFLP e microsatélites, ter os biorreatores para fermentação líquida e sólida,
fazer o sequenciamento de genes, fazer análise funcional por macro e
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microarrays, fazer a separação e purificação de substâncias de plantas
medicinais.
Esta estrutura do Centro permitirá criar uma Biofábrica de Plantas, uma
Biofábrica de Fungos e uma Biofábrica de Bactérias.
Estima-se que o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
da FAI ocupe inicialmente uma área de aproximadamente 1000 m 2. O ideal é
que se tenha também área para estufas e canteiros de plantas, bem como
espaço para a incubadora de empresas.

QUEM

PODE

PARTICIPAR

DO

CENTRO

DE

PESQUISA

E

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA FAI
Cada projeto deve ter obrigatoriamente Professores/Pesquisadores e
alunos da FAI, mesmo que a coordenação seja feita por Pesquisadores e/ou
Professores de outras instituições Públicas ou Privadas. Qualquer professor
poderá submeter propostas, desde que aceitem trabalhar em pelo menos uma
das linhas de pesquisas credenciadas na Instituição.

CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS
As propostas, para criação dos grupos de pesquisa, serão apresentadas
em formulário específico, sendo o mesmo preenchido de maneira objetiva e
clara, ressaltando a relevância da pesquisa, metodologia, recursos e equipe. A
estrutura do projeto deve conter os seguintes itens:
- Título; - Equipe de execução; - Resumo; - Justificativa e relevância; - Revisão
de literatura; - Material e métodos (ou metodologia); - Cronograma de
execução, com plano de atividades de cada membro; - Referências; - Planilha
de custos.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão selecionadas as propostas que obtiverem média ponderada
superior ou igual a 7 (sete).
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CRITÉRIO

NOTA

PESO

Consistência do Projeto

1 a 10

10

Equipe

1 a 10

9

Grau de Inovação

1 a 10

8

Metodologia

1 a 10

5

Infra Estrutura

1 a 10

5

Necessária

ÁREAS PRIORITÁRIAS
Inicialmente, foram eleitas duas áreas de atuação para compor dois
subgrupos de pesquisas: Biocombustíveis e Bioenergia, vinculados ao grupo
de pesquisa GNEBIO. Com esses dois subgrupos será possível integrar as
quatro grandes áreas da FAI: AGRÁRIAS, EXATAS, BIOLÓGICAS e
HUMANAS.
Espera-se que essa iniciativa seja só a primeira de uma série,
estimulando e servindo como modelo para outros grupos em outras áreas do
conhecimento, fortalecendo cada vez mais o corpo docente e a qualidade de
ensino na FAI.

ÁREA DE BIOCOMBUSTÍVEIS
- modelos de gestão sociopolítica para produção sustentável de
bioenergia.
- modelos de gestão da tecnologia e inovação para a produção de
bioenergia
- gestão ambiental para a produção de bioenergia.
- modelagem matemática, aplicada à produção de biomassa e
bioenergia.
- sistemas computacionais e de georreferenciamento para a otimização
da produção de biomassa e bioenergia
- desenvolvimento de processos inovadores para a obtenção de fontes
renováveis de energia
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ÁREA DE BIOTECNOLOGIA
- processos biotecnológicos para a produção de biocombustíveis.
- biofábrica para a produção de biopesticidas
- biofábricas para a produção de plantas utilizadas para a produção de
biocombustíveis.
- processos biotecnológicos para o aproveitamento de biomassa.
- biotecnologia para a produção de plantas medicinais
- biotecnologia a serviço da produção de bio-fármacos a partir da
biodiversidade brasileira
- desenvolvimento de kits para o diagnósticos de doenças em plantas e
animais
- modelagem estatística e computacional aplicadas à biotecnologia.

PRODUTOS GERADOS
De imediato o Grupo de Pesquisa em Biotecnologia (GENEBIO) deverá
propor cursos de pós-graduação – Especialização, Gestão da Biotecnologia e
Gestão Estratégica e Tecnológica da Produção de Bioenergia, entre outros.
Esses Cursos possibilitarão o envolvimento de Alunos e Professores em
pesquisas

científicas

realizadas

dentro

do

Centro

de

Pesquisa

e

Desenvolvimento Tecnológico da FAI. O grupo GENEBIO deverá publicar a
curto

prazo

artigos

científicos

em

revistas

indexadas,

nacionais

e

internacionais.
A FAI, por meio do Centro de Pesquisa, irá abrigar um projeto de
Pesquisa e Desenvolvimento, para pequenas e médias empresas, tornando-se
um pólo de incubação de Inovação e Tecnologia. Portanto, o Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico servirá de apoio a uma Incubadora
de Base Tecnológica, contando também com parceria da Prefeitura Municipal,
FIESP e SEBRAE. Cabe lembrar que inúmeras iniciativas de Prefeituras
Municipais fracassaram ao criarem Incubadoras desvinculadas das fontes de
geração de conhecimento e tecnologia. As instalações foram feitas, toda a
estrutura montada, parcerias com SEBRAE e FIESP firmada, mas não havia
empresas, por falta de conhecimento tecnológico, de mão de obra capacitada e
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noções de business. Ao contrário, as Incubadoras de Base Tecnológica dentro
de Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão proporcionam um ambiente
com capacidades, conhecimento e tecnologias para garantir alta taxa de
demanda, sobrevivência e sucesso das empresas. Lembramos o caso da
Microsoft. Incubadoras são imprescindíveis para engajar os alunos no mercado
de trabalho e também para transformar o conhecimento em tecnologia e depois
em empregos e renda. Os alunos viriam para a FAI em busca dessa realidade
não encontrada em nenhuma outra faculdade ou universidade privada da
região. Além de aprender mais, durante os cursos seriam estagiários e depois
poderiam montar ou ir trabalhar nas empresas de base tecnológica incubadas.
No prazo de 3 a 5 anos, como resultado de pesquisas realizadas dentro
da Instituição em parceria com outras Instituições de Ensino Superior e
Empresas privadas, a FAI terá formado recursos humanos com capacitação
para pleitear um curso de pós-graduação à nível Stricto-Sensu (mestrado e
doutorado) na área de biotecnologia.
Convênios de parcerias poderão ser firmados entre a FAI e Empresas
Públicas ou Privadas, por meio de projetos de pesquisa com a apresentação de
contrapartida aos recursos da FINEP/FNDCT, PIPE e PITE da FAPESP.
Um primeiro convênio de pesquisa poderá ser firmado com uma
empresa privada para o desenvolvimento de Sistemas de Monitoramento e
Aviso e Bioinseticidas para controle de insetos-pragas agrícolas, animais e,
principalmente, transmissores de doenças (dengue, malária, febre amarela e
mal de Chagas).

MOMENTO OPORTUNO PARA A CRIAÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NA FAI
Em termos técnicos e de demanda, julgamos ser o momento certo para
a criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na FAI.
Inúmeras chamadas públicas para apresentação de propostas de pesquisa
específicas nas áreas de Bioenergia e Biotecnologia estão sendo feitas
anualmente tanto pela FAPESP, CNPq e FINEP. Além disso, já existem
projetos em andamento e demanda por novos Projetos de Parceria com a FAI

CREDENCIADO NOS TERMOS DA PORTARIA CEE Nº 235, DE 13-7-2016

por empresas não só de nossa região. Portanto, a criação do Centro de
Pesquisa para aproveitar essas chamadas e demandas, juntamente com
contrapartidas de empresas e receitas de serviços de extensão, permitiria, em
curto prazo, a sua AUTO SUSTENTABILIDADE. Desta forma, o Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da FAI se manteria basicamente com
recursos próprios, trazendo ainda mais receita para a FAI, através de seus
cursos de graduação e Pós Graduação, Financiamentos à Pesquisa por
Instituições como FAPESP, FINEP e CNPq, Parcerias com Empresas e
Serviços de Extensão à Comunidade. Não seria interessante perder o time.
Devemos lembrar, a título de exemplos, que Centros de Pesquisas,
Incubadoras de Base Tecnológica e Venture Captal foram utilizadas para o
desenvolvimento de algumas regiões como a de Venetto, Vale do Silício,
Campinas, São Carlos, Londrina e Botucatu, sendo inclusive adotados pela
USP, UNESP, UNICAMP e UFSCAR.

CRIAÇÃO DO GENEBIO: GRUPO DE PESQUISA EM GESTÃO
ESTRATÉGICA E TECNOLÓGICA EM BIOENERGIA E BIOTECNOLOGIA

OBJETIVO
Apoiar

a

realização

de

pesquisas

inovadoras

entre

Pesquisadores/Professores da FAI em parceria com Instituições Públicas e/ou
Privadas para o Desenvolvimento Estratégico e Tecnológico em Bioenergia e
Biotecnologia.

INTEGRANTES DO GRUPO:
Para iniciar as atividades do GeNeBIO o Diretor da FAI irá abrir edital de
convocação aos Professores/Pesquisadores da FAI interessados em atuar na
pesquisa científica nas áreas: Agrárias, Biológicas, Exatas e Humanas,

sob

Coordenação do Núcleo de Prática e Pesquisa da FAI.
Esses Professores Pesquisadores formam o grupo de pesquisa para dar
início ao GeNeBIO. Este grupo tem como objetivo principal realizar pesquisa
em uma das linhas do item 8, divulgando os resultados obtidos em forma de
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artigos publicados em revistas indexadas. O fortalecimento do grupo depende
prioritariamente dessas publicações. A FAI estará apoiando essas pesquisas,
colocando inicialmente a disposição do grupo um Profissional que auxilie na
elaboração de projetos com parceiros externos à FAI. A ideia é investir na
pesquisa, com possibilidades de capitação de recursos financeiros em
agências de fomento à pesquisa, tais como: FAPESP, CNPq e FINEP, bem
como captação de recursos em empresas parceiras á FAI, que terão a
oportunidade de ter acesso á pesquisa científica para solução de problemas do
seu dia a dia.
No entanto, todos sabem da necessidade imediata da seleção de outros
Colaboradores com suas respectivas propostas de pesquisa para fortalecer o
GeNeBIO. Para tanto, será feita uma chamada na FAI para a seleção de
Projetos que se enquadrem dentro das linhas de pesquisa apresentadas no
item 8. Com a formação deste grupo, pretende-se dar início a um processo de
fortalecimento de grupos de pesquisa na FAI. Portanto, servirá também, para
dar início e suporte, caso necessário, para a formação de outros grupos de
pesquisa, em outras áreas do conhecimento.

QUEM PODE PARTICIPAR DO GeNeBIO
Cada projeto deve ter obrigatoriamente Professores/Pesquisadores da
FAI, mesmo que a coordenação seja feita por Pesquisadores e/ou Professores
de outras instituições Públicas ou Privadas. Qualquer professor poderá
submeter propostas, desde que aceitem trabalhar em pelo menos uma das
linhas de pesquisas descritas no item 8. As características das propostas e os
critérios de seleção estão descritos nos itens 6 e 7, respectivamente.

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR
Para que o GeNeBIO possa desempenhar suas atividades com sucesso,
o Núcleo de Prática e Pesquisa da FAI solicitará a contratação imediata de um
consultor, para auxiliar:
a. A seleção de Professores Pesquisadores Colaboradores
b. A seleção de Propostas de Projetos de Pesquisa
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c. A elaboração de Projetos de Pesquisa
d. Obtenção de recursos para a realização das pesquisas
e. A elaboração de Projeto Pedagógico para a criação de dois cursos
de Pós Graduação Lato Sensu.


Gestão Estratégica e Tecnológica para a Produção de Bioenergia



Gestão Estratégica e Tecnológica da Biotecnologia

O consultor deverá possuir as seguintes características:
a. Conhecimento e Experiência comprovada na área de Bioenergia
b. Conhecimento e Experiência comprovada em Biotecnologia
c. Experiência na coordenação de projetos de pesquisa
d. Experiência na obtenção de recursos de fontes de financiadoras de
projetos de pesquisa
e. Experiência como docente de Graduação e Pós Graduação
f. Experiência em orientação a projetos de Iniciação Científica e
Mestrado
g. Experiência na coordenação de Cursos de MBA
h. Facilitador de Projetos de Colaboração Universidade-Empresa
i. Bom volume de publicação em revistas indexadas

CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR DE COORDENAÇÃO
Para que o grupo possa desenvolver pesquisa, atuando em parceria
com empresas públicas e privadas, existe a necessidade da assessoria de um
Docente da FAI, com experiência na área administrativa, local e regional,
visando auxiliar no planejamento e no desenvolvimento estratégico das ações
do grupo, aprimorando o alinhamento entre os rumos da pesquisa e sua
aplicabilidade em problemas reais, que envolvam especialmente o Município de
Adamantina e Região. Os projetos de pesquisa devem estar alinhados com as
reais possibilidades de sucesso para seu desenvolvimento, com investimentos
coordenados, monitorados e com constantes avaliações de metas físicas,
orçamentárias e desempenho das ações propostas pelo grupo. Este
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Profissional estará ainda, participando da seleção de Propostas de Projetos de
Pesquisa, no direcionamento dos referidos Projetos, auxiliando na obtenção de
recursos, por meio de parceiros, para a realização dos mesmos.
O assessor de coordenação deverá atuar juntamente com o Grupo de
Pesquisa GeNeBIO, num total de 20 horas/aula semanal, , conforme
atividades:
- Assessorar a elaboração de Cursos de Especialização;
- Participar da Seleção de Projetos de Pesquisa para o grupo GeNeBIO;
- Implementar parcerias entre Instituições/Empresas públicas ou
privadas e a FAI;
- Acompanhar e auxiliar o desempenho dos grupos de pesquisa;

APOIO INSTITUCIONAL À PESQUISA

Finalidade:
O auxílio Institucional a pesquisa tem como finalidade apoiar projetos de
pesquisa a serem desenvolvidos na FAI. O projeto de pesquisa pode ser
individual

a

ser

desenvolvido

sob

a

responsabilidade

de

um

Professor/Pesquisador da FAI ou projeto de pesquisa envolvendo equipes de
pesquisadores de um mesmo departamento, vários departamentos ou de
outras instituições. É obrigatório que os projetos de pesquisa tenham a
participação de pelo menos um aluno da FAI. Os envolvidos no projeto de
pesquisa devem ter seus currículo lattes cadastrado no CNPq, com
atualizações periódicas.
Duração: 1 ano. Prorrogável, dependendo de nova análise.
Solicitação: Até dia 31 de outubro de cada ano.
Prazo para análise: 30 dias. Com parecer de dois assessores ad hoc.
Requisitos dos participantes do Projeto de Pesquisa:
-

Docente da FAI, Aluno da FAI ou Docente/Aluno de outras instituições,
com currículo atualizado na plataforma lattes;
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-

O Coordenador do Projeto deve ser um docente da FAI, com título de
Doutor;

-

Ter vínculo com Instituição de Ensino Superior ou Pesquisa;

Obrigações dos participantes do projeto de Pesquisa:
-

Examinar o Termo de Outorga (TO) para certificar-se dos Direitos,
Deveres e Obrigações.

-

Concordar em ser assessor ad hoc, quando solicitado em assuntos de
sua especialidade.

-

Não

efetuar

alterações

no

projeto

de

pesquisa

sem

prévio

consentimento da FAI.
-

Apresentar dentro dos prazos os relatórios científicos e a prestação de
contas, apresentando documentação solicitada.

-

Referenciar o apoio da FAI em todas as formas de divulgação dos
resultados do projeto de pesquisa (artigos, livros, teses, dissertações,
apresentação de trabalhos em reuniões científicas, entre outros).

-

Utilizar os recursos de apoio exclusivamente ao projeto aprovado.

-

Verificar se há possibilidade de patente.

Itens de apoio:
Apoio á pesquisa:
Fazem parte de apoio ao Projeto de Pesquisa itens de Material
Permanente, Material de Consumo, Transportes, Diárias e Serviços de
Terceiros necessários para a realização do projeto de pesquisa proposto
(link formulários).

Bolsas de Iniciação Científica (IC):
Destina-se a alunos de graduação da FAI, para
desenvolvimento de pesquisa científica, modalidade Iniciação Científica (IC).
Os alunos da FAI, preferencialmente, participantes de projetos de pesquisa,
podem concorrer a uma bolsa de (IC) sob orientação de um Professor da FAI,
preferencialmente, envolvido no projeto. A bolsa deve ser solicitada conforme
normas de Solicitação de Bolsas de Iniciação Científica.

CREDENCIADO NOS TERMOS DA PORTARIA CEE Nº 235, DE 13-7-2016

Apoio para participação em reuniões científicas de membros do
grupo de pesquisa (com participação ativa: apresentação de
trabalho, conferências, ...):
Docentes e Alunos que queiram participar de
reuniões científicas podem solicitar apoio financeiro para custeio de despesas
de transporte e diárias. A proposta deverá especificar qual a conferência em
que a participação se dará. A concessão explicitará qual evento foi considerado
aprovado. No relatório científico deverá ser enviada uma cópia do artigo
apresentado, bem como a confirmação de aceite ou de apresentação do
trabalho.

Formulários exigidos:
-

Inscrição para Apoio a Pesquisa.

-

Cadastro dos envolvidos na Pesquisa (Professor/Pesquisador e Aluno).

-

Planilhas de orçamento detalhadas e justificadas.

Documentos necessários:
-

Projeto de pesquisa (- título; - equipe de execução; - resumo; justificativa e relevância do tema; - Revisão de literatura; - materiais e
métodos (ou metodologia); - cronograma de execução, com plano de
atividades de cada membro participante do projeto; - referências; planilha de custos);

-

Súmula curricular dos pesquisadores;

-

Parecer da comissão de ética nos casos de pesquisas que envolvam
experimentações com seres humanos ou animais ou riscos ambientais
(resíduos químicos);

-

Certificado de qualidade em biossegurança se a pesquisa envolver
organismos geneticamente modificados;

-

Descrição do parque de equipamentos;

-

Autorização do CNEN, se a pesquisa envolver radioisótopos ou
material radioativo.
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Avaliação:
A análise das solicitações de apoio à pesquisa, encaminhadas para a FAI será
avaliada, quanto ao mérito, pela Comissão de Pesquisa e por dois assessores
ad hoc, especialistas da área, indicados pela Comissão de Pesquisa da FAI. A
viabilidade de execução do Projeto de Pesquisa será avaliada pela Direção da
FAI.

Propriedade intelectual:
Os pesquisadores envolvidos no projeto de pesquisa comprometem-se a verificar, se o projeto produz
resultado potencialmente objeto de Patente de Invenção ou qualquer outra forma de registro de
propriedade intelectual. Neste caso a FAI aparecerá como co-titular do registro de propriedade intelectual.
Os rendimentos líquidos decorrentes de venda ou licenciamento serão compartilhados na seguinte
proporção: 1/3 para a FAI, 1/3 para os inventores e 1/3 para a empresa que irá desenvolver o produto.

Relatórios científicos:
-

Os Professores/Pesquisadores e Alunos envolvidos no projeto de
pesquisa devem apresentar Relatórios Científicos, parcial (Junho) e final
(Dezembro), descrevendo o andamento do projeto, os resultados, as
publicações e as atividades desenvolvidas.

-

Além do Relatório Científico geral, descriminar a participação de cada
membro no desenvolvimento do Projeto, ou seja, a participação de cada
Professor/Pesquisador.

-

Para os alunos bolsistas que participam do Projeto de Pesquisa
apresentar relatório individual sintético contendo:
a) Nome do bolsista;
b) Início e término da bolsa;
c) Descrição das atividades desenvolvidas pelo bolsista no Projeto de
Pesquisa;
d) Informar e justificar caso tenha ocorrido mudanças nas atividades do
bolsista em relação ao Plano de Atividades;
e) Histórico escolar atualizado do bolsista;
f) Apreciação do desempenho do bolsista, a ser elaborado pelo
orientador.
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-

O não cumprimento da entrega dos relatórios, no prazo estipulado,
implicará no imediato cancelamento do apoio concedido pela FAI ao
Projeto de Pesquisa e a bolsa de Iniciação Científica.

Prestação de contas:
O coordenador do Projeto de Pesquisa deverá prestar contas para a Direção
da FAI, quando solicitado.
Termo de execução para o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa:
O Coordenador do Projeto de Pesquisa deverá assinar um termo declaratório
de que a FAI, conta com estrutura adequada para o desenvolvimento do
Projeto.
Termo de compromisso:
O Coordenador compromete-se a desenvolver, dentro do prazo estipulado, as
atividades de pesquisa constante no Projeto de Pesquisa (link)

4. POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO PERMANENTE
DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO E DE REDES DE INFORMAÇÃO
A biblioteca das Faculdades Adamantinenses Integradas está localizada no
Campus II das Faculdades Adamantinenses Integradas. O Campus I abriga
uma biblioteca setorial para alcance dos cursos oferecidos no local.

Os atualmente 4.500 alunos, de graduação e pós graduação matriculados,
podem frequentar os espaços da biblioteca nos três períodos, de segunda a
sábado. Estão à disposição dos usuários, salas de consulta, salas de estudo
individuais e em grupo, internet sem fio, computadores ligados à internet e mais
um ambiente de fácil localização de publicações.

São planos para a manutenção permanente do acervo bibliográfico e de redes
de informação:
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Atualizar permanentemente o acervo, pela aquisição de obras de

referência para as diversas áreas de conhecimento nos quais o Centro
Universitário

mantém

cursos,

através

de

indicações

feitas

pelos

coordenadores, enviadas até o final de cada semestre letivo;


Assinatura de novos títulos de periódicos, de todas as áreas do

conhecimento, através de indicações do corpo docente do Centro Universitário;


Manter comissão especializada para análise de materiais designados ao

descarte;


Promover

a

cooperação

no

tratamento

da

informação

e

compartilhamento entre bibliotecas pela inserção da FAI no Sistema
Pergamum, bem como manter convênio com o Sistema Comut e outros;


Passar a disponibilizar, em meio eletrônico, as pesquisas, trabalhos e

dissertações produzidas por docentes e discentes;

5. PLANO DE EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E
PÓS/GRADUAÇÃO.
Constantemente são idealizadas e discutidas pela Congregação as aberturas
de novos cursos que venham de encontro com uma demanda ainda reprimida
da região. A expansão dos meios de divulgação da FAI trouxe um contingente
maior de alunos de regiões mais distantes como Mato Grosso do Sul e Paraná.

O grande marco dos últimos anos foi certamente a aquisição de bolsas de
estudo para os alunos, principalmente nos cursos de licenciatura que fizeram
emergir cursos que já não tinham mais procura. O número de alunos da FAI
aumentou consideravelmente com a adesão da instituição a programas de
fomento no âmbito estadual como Residência Educacional, Bolsa Alfabetização
e Programa Escola da Família, FUNDAP e federal como o PIBID/CAPES e o
FIES.
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Acredita-se que a configuração da IES como Centro Universitário fortalecerá a
imagem já sustentada da FAI. As responsabilidades caminharão para uma
maior competência acadêmica e profissional.

Este PDI pretende, para a expansão do ensino de Graduação e pós
Graduação;


Realizar pesquisa de mercado para avaliar a demanda pelos cursos;



Trabalhar o marketing institucional para o aumento da procura de cursos

existentes;


Buscar bolsas de estudo que viabilizem o ingresso e reativação de

cursos de licenciatura como Letras e Geografia;


Implantar, após estudo de viabilidade econômica, cursos EAD



Cursos técnicos profissionalizantes



Criação de cursos de aperfeiçoamento, em nível de pós-graduação lato-

sensunas áreas de conhecimento que forem necessárias para o atendimento
das ampliações do ensino de graduação;


Abertura de cursos de pós-graduação stricto-sensu, prioritariamente nas

áreas da saúde.
Como pode ser constatado em todas as visitas in loco, a FAI possui
infraestrutura impar para suporte de seus cursos e demais. O apoio da
comunidade e órgãos da administração pública não medirão esforços para o
constante crescimento da instituição.

Recentemente, o curso de Odontologia reuniu-se com o prof. Márcio Cardim e
o convidado Dr. Mário Vedovello para organização do quadro de um curso de
Mestrado Profissional em Ortodontia. O curso de Odontologia está altamente
preparado, com a totalidade de professores doutores e infraestrutura moderna
e atualizada.

Planeja-se para logo demais opções de cursos de especialização como
Ergonomia, Implantodontia e Medicina Veterinária.
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CURSO DE MEDICINA

Em setembro de 2013 o Diretor Geral nomeou duas comissões para estudos
de viabilidade dos cursos de Medicina e Biomedicina. Em fevereiro de 2014, o
diretor geral protocolou junto ao CEE o pedido de abertura do curso de
Medicina.

O médico formado na FAI deverá ser um profissional observador que
compreende o ser humano de maneira global, em todas as fases da vida, com
uma sólida formação científica, técnica, ética e humanística, depois de ter
desenvolvido e praticado, durante os seis anos do curso, a habilidade para se
comunicar valorizando elementos emocionais, sociais, econômicos e culturais.
Deverá estar apto a se atualizar continuamente e nas situações em que
reconheça tal necessidade, para realizar análise crítica e reflexiva da realidade
social com vistas a atuar de forma criativa na modificação do meio em que está
inserido.
Há de ser um médico que tenha conhecimento e treinamento para dar
atendimento aos principais problemas na atenção primária à saúde e, também,
prestar, com qualidade e competência, atendimento inicial às emergências e
em estruturas suplementares.

ARQUITETURA E URBANISMO
É intenção da Instituição protocolar junto ao CEE pedido de abertura do curso
de Arquitetura e Urbanismo. Visando atender as solicitações de diversas
fontes, a expectativa é de formar um profissional atualizado, que traduza as
necessidades da sociedade em relação ao planejamento e construção de
espaços.
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ENGENHARIAS

Como a instituição já possui três cursos de Engenharia em pleno
funcionamento, pretende-se ampliar a oferta na área com a chegada dos
cursos de Engenharia Mecânica e Elétrica. Aproveitando as oportunidades do
mercado em grande expansão, espera-se colocar a disposição da sociedade
profissionais criativos, que intensifiquem as produções na área trazendo
melhorias na infraestrutura da região de Adamantina.

PÓS-GRADUAÇÃO

Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação, principalmente nos cursos da
área de Saúde (Odontologia, Veterinária, Fisioterapia e Farmácia). Desenvolver
um sistema de avaliação institucional para os programas de pós-graduação
lato-sensu.

Viabilizar a criação de programa de pós-graduação "Stricto Sensu",
em áreas ainda com comprovada competência na FAI, visando especialmente
as de caráter multidisciplinar. Para isso estimular a capacitação de docentes
para ingressarem nesses programas, por meio de estímulo a pesquisa
científica em parceria com a iniciativa pública e privada, adequando os
laboratórios para tal finalidade.

5.1 PERFIL DO PROFISSIONAL QUE SE PRETENTE FORMAR

Os Cursos da Instituição, por meio do ensino, pesquisa e extensão, visam
formar profissionais, com conhecimentos nas áreas Humanas, Biológicas,
Exatas e Agrárias, num empenho coletivo para preparação e formação do
aluno para a vida profissional ou acadêmica. Cotidianamente busca-se o
desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, do desempenho do

CREDENCIADO NOS TERMOS DA PORTARIA CEE Nº 235, DE 13-7-2016

docente e da utilização dos meios necessários para a inserção dos graduados
e pós-graduados no mercado de trabalho.

Os projetos pedagógicos dos Cursos ressaltam, além de áreas específicas
indispensáveis ao pleno desenvolvimento da função, a promoção da qualidade
de vida e construção de uma postura profissional pautada no exercício de
competências e habilidades essenciais unidas às capacidades de tomada de
decisões, liderança, gestão e empreendedorismo.

É importante que a vida acadêmica possa desenvolver, neste profissional que
se pretende formar, um senso ético, crítico, inovador, sensível e respeitador
das necessidades da população, capaz de contribuir para a criação de uma
sociedade

mais

consciente,

justa,

igualitária

e

saudável,

tendo

responsabilidade e compromisso com sua profissão.

6. PROJETO DE EXPANSAO E MELHORIA DA
INFRAESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO
Em constante crescimento, com o aumento considerável de turmas e alunos, a
instituição prevê ações de melhoria da infraestrutura existente, bem como
aquisição de novas edificações.

De modo a equilibrar as ações que ocorrem simultaneamente com a
movimentação natural da instituição, são metas para o Centro Universitário:

MELHORIAS NO SETOR DE INFORMÁTICA
Nos últimos dois anos a FAI vem reestruturando seus laboratórios de
informática e ampliando a capacidade dos servidores de internet e aumentando
os links de acesso como forma de melhoria da velocidade das redes internas e
externas da FAI.
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Ações a serem desenvolvidas:
- Segurança e Integridade de Sistemas e Redes;
- Implementação de cabeamentos ópticos;
- Aquisição de novos equipamentos de Informática;
- Telefonia IP;
- Sistema de Videoconferência;
- Aquisição de Licenças de Software;
- Aquisição de novos Datacenters;
-

Estimular

o

uso

de

software

livre

ou

software

de

código

aberto;
- Ampliar, adequar e integrar os sistemas de gerenciamento e banco de dados
acadêmico, administrativo e financeiro.
- Cursos de capacitação profissional para os funcionários de TI.

Descrição Resumida do Servidor a ser adquirido:

Servidor HP ISS S-BuyML350e G8 - E5-2420 - 690560-S05
Processador:

Six-Core

Suporta

Intel

Xeon

Segundo

E5-2420
Processador

Clock:

1.9GHz

Cache:

15MB

L3

Memória:

4GB

Máxima Suportada: 96GB com 1 processador.192GB com dois
processadores
Slots

disponíveis:

5

Slots totais: 6. *Se houver segundo processador 12 slots.
Hard
Baia

Disk:
para

Armazenamento

(1)

500GB

discos:

6G
Até
máximo:

SATA
4

7.2k
discos

LFF
LFF
12TB

CREDENCIADO NOS TERMOS DA PORTARIA CEE Nº 235, DE 13-7-2016

Controladora de disco: HP SmartArray B120i (RAID 0,1,10)
Placa de rede: HP Ethernet 1 Gb 361i Adapter 2 portas
Unidade

Óptica:

Porta

DVD-RW

SATA

USB:

Porta

10

Paralela:

Não

Slot

PCI:

Não

Slot

PCI-X:

Não

Slot

PCI

Fonte:

fonte

Express
de

alimentação

(PCI-E):

6

de

460W

(1)

Teclado

USB

(1)

Mouse

USB

Ventiladores:

(2)

Dois

ventiladores

Formato:

Torre

Garantia: 3 anos de substituição de peças, 1 anos de serviço, 1
anos de atendimento Onsite

02- ( off) HD HP ISS SATA 1TB 6G 7.2k - 657750-B21
PROJETOS JÁ EM ANDAMENTO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
DA INSTITUIÇÃO


Reforma física da infraestrutura existente;



Ampliação do estacionamento de carros e motos



Adequação da estrutura de rede elétrica



Climatização de todas as salas de aula

SÃO METAS A SEREM ATINGIDAS PARA O CENTRO UNIVERSITÁRIO


Instalação de catracas e sistemas de controle do acesso;



Espaços de convivência para atendimento ao corpo discente;



Restaurante universitário;
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Construção do setor administrativo no Campus II



Construção das clínicas



Construção do estacionamento de ônibus e área de permanência de

motoristas


TV FAI



Centro Olímpico

Seguem as plantas e projetos de obras já em andamento e as que serão
iniciadas no ciclo 2014-2015.

Figura 1 - Projeto Eletrico Campus II

Figura 2 - Projeto Cabine eletrica Campus II
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Figura 3 - Unidade Avançada Poder Judiciario
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Figura 4 - Projeto Estacionamento Campus II
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Figura 5 - Projeto Climatização

Figura 6 - Projeto Climatização Cabeamento
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