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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das Faculdades 

Integradas Padrão - FIPGuanambi, estruturado com base no Decreto nº 9.235 

de 15 de dezembro de 2017 e construído coletivamente, a partir das 

contribuições oriundas das discussões realizadas por todos os setores 

administrativos e pedagógicos, configura-se como um documento de orientação 

estratégica durante o seu período de vigência (2020-2024), representando, 

assim, os anseios da comunidade acadêmica para o próximo quinquênio. O PDI 

constitui-se num documento em que são evidenciadas as diretrizes gerais que 

favorecerão o cumprimento da missão institucional, atendendo ao preconizado 

pelo Ministério da Educação (MEC).   

O PDI das Faculdades Integradas Padrão – FIPGuanambi   trazem as 

perspectivas ao quinquênio, em doze sessões básicas, quais sejam: Perfil 

Institucional; Projeto Pedagógico Institucional; Cronograma de Implantação e 

Desenvolvimento da Instituição e dos Cursos; Perfil do Corpo Docente; 

organização administrativa da IES; Políticas de Atendimento aos Discentes; 

Infraestrutura Institucional; Clínica Escola no NSPP; Avaliação Institucional; 

Aspectos Financeiros e Orçamentários; Plano de Contrapartida à Estrutura de 

Serviços, Ações e Programas de Saúde do SUS dentro do programa Mais 

Médicos; e Plano de oferta de Bolsas. O conjunto de dados e projeções 

apresentados no presente documento, em razão de sua produção coletiva, faz 

com que a comunidade se identifique e se reconheça nele. 

O PDI das Faculdades Integradas Padrão – FIPGuanambi é um 

documento de caráter democrático, que busca, precipuamente, maior 

identificação com a comunidade acadêmica interna e melhor atendimento às 

necessidades da comunidade externa, o que o legitima como um compromisso 

com a sociedade. 

Esse documento servirá de subsídio para avaliar a melhoria da qualidade 

da educação superior, mediante ações que integram ensino, pesquisa e 

extensão, em consonância com as práticas projetadas no PDI, PPI e PPCs  e 

integradas ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem,  o compromisso e a 



 

responsabilidade social, o respeito à diferença e à diversidade e  à formação de 

profissionais preocupados com uma sociedade sustentável.   

Ressalta-se que o PDI será monitorado e avaliado, periodicamente, com 

o objetivo de corrigir e adequar as metas, as ações e a legislação e normas 

vigentes, aplicadas ao contexto de inserção regional da IES, almejando a 

consolidação de uma instituição democrática, autônoma e comprometida com os 

valores de justiça social e cidadania. 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

As Faculdades Integradas Padrão- FIPGuanambi é uma Mantida da 

Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda., com sede na cidade de Montes 

Claros, Estado de Minas Gerais, na Avenida professora Aída Mainartina Paraíso, 

nº 80, bairro Ibituruna, CEP 39408-007, inscrita no CNPJ/ME nº03273660/0001-

34, registrada sob nº 3.893.470, em 29 de fevereiro de 2008 na JUCEMG – Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais. A Mantida surgiu com o Projeto Mais 

Médico, do Governo Federal, para criação de cursos de Medicina. Como a 

instituição já mantém um curso de Medicina na cidade sede da mantenedora, 

resolveu participar da licitação criando nova mantida para concorrer na criação 

de um novo curso de Medicina em Guanambi - BA. O nome Padrão surgiu a 

partir do nome da Mantenedora e a sigla FIP- Faculdades Integradas Padrão. 

 

1.2 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO 

 

No ano de 1999, o grupo Turano, com sede em Montes Claros – norte 

de Minas, com experiência em educação básica, em Montes Claros - MG 

associou-se a várias empresas de Belo Horizonte e juntos, fundaram a 

Mantenedora – Sociedade Padrão de Educação Superior.  

As empresas que compões a sociedade são: Neiva 

Participações:  Percentual 17,27%; Samos Participações: Percentual 16,77%, 

Santori: Percentual 12,96%; Citissimo: Percentual 3%, e Sociedade Educacional 

Turano: Percentual 50%. 

O Centro Universitário – UNIFIPMoc, principal mantida da Sociedade 

Padrão de Educação Superior Ltda., está situada na Avenida Profa. Aida 

Mainartina Paraíso, 80, bairro Ibituruna, Montes Claros, Minas Gerais, é uma 

Pessoa Jurídica de Direito Privado e foi credenciada pela Portaria MEC nº 1.353, 

de 17 de dezembro de 2018, publicada no D.O.U. em 18/12/2018.  

A experiência e o êxito na condução do curso de Medicina, reconhecido 

por sua qualidade em âmbito estadual e nacional, geraram a um novo desafio: o 

de levar essa qualidade alcançada para outras regiões. O enfrentamento desse 

desafio também traz consigo o reconhecimento das particularidades e 
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semelhanças do sudoeste da Bahia com o norte de Minas, berço da 

mantenedora. Foi selecionada numa licitação pública dos Ministérios da 

Educação e Saúde, para implantar o curso de Medicina na cidade de Guanambi 

– BA. 

Em agosto de 2018, foi credenciada a nova mantida e autorizado o curso 

de Medicina em Guanambi. A mantida tem o nome de Faculdades Integradas 

Padrão com endereço na Avenida Prisco Viana, 215 - Santa Catarina- 46.430-

000 – Guanambi - BA. 

O Ministério da Educação (MEC) publicou, no dia 03/08, na edição 149 

do Diário Oficial da União, as portarias 744 e 541, de 02 de agosto de 2018, que 

credencia a implantação das FIPGuanambi e autoriza o curso de Medicina no 

município de Guanambi (BA). As publicações marcam o início dos trabalhos da 

Instituição de Ensino Superior no sudoeste baiano. 

Conforme a legislação dos Mais Médicos, a instituição poderá implantar 

cursos na área de saúde que deem suporte ao curso de medicina.  Nessa 

perspectiva, as FIPGuanambi solicitaram a autorização dos cursos de 

Odontologia, Fisioterapia, Farmácia e Biomedicina.  

A mantenedora tem experiência na administração de faculdades, que 

promovem o desenvolvimento educacional da região norte do Estado de Minas 

Gerais, e fará o mesmo na Bahia, mediante a da oferta de ensino superior de 

qualidade, sustentado na lógica da formação de competências para o mercado 

de trabalho e integrado à pesquisa e à extensão. Como centro de formação de 

recursos humanos, a Instituição se preocupa com a dinâmica do 

desenvolvimento regional em todas as áreas do conhecimento, comprometida 

com o progresso da região.  

 

1.3 MISSÃO 

 

A missão da instituição é formar profissionais éticos, solidários, criativos 

e capacitados para ingressarem no mercado de trabalho.  
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1.4 VISÃO 

 

Sua visão é ser reconhecida como uma instituição que busca a 

vanguarda das transformações educacionais, assegurando a qualidade do 

processo ensino-aprendizagem e das relações entre as pessoas. 

 

1.5 CRENÇAS 

 

• Exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas. 

• Competência de todos os envolvidos no trabalho. 

• Integração com a comunidade. 

• Relações de parcerias. 

 

1.6 VALORES 

 

A Instituição, para a concretização de sua missão e visão, apresenta os 

seguintes valores:  

 

• Foco no Aluno: Acreditamos que nossos alunos vão criar as bases 

para que a nossa visão se concretize. Eles serão sempre a nossa 

maior prioridade; 

• Gente é Tudo pra Gente: A única forma de uma marca se tornar 

referência é por meio das pessoas, de suas equipes. Elas vão 

atender nossos alunos com o compromisso de entregar o melhor 

serviço e experiências de aprendizado; 

• Espírito Empreendedor: Somos orientados para atingir objetivos 

de uma forma única, integrada. Incentivamos nossas equipes a 

fazer a sua parte, sendo responsáveis por projetos e resultados; 

• Ser apaixonado: Acreditamos que a vida é incrivelmente cheia de 

oportunidades. Por isso, tome as rédeas e busque o equilíbrio 

necessário entre a vida profissional e pessoal; 

• Inovação: Inovamos através de disrupção, da tecnologia e da 

criatividade. Os problemas em geral não têm uma única resposta 
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certa. Testar e experimentar sempre nos levará para novas 

oportunidades; 

• Qualidade: Acreditamos que o caminho para o crescimento e a 

sustentabilidade de um negócio está em seus elevados padrões 

de qualidade. Temos orgulho dos serviços que prestamos a 

nossos alunos e que vão beneficiar suas carreiras, tornando-os 

melhores profissionais. 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

As Faculdades Integradas Padrão – FIPGuanambi têm por objetivo: 

 

• Oferecer ensino de qualidade, tendo como foco o aluno, a 

valorização dos colaboradores, o comprometimento e a 

responsabilidade; 

• Estimular o conhecimento dos contextos emergentes da 

sociedade, em particular os nacionais e regionais, para que sejam 

prestados serviços especializados à comunidade, estabelecendo 

com esta uma relação de reciprocidade;  

• Promover e incentivar a formação continuada dos colaboradores 

docentes e não docentes da Instituição, ajudando a desenvolver 

habilidades e competências, aumentando a satisfação pessoal e 

o relacionamento interpessoal da equipe; 

• Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo; 

• Formar profissionais aptos à inserção em setores profissionais da 

(s) área (s) de conhecimento do (s) curso (s) da Instituição e à 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; 

• Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 

visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da 

criação e difusão da cultura de modo a desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 
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• Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar 

o saber por meio do ensino, da publicação ou de outras formas 

de comunicação; 

• Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional; 

• Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 

prestando serviços profissionais de alta qualidade à comunidade; 

• Promover a extensão, aberta à participação da comunidade 

externa, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na Instituição; 

• Promover o intercâmbio científico e cultural com as demais 

instituições de ensino superior e a cooperação com entidades que 

visem ao desenvolvimento de atividades de interesse comum. 

 

1.8 METAS INSTITUCIONAIS 

 

• Ofertar cursos de pós-graduação lato sensu aos profissionais de 

saúde / professores da localidade; 

• Ofertar bolsas e financiamento mediante vagas do PROUNI, FIES 

e Plano de Bolsas formulado pela mantenedora; 

• Oferecer financiamento próprio ao aluno com dificuldades 

financeiras; 

• Implantar o curso de Fisioterapia; 

• Implantar o EAD nos cursos. 

 

1.8.1 METAS ACADÊMICAS 

 

• Oferecer curso de aperfeiçoamento aos profissionais de saúde 

dos postos e hospitais; 
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• Fazer manutenção constante dos equipamentos eletrônicos 

utilizados por docentes e discentes, no início de cada semestre 

letivo; 

• Oferecer curso de formação docente para professores iniciantes 

para conhecerem a proposta pedagógica da instituição; 

• Adquirir acervo da biblioteca oferecendo aos alunos livros da 

bibliografia básica e da complementar em número conforme 

exigência do NDE dos respectivos cursos; 

• Criar Portal aulas, palestras e esclarecimentos de temas 

curriculares do interesse dos acadêmicos; 

• Promover a integração articulando o desenvolvimento da 

graduação com as atividades da pós-graduação, pesquisa e 

extensão; 

• Aprimorar o processo de avaliação interna dos cursos de 

graduação mediante a CPA e promover sua avaliação externa, a 

fim de contribuir para a elevação de sua qualidade; 

• Promover a realização de atividades complementares que 

propiciem maior articulação entre alunos, professores e a 

comunidade; 

• Criar os programas de iniciação científica e tecnológica, bem 

como outros programas especiais dirigidos ao aperfeiçoamento 

da graduação; 

• Estimular a disseminação da cultura empreendedora no âmbito 

dos cursos de graduação; 

• Implantar os laboratórios básicos da área de saúde; 

• Implantar os laboratórios e dos serviços especializados 

necessários ao funcionamento dos cursos de Medicina, 

Odontologia, Biomedicina Farmácia e Fisioterapia; 

• Implantar segunda etapa de edificação do Núcleo de Atenção à 

Saúde e Práticas Profissionalizantes – NASPP como espaço de 

prática de extensão e estágio dos acadêmicos dos diversos 

cursos da área de saúde. 
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1.8.2 METAS PARA A GRADUAÇÃO 

 

• Implantar curso de Fisioterapia; 

• Pedir reconhecimento do curso de Medicina; 

• Oferecer cursos de aperfeiçoamento de professores dentro da 

proposta pedagógica da instituição; 

• Firmar convênio com instituições locais ampliando espaços de 

prática dos acadêmicos; 

• Consolidar o processo de avaliação interna e promover sua 

avaliação externa, a fim de contribuir para a elevação da 

qualidade dos serviços educacionais. 

 

1.8.3 METAS DA EXTENSÃO 

 

• Promover a integração articulando o desenvolvimento da 

graduação e da extensão nos centros de prática; 

• Promover a realização de atividades complementares que 

propiciem maior articulação no curso com a comunidade; 

• Ampliar e fortalecer os programas de extensão universitária, bem 

como outros programas especiais dirigidos ao aperfeiçoamento 

da graduação; 

• Expandir os espaços de extensão e prática, destinados à 

realização de estágios junto às comunidades da região; 

• Continuar o processo de melhoria das condições das instalações 

físicas dos espaços de extensão universitária; 

• Criar e consolidar programas de extensão, buscando integração 

contínua ao ensino e à pesquisa e considerando o compromisso 

social das FIPGuanambi com o sudoeste da Bahia; 

• Criar e fortalecer programas multidisciplinares e interinstitucionais 

permanentes que visem atender as demandas da região; 

• Ampliar ações que contribuam para melhorar a qualidade de vida 

do cidadão; 
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• Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações de extensão 

desenvolvidas na instituição; 

• Desenvolver mecanismos que viabilizem ações culturais e 

esportivas articuladas com instituições públicas e privadas, além 

de organizações informais. 

 

1.8.4 METAS PARA A PESQUISA 

 

• Incentivar os docentes trabalhos científicos anualmente. 

• Incentivar os discentes a produzir artigo científico e ou pesquisas 

com o apoio dos docentes. 

• Facilitar, com ajuda financeira, o ingresso de professores nos 

cursos de mestrado e doutorado. 

• Manter o intercâmbio com instituições científicas, buscando 

incentivar contatos entre pesquisadores e o desenvolvimento de 

projetos comuns; 

• Realizar simpósio de pesquisa destinado ao debate de temas 

científicos; 

• Implantar núcleos temáticos de estudos; 

 

1.8.5 METAS DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 

 

• Construir laboratórios específicos para o novo curso de 

graduação; 

• Construir gabinetes professores em horário integral/ parcial; 

• Construir sala de reuniões para professores; 

• Construir salas para administração; 

• Construir a segunda fase do Núcleo de Atenção à Saúde e 

Práticas Profissionalizantes – NASPP. 

• Promover pesquisas junto a população sobre quais cursos na 

área de saúde são mais necessários para implantação nos 

próximos anos; 
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• Manter atualizados mobiliários e equipamentos tecnológicos de 

uso de docentes, discentes e técnico administrativos; 

• Adquirir equipamentos tecnológicos de ponta, lançados no 

mercado; 

• Incentivar a pesquisa científica, buscando ampliar as formas de 

financiamento; 

• Firmar parceria e ou convênio com hospitais e postos de saúde 

para acompanhamento dos acadêmicos; 

• Selecionar pessoal técnico administrativo para trabalhar na 

unidade; 

• Ofertar aos profissionais de saúde de Guanambi sua capacitação 

mediante o programa de mestrado oferecido; 

• Capacitar o pessoal técnico administrativo que deverão atuar nos 

laboratórios específicos; 

• Utilizar o ensino à distância nos cursos oferecidos pela Instituição. 

 

1.9 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA E CURSOS OFERTADOS 

 

As Faculdades Integradas Padrão– FIPGuanambi atuarão na área de 

saúde já tendo iniciado o curso de Medicina, e pretendem a aprovação do curso 

de Fisioterapia. 

Ministrará cursos de pós-graduação, extensão, programas especiais de 

formação pedagógica.  

Desenvolverá programas de pesquisa, e buscará parceria com órgãos 

estaduais de fomento à pesquisa. 

 

1.9.1 CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

A IES oferece curso de Medicina com 60 vagas anuais e pretendem a 

aprovação do curso de Fisioterapia, com100 vagas totais anuais em cada um 

deles. 
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1.9.2 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO) 

 

Os cursos de pós-graduação lato sensu que serão ofertados são: 

Medicina da Família e Comunidade e Inovação, Gestão e Práticas Docentes no 

Ensino Superior. 

Estão sendo ofertado curso de Residência Médica em Saúde da Família 

e Comunidade, em consonância com Projeto específico que atende às 

orientações do Edital Projeto Mais Médicos, nº 03 de 22 de outubro de 2013, do 

Ministério da Educação. Foram solicitadas as Residências Médicas de Pediatria 

e de Cirurgia Geral. Ainda, será ofertda o curso de Residência Médica de 

Ginecologia e Obstetrícia. 

 

Quadro 1: Programação para implantação das vagas de Residência Médica 

Curso Ano 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Medicina de Família e Comunidade 4 8 10 20 30 42 

Pediatria 1 1 2 3 5 5 

Clínica Médica 1 1 2 3 5 5 

Cirurgia Geral 1 1 2 2 4 4 

Ginecologia e Obstetrícia 1 1 2 2 4 4 

Total 8 12 18 30 48 60 

Percentual 13,3 20 30 50 80 100 

 

 

2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

2.1 INSERÇÃO REGIONAL 

2.1.1 O ESTADO DA BAHIA 

 

O Estado da Bahia está situado no sul da Região Nordeste, fazendo 

limite com outros oito estados brasileiros, conforme ilustrado na Figura 1, sendo 

o estado brasileiro que mais faz divisas. Tem os limites geográficos com Minas 

Gerais a sul, sudoeste e sudeste; com o Espírito Santo a sul; com Goiás a oeste 

e sudoeste; com Tocantins a oeste e noroeste; com o Piauí a norte e noroeste; 

com Pernambuco a norte; e com Alagoas e Sergipe a nordeste. A leste, a Bahia 
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é banhada pelo Oceano Atlântico e tem, com novecentos quilômetros, a mais 

extensa costa de todos os estados do Brasil, com acesso ao Oceano Atlântico. 

 

Figura 1 - Mapa do Estado da Bahia 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

Figura 2 - Área da unidade territorial da Bahia comparado com os demais territórios 

brasileiros 

 

Fonte: IGBE, 2019. 

 

Além disso, o Estado da Bahia representa a quinta maior extensão 

territorial, com a maior população do Nordeste, além de apresentar o maior 
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produto interno bruto e o maior número de municípios dessa região. Segundo a 

estimativa do IBGE (2019), comparando os dados de crescimento populacional 

de 2019, a Bahia apresenta 14.930.634 habitantes. No último censo do IBGE de 

2010, a população era 14.016.906 pessoas, representando um aumento 

significativo, conforme verificado na Figura 3. A capital estadual, Salvador, é o 

terceiro município mais populoso do Brasil e o mais populoso do estado, 

representando 2.886.698. Além dela, há outros municípios influentes na rede 

urbana baiana, destacando as capitais regionais de Feira de Santana, Vitória da 

Conquista, Barreiras, o bipolo Itabuna-Ilhéus e o bipolo Juazeiro-Petrolina. 

 

Figura 3 - População no último censo 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

Em termos de extensão territorial, a Bahia é o quinto estado e possui 

36,334% da área total da Região Nordeste do Brasil e 6,632% do território 

nacional. Da área de 564.733,177 quilômetros quadrados, cerca de 70 por cento 

situam-se na região do semiárido. O estado encontra-se com 57,19% de seu 

território dentro do polígono das secas, segundo dados da Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). O seu litoral é o maior 

entre os estados brasileiros, com 1 183 quilômetros.  
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Os principais rios que cortam a Bahia são o Rio São Francisco, na região 

limítrofe com Pernambuco; Barra do Riacho Doce, no município de Mucuri; Rio 

Real, no município de Jandaíra. Em março de 2009, por meio da Resolução nº 

43 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (Conerh), o estado foi dividido 

em 26 regiões, chamadas de Regiões de Planejamento e Gestão das Águas 

(RPGA).  

Essas regiões hidrográficas organizam as bacias hidrográficas no 

território baiano para fins de planejamento público, muitas vezes em volta de um 

curso de água principal ou um grupo deles. A resolução instituiu RPGA's para o 

Riacho Doce (I), Rio Mucuri (II), Rios Peruíbe, Itanhém e Jucuruçu (III), Rios dos 

Frades, Buranhém e Santo Antônio (IV), Rio Jequitinhonha (V), Rio Pardo (VI), 

Leste (VII), Rio de Contas (VIII), Recôncavo Sul (IX), Rio Paraguaçu (X), 

Recôncavo Norte (XI), Rio Itapicuru (XII), Rio Real (XIII), Rio Vaza-Barris (XIV), 

Riacho do Tara (XV), Rios Macururé e Curaçá (XVI), Rio Salitre (XVII), Rios 

Verde e Jacaré (XVIII), Lago de Sobradinho (XIX), Rios Paramirim e Santo 

Onofre (XX), Riachos da Serra Dourada e do Brejo Velho (XXI), Rio Carnaíba de 

Dentro (XXII; Rio Grande (XXIII), Rio Corrente (XXIV), Rio Carinhanha (XXV), 

Rio Verde Grande (XXVI). 

Vejamos as características do Estado do Bahia no quadro abaixo: 

 

Quadro 2 - Características do estado da Bahia 

População: 14.930.634 (fonte: IBGE, 2019) 

Área: 564.760,427km² 

Número de municípios: 417 

Clima: equatorial, tropical com estação de seca e semiárido 

Temperatura média anual: 28ºC a 30ºC 

Vegetação: Caatinga, Tropical úmida, Cerrado 

Sigla do Estado: BA 

Capital: Salvador 

Região do IBGE: Nordeste 

Gentílico dos Nascidos no Estado de Tocantins: Baiano 

Densidade demográfica: 24,82 hab/km² 

Taxa de mortalidade infantil: 15,1/1.000 

Fonte: IBGE, 2019. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) da Bahia é 0,660, o que 

situa essa Unidade Federativa (UF) na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 

(IDHM entre 0,600 e 0,699). O estado ocupa a 22ª colocação no País, consoante 

Figura 4.  

 

Figura 4 - IDH da Bahia 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

Na sua formação, o Estado da Bahia teve um elevado número de 

imigrantes portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, uma vez que foi o local 

de chegada dos primeiros portugueses ao Brasil no ano de 1500. A região do 

que viria a ser o estado da Bahia começou a ser povoada por portugueses em 

1534. Antes disso, a região era habitada por indígenas como os tupinambás, os 

aimorés e os tupiniquins, mas também marcada pela diversidade de etnias 

indígenas.  

Segundo os dados da Funai (2019), vivem na Bahia atualmente cerca 

de mais de 37 mil indivíduos representando 16 grupos étnicos: Atikum, Kaimbé, 

Kantaruré, Kariri-Xocó, Kiriri, Payayá, Pankararé, Pankarú, Pataxó Hãhãhãe, 

Pataxó, Truká, Tumbalalá, Tupinambá, Tuxá, Xacriabá e Xukuru-Kariri. 

No território correspondente ao atual estado da Bahia, foram formadas 

cinco capitanias hereditárias entre 1534 e 1566, conservadas até a segunda 
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metade do século XVIII. Foram elas: a Capitania da Bahia, doada a Francisco 

Pereira Coutinho em 5 de março de 1534; a Capitania de Porto Seguro, doada a 

Pero do Campo Tourinho em 27 de maio de 1534; a Capitania de Ilhéus, doada 

a Jorge de Figueiredo Correia em 26 de julho de 1534; a Capitania das Ilhas de 

Itaparica e Tamarandiva, doada a dom Antônio de Athayde em 15 de março de 

1598; e a Capitania do Paraguaçu ou do Recôncavo da Bahia, doada a Álvaro 

da Costa em 29 de março de 1566. 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência na UF passou de 60,54% 

para 48,92% e a taxa de envelhecimento, de 5,74% para 7,23%. Em 1991, esses 

dois indicadores eram, respectivamente, 80,06% e 4,78%. No Brasil, a razão de 

dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,88% em 2000 e 45,87% em 

2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 

7,36%, respectivamente. 

Em 2018, estima-se que, no estado, para cada 100 pessoas em idade 

de trabalhar, existam 44 economicamente dependentes, ou seja, a razão de 

dependência é de 44,2%, apenas a 14ª mais alta dentre os 27 estados. 

Entretanto, confirmando-se o cenário projetado, em 2060, esse indicador irá a 

70,2%, ou seja, para cada 100 pessoas em idade de trabalhar, haveria 70 

economicamente dependentes – o quinto maior percentual do país. 

 

2.1.2 DADOS EDUCACIONAIS DO ESTADO DA BAHIA 

 

De acordo com o IBGE (2018), no estado da Bahia aponta o fluxo escolar 

crescente, a figura e tabela abaixo demonstram os indicadores educacionais. 

Merecem destaque: 2.034.711 matrículas no ensino fundamental, número que 

quando comparado a outros Estados, coloca a Bahia na 4ª posição perante as 

unidades federativas. No ensino médio o estado da Bahia apresenta 566.952 

matrículas, número que coloca o Estado na 4ª posição perante os demais 

estados. 
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Figura 5 - Matrículas no ensino fundamental

 

Fonte: IGBE, 2018. 

 

Também podemos observar o percentual de matrículas da educação 

básica, fundamental e do ensino médio, levando em consideração a distinção 

entre escolas municipais, estaduais, federais e particulares de ensino. Vejamos 

na tabela 1: 

 

Tabela 1 - Matrículas Estado da Bahia 

                                   INDICADOR 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR 356.300 

       Escola pública municipal 263.505 

Escola pública estadual 642 

Escola pública federal 0 

Escola privada 92.153 

ENSINO FUNDAMENTAL 2.034.711 

Escola pública municipal 1.529.214 

Escola pública estadual 173.774 

Escola pública federal 352 

Escola privada 331.371 

ENSINO MÉDIO 566.952 
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Escola pública municipal 3376 

Escola pública estadual 498.470 

Escola pública federal 14.037 

Escola privada 510.089 

 

2.1.3 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA BAHIA 

 

A Bahia tem três alunos no ensino superior privado para cada um 

matriculado em universidades públicas, segundo dados do Censo da Educação 

Superior 2017, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação. 

Os dados mostram a expansão das instituições privadas no estado, 

onde, de um total de 133 instituições do ensino superior, apenas 10 – seis 

federais e quatro estaduais – são públicas. Esta são responsáveis pela educação 

de 102.239 alunos, enquanto os demais 321.760 estão nas particulares, 

somando 423.999 estudantes. 

Em comparação com 2016, os dados apontam para aumento das 

matrículas nas instituições particulares e redução nas públicas. A Bahia teve um 

total de 422.320 alunos matriculados naquele ano, sendo 310.181 nas privadas, 

enquanto nas públicas o número chegou a 112.139. 

Em 2019, a Bahia possui 24 IES que ofertam o curso de Medicina, entre 

instituições públicas e particulares, conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Escolas de Medicina na Bahia 

UniFG Centro Universitário UniFG- Guanambi - BA Privada 

EBMSP Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública 

- Salvador- EBMSP 

Privada 

FAM Faculdade AGES de Medicina -- 

JACOBINA/BA - FAM 

Privada 

FAS Faculdade de Ciências Agrária e da Saúde - 

Lauro de Freitas/BA - FAS 

Privada 

https://www.escolasmedicas.com.br/escolas-medicas-estado.php
https://www.escolasmedicas.com.br/escolas-medicas-estado.php
https://www.escolasmedicas.com.br/escolas-medicas-estado.php
https://www.escolasmedicas.com.br/escolas-medicas-estado.php
https://www.escolasmedicas.com.br/escolas-medicas-estado.php
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FASB Faculdade de Medicina de São Francisco de 

Barreiras- BA - FASB 

Privada 

Pitágoras/Eunápolis Faculdade de Medicina Pitágoras de 

Eunápolis 

Privada 

FASA-Itabuna Faculdade de Medicina Santo Agostinho de 

Itabuna - FASA 

Privada 

FASA Faculdade de Saúde Santo Agostinho de 

Vitoria da Conquista - BA - FASA 

Privada 

FTC Faculdade de Tecnologia e Ciências-

Salvador/BA - FTC 

Privada 

Estácio-Alagoinhas Faculdade Estácio de Alagoinhas Privada 

Estácio-Juazeiro Faculdade Estácio de Juazeiro  Privada 

FIPGuanambi  Faculdades Integradas Padrão - 

FIPGuanambi  

Privada 

UFVSF Fundação Universidade Federal do Vale do 

São Francisco - Paulo Afonso/BA 

Federal 

UNEB - Cabula Universidade do Estado da Bahia - 

Cabula/Salvador - UNEB 

Estadual 

UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana- 

BA - UEFS 

Estadual 

UESC Universidade Estadual de Santa Cruz- 

Ilhéus/BA - UESC 

Estadual 

UESB Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia- Jequié - UESB 

Estadual 
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UESB Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia-Vitória da Conquista - UESB 

Estadual 

CAT Universidade Federal da Bahia - campus 

Anísio Teixeira - CAT 

Federal 

UFBA Universidade Federal da Bahia - UFBA Federal 

UFOB - Barreiras Universidade Federal do Oeste da Bahia -

Barreiras/BA - UFOB/Barreiras  

Federal 

UFRB Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia - Santo Antônio de Jesus - (BA) - 

UFRB 

Federal 

UFSBA - Teixeira 

de Freitas 

Universidade Federal do Sul da Bahia - 

Teixeira de Freitas/BA - UFSBA  

Federal 

UNIFACS Universidade Salvador/BA - UNIFACS Privada 

Fonte: INEP, 2019. 

 

2.1.4 MERCADO DE TRABALHO MÉDICO NA BAHIA 

 

Os médicos com atividades plantonistas representavam 32%, 

porcentagem que tendeu a crescer nos últimos anos, chegando, hoje, a 40,2% 

dos participantes do presente estudo. O tipo presente no local diminuiu em 

relação à pesquisa anterior, embora siga predominando.  

Na pesquisa prévia do Conselho Federal de Medicina (2018), a maioria 

referiu trabalhar neste regime de 12 a 24 horas semanais (36%), fato que se 

acentua no presente. Segundo dados do Conselho Regional de Medicina (2019), 

a Bahia tem 1,64 médicos por 1.000 habitantes, o 9º pior índice entre os estados 

brasileiros e o Distrito Federal.  

O índice fica abaixo da média nacional, que é de 2,5 por 1.000 

habitantes. O número coloca a Bahia como o 3º pior estado da região Nordeste 

no quesito, à frente apenas de Alagoas (1,58) e Maranhão (1,08). De acordo com 

Júlio Braga, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da 
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Bahia (Cremeb) e conselheiro federal, esse dado reflete o baixo investimento em 

saúde feito no estado. 

 

Figura 6 - Localização dos médicos 

 

Fonte: CFM, 2018. 

 

A situação do trabalho médico plantonista varia consideravelmente em 

função do estado em que este profissional atua. Por exemplo, o plantão costuma 

ser mais frequente entre os médicos de Tocantins (75,7%) e Amapá (72,9%), e 

menos para aqueles do Pará (36,9%) e Rio Grande do Sul (43,7%). A 

modalidade de plantão presencial foi mais frequente entre os médicos de 

Pernambuco (83,1%) e Ceará (83,1%), e menos para aqueles de Santa Catarina 

(40%) e Paraná (44,6%). Os médicos com mais de 10 anos de plantão 

predominaram no Amapá (51%) e Tocantins (46,9%), e menos no Pará (23,6%) 

e Ceará (24,4%). Finalmente, a dedicação de 12 a 24 horas ao plantão foi mais 

frequente entre os médicos do Pará (69,1%) e Goiás (65%), e menos para os de 

Tocantins (28,4%) e Amapá (38%). 
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2.1.5 DADOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano 

de idade) na UF passou de 41,8 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 

21,7 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 70,9. Entre 

2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil 

nascidos vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era 

de 44,7 óbitos por mil nascidos vivos. 

Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a 

mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

 

Tabela 2 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Estado – 

Bahia 

 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 59,9 65,8 72,0 

Mortalidade infantil 70,9 41,8 21,7 

Mortalidade até 5 anos de 

idade 
90,7 53,4 23,5 

Taxa de fecundidade total 3,7 2,5 2,1 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM). Na UF, a esperança de vida ao nascer cresceu 6,2 anos na última 

década, passando de 65,8 anos, em 2000, para 72,0 anos, em 2010. Em 1991, 

era de 59,9 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 

2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 
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Tabela 3 – Morbidade no Estado da Bahia – 2017 

SEXO Número de óbitos 

Masculino 8.965 

Feminino 7.460 

Ignorado 13 

GRUPO DE IDADE  

Menos de 1 ano de idade 515 

1 a 4 anos de idade 69 

5 a 9 anos 32 

10 a 14 anos de idade 59 

15 a 19 anos 465 

20 a 29 anos de idade 1.112 

30 a 39 anos de idade 976 

40 a 49 anos de idade 1.218 

50 a 59 anos de idade 2.079 

60 a 69 anos de idade 2.867 

70 a 79 anos de idade 2.885 

80 anos ou mais de idade 4.159 
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Idade ignorada 2 

CAUSA  

Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 
847 

Neoplasmas (Tumores) 3.279 

Doenças do sangue e dos órgãos 

hematopoiéticos e alguns transtornos 

imunitários 

124 

Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas 
984 

Transtornos mentais e comportamentais 105 

Doenças do sistema nervoso 469 

Doenças do aparelho circulatório 3.531 

Doenças do aparelho respiratório 1.406 

Doenças do aparelho digestivo 935 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 135 

Doenças do sistema osteomuscular e do 

tecido conjuntivo 
75 

Doenças do aparelho geniturinário 571 

Gravidez, parto e puerpério 19 
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Algumas afecções originadas no período 

perinatal 
335 

Malformações congênitas, deformidades e 

anomalias cromossômicas 
139 

Sintomas, sinais e achados anormais em 

exames clínicos e de laboratório, não 

classificados em outra parte 

797 

Causas externas de morbidade e 

mortalidade 
2.687 

 

 

Tabela 4 – TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NA BAHIA 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETÁRIA DE ATENCÃO À SAÚDE 

27/7/2019 

DATASUS 

 

CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

 

RELATÓRIO POR UNIDADE 

ESTADO: BAHIA 

 

Descrição 
                                                        

Total 

POSTO DE SAÚDE 1033 

CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA 3685 

POLICLÍNICA 721 

HOSPITAL GERAL 478 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 75 
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UNIDADE MISTA 42 

PRONTO SOCORRO GERAL 10 

PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO 10 

CONSULTÓRIO ISOLADO 3770 

CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 3877 

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 1258 

UNIDADE MÓVEL TERRESTRE 103 

UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSPITALAR NA ÁREA DE 

URGÊNCIA 
437 

FARMÁCIA 418 

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 183 

COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSÃO DE TRABALHADORES 

NA SAÚDE 
54 

HOSPITAL/DIA – ISOLADO 127 

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2 

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA LACEN 2 

CENTRAL DE GESTÃO EM SAÚDE 469 

CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA 29 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 284 

CENTRO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA 111 

UNIDADE DE ATENÇÃO A SAÚDE INDÍGENA 23 

PRONTO ATENDIMENTO 100 

POLO ACADEMIA DA SAÚDE 208 

TELESSAÚDE 2 

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 21 

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE) 46 

OFICINA ORTOPÉDICA 1 

LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA 38 

CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO 96 

CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO, CAPTAÇÃO E DISTRIB DE ÓRGÃOS 

ESTADUAL 
6 
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POLO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS E PROMOÇÃO 

DA SAÚDE 
16 

CENTRAL DE ABASTECIMENTO 154 

CENTRO DE IMUNIZAÇÃO 22 

TOTAL 17911 

 

Fonte: http://cnes2.datasus.gov.br 

 

2.1.6 O MUNICÍPIO DE GUANAMBI 

2.1.6.1 LOCALIZAÇÃO 

 

Figura 7 – Imagem Panorâmica da Cidade de Guanambi 

 

Fonte: Site Oficial da Prefeitura de Guanambi 

 

Guanambi é um município brasileiro do sudoeste do estado da Bahia e 

está localizado a cerca de 796 km de Salvador, sendo interligado à capital da 

Bahia pela BR-030, BA-262 e BR-324, 45 km de Caetité e 43 km de Palmas de 

Monte Alto pela BR-030, 33 km de Pindaí pela BR-122 e 29 km de Candiba, pela 

BA-262, representando assim, uma forte influência nas áreas comerciais. Limita-

se com os seguintes Municípios: NORTE: Igaporã, Caetité, Matina; SUL: 

Candiba, Sebastião Laranjeiras; LESTE: Pindaí e Caetité; OESTE: Palmas de 

Monte Alto. As rodovias BA-573, BA-938, BR-030 e BR-122 são as principais 

vias de acesso ao município, que também é atendido pelo Aeroporto de 

Guanambi. 

É a vigésima primeira cidade mais populosa da Bahia. Sua população foi 

estimada em 84.928 habitantes, conforme dados do IBGE de 2020. A área Total 

do Município é de 1.272,366 km². 

 

 



39  

 

 

 

Figura 8- Pôr do Sol em Guanambi 

 

Fonte: Site Oficial da Prefeitura de Guanambi 

 

O território de Guanambi é pouco acidentado. Possui desníveis isolados, 

como o contraforte das serras do Espinhaço, que o limita com o município de 

Caetité. É atravessado pelo Rio Carnaíba de Dentro, tendo como afluentes os 

riachos: Rega Pé, Sacouto, Belém, Porco Magro, e Muquém. Os rios e os riachos 

não são perenes, correndo apenas durante as estações chuvosas. Seu relevo é 

caracterizado pela presença de Pediplano Sertanejo, dos Patamares Orientais e 

Ocidentais do Espinhaço, das superfícies dos Gerais e do Planalto do Espinhaço. 

Observa-se a presença da bacia hidrográfica do rio São Francisco; além deste 

existem o Rio Carnaíba de Dentro, do açude Ceraíma e das represas de Mutãs 

e Morrinhos. 

 

Figura 9 – Mapa do Município de Guanambi 

 

Fonte: Atlas Brasil, 2017. 
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A área total do município, segundo o IBGE de 2020, é de 1.272,366 km2 

com densidade populacional igual a 60,80 hab/km². Situa-se a 14° 13′ 22″ 

de latitude sul e a 42° 46′ 51″ de longitude oeste, estando distante a 796 

quilômetros da capital baiana. A altitude média da cidade é de 525 metros, tendo 

como o ponto mais alto no perímetro urbano o morro do Monte Pascoal, onde se 

situam torres de transmissão de rádio e telefonia. Seus municípios limítrofes 

são Caetité, a leste; Riacho de Santana, ao norte; Palmas de Monte Alto a oeste; 

e Urandi e Pindaí, ao sul. A população é estimada em quase noventa mil 

habitantes, sendo destes, 70.150 na sede e 15.087 distribuídos em 

três distritos interligados por rodovias. 

 

2.1.6.2 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

Segundo levantamento realizado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, o município de Guanambi apresenta o vigésimo quinto 

lugar no Índice de Desenvolvimento Humano do Estado da Bahia. Salvador, 

Capital do Estado, ficou na primeira colocação com índice 0,759, Lauro de 

Freitas, na região metropolitana, ficou em segundo (0,754), Barreira em terceiro 

(0,721). Guanambi ficou à frente no índice de cidades como Jacobina (0,649) e 

Bom Jesus da Lapa (0,633). O município de Guanambi apresentou Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) igual a 0,673, ― que é considerado 

médio (IDHM entre 0,600 0,699).  

Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos 

foi Educação (com crescimento de 0,181), seguida por Longevidade e por 

Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos 

foi Educação (com crescimento de 0,201), seguida por Renda e por 

Longevidade. 
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Tabela 5 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 
 

 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/consulta/planilha e 

http://www.atlasbrasil.org.br/consulta/planilha 

 

O IDHM passou de 0,548 em 2000 para 0,673 em 2010 - uma taxa de 

crescimento de 22,8%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância 

entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 

27,65%entre 2000 e 2010.  

O IDHM passou de 0,413 em 1991 para 0,548 em 2000 - uma taxa de 

crescimento de 32,68%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 23,0% entre 1991 e 2000. 

Guanambi teve um incremento no seu IDHM de 36,3% nas últimas duas 

décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlasbrasil.org.br/consulta/planilha
http://www.atlasbrasil.org.br/consulta/planilha
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Gráfico 1 – Evolução do IDH de Guanambi 

 

 

Fonte: Atlas Brasil 

 

Tabela 6- Evolução do IDH de Guanambi 

 

 

2.1.6.3 ECONOMIA E TRABALHO 

 

Nas duas últimas décadas do século XX, Guanambi apresentou um 

aumento acentuado na população. No censo populacional de 1970, a cidade 

contava com uma população de 31 174 habitantes, número que cresceu para 45 

420 em 1980, elevando a taxa de urbanização da cidade de 35,9% em 1970 para 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980


43  

54,8% em 1980. Nos últimos trinta anos, a população da cidade quase dobrou, 

à mesma proporção em que a economia se desenvolveu, tendo o município, 

em 2010, alcançado a marca de 79,36% de taxa de urbanização, segundo 

o IBGE. A base da economia da cidade, a princípio, foi do cultivo e 

beneficiamento do algodão, este produzido na região do Vale do Iuiú, o que fez 

com que a elite fundiária dessa cultura se estabelecesse em Guanambi, trazendo 

consigo investimentos na infraestrutura do município, como rodovias, usinas de 

beneficiamento e o aeroporto, o que contribuiu para o aumento expressivo da 

população, tendo em vista que essa cidade recebia cada vez mais um 

contingente populacional diversificado, com pessoas em busca de trabalho na 

colheita de algodão, e ainda, outras pessoas interessadas em investimentos na 

cidade ou à trabalho nas usinas beneficiadoras que eram implantadas no local. 

Até a década de 1970, a cidade era sustentada pela agropecuária. Nas 

décadas de 1970 e 1980, o município passou por intensa modificação 

socioeconômica impulsionada pela indústria algodoeira. O processo culminou na 

transformação de Guanambi em cidade-polo regional. Em 2013, o setor de 

serviços constituía a maior parte (74,4%) do produto interno bruto do município, 

seguido pela indústria (13%). [ 

Cidade-polo do extenso e populoso estado da Bahia, Guanambi, no 

despertar das últimas décadas, se tornou um médio centro comercial na região. 

A cidade chama um pouco de atenção também devido aos seus diversos 

estabelecimentos de ensino, que concentram pessoas de todo o Brasil. 

Em 2014 o Produto Interno Bruto (PIB) municipal foi estimado em R$ 

1,04 bilhão e o PIB per capita em R$ 12.236,75. De toda riqueza produzida no 

município, no ano de 2014, 71,0% era proveniente do setor de comércio e 

serviços. O setor industrial respondia por 25,8% do Valor Agregado Bruto (VAB), 

e o setor primário (agropecuária), foi responsável por 3,2% do VAB do município 

de Guanambi. 
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Quadro 4 - Produto Interno Bruto per capita Guanambi 

 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

As empresas registradas que funcionam no município, tem a seguinte 

distribuição por setores: 913 registros no setor de comércio, 410 registros no 

setor de serviços e 175 empresas no setor industrial. Em 2014, o rendimento 

médio do emprego formal (exclusos os valores relacionados às atividades 

informais) no município de Guanambi, foi de R$ 1.434,73.  

Em relação ao estoque de emprego formal, entre 2004 e 2014, 

Guanambi teve um ganho de 106,1%. Enquanto que em 2004, o município 

contava com 5.601 postos de trabalho em estoque, no ano de 2014 havia um 

estoque de 11.541 postos, sendo que, os maiores estoques de emprego formal 

pertenciam aos seguintes setores de atividade econômica: serviços (2.567), 

comércio (3.812), indústria de transformação (1.338) e administração pública 

(2.173). 

Referente à produção agrícola de lavouras permanentes, no ano de 

2015, Guanambi apresentou destaque no cultivo de uva (60,2% em relação ao 

total do território de identidade) e mamão (51,9%). Nas lavouras temporárias o 

município destacou-se no cultivo de mandioca (13,5% em relação ao total do TI) 

e tomate (33,2%) 

O produto interno bruto (PIB) ― que representa a soma (em valores 

monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada 

região durante um período determinado ― é um dos indicadores mais utilizados 
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na macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma 

região, e, de acordo com dados do IBGE (2018), é possível observar que o PIB 

de Guanambi é R$ 1.341 mi e o PIB per capita são R$15.961,44. 

 

Quadro – 5 Produto Interno Bruto per capita Guanambi 

 

Fonte:  IBGE 

 

Em 2019, o salário médio mensal era de 2.0 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 16.5%. Na 

comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 89 de 

417 e 35 de 417, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, 

ficava na posição 2034 de 5570 e 1941 de 5570, respectivamente. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 43.9% da população nessas condições, o que o colocava na posição 375 

de 417 dentre as cidades do estado e na posição 2268 de 5570 dentre as cidades 

do Brasil. 
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Quadro 6- Salário médio mensal dos trabalhadores de Guanambi 

 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

Na análise das vulnerabilidades municipais, entre os anos de 2000 e 

2010, a proporção de pessoas abaixo da linha de extrema pobreza em 

Guanambi, diminuiu de 27,6% para 8,0% da população total. São consideradas 

extremamente pobres as pessoas que obtiveram rendimento domiciliar per 

capita mensal inferior R$ 70,00 em 2010 e obedeciam aos critérios do Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS) que definem a extrema pobreza. 

O índice de Gini mede desigualdade na distribuição de renda, em que o 

valor 0 (zero) indica total igualdade de renda e o valor 1 (um) total desigualdade 

de renda (uma pessoa detém toda renda e as demais pessoas do município não 

possui renda alguma). Houve, também, redução da desigualdade social em 

termos de rendimento de 2000 a 2010, visto que o índice de Gini caiu de 0,650 

para 0,562.  
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Quadro 7 – Renda, Pobreza e Desigualdades Guanambi 

 

 

 

Fonte: Atlas Brasil 

 

Na análise das vulnerabilidades municipais, entre os anos de 2000 e 

2010, a proporção de pessoas abaixo da linha de extrema pobreza em 

Guanambi, diminuiu de 27,6% para 8,0% da população total. São consideradas 

extremamente pobres as pessoas que obtiveram rendimento domiciliar per 

capita mensal inferior R$ 70,00 em 2010 e obedeciam aos critérios do Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS) que definem a extrema pobreza. 

 

2.1.6.4 HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

 

Em termos das condições de habitação o município de Guanambi, no 

ano de 2010, apresentou 55,8% dos domicílios com serviço de saneamento 

adequado (rede geral de esgoto e fossa séptica). Em relação à oferta de água 

por rede geral de distribuição, havia 83,5% dos domicílios atendidos por esse 

tipo de serviço público. 

O serviço de abastecimento de água é realizado pela Embasa - Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento, com água proveniente do Rio São Francisco e 

transportada pelo sertão baiano através da recém-inaugurada Adutora do 

Algodão, atendendo 100% do município e algumas regiões da zona rural. Em 

outras regiões, em parceria com o Governo Federal, foram 

construídos poços para captar e armazenar água da chuva e suprir a 

necessidade da população. O serviço de eletricidade é oferecido 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Embasa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A7o
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pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), que mantém uma 

subestação no bairro Novo Horizonte. 

Há a disponibilidade de internet banda larga (ADSL) e Fibra Óptica, 

oferecida por vários provedores. O serviço de telefonia fixa é de responsabilidade 

da Oi Telecomunicações, e o de telefonia móvel é realizado pelas quatro 

principais operadoras do país: TIM, Claro, Oi e Vivo. O código de área (DDD) de 

Guanambi é o 77, e o código postal da cidade é o 46430-000. 

O município conta com pelo menos três jornais impressos em circulação, 

o A Tarde (de Salvador), o Tribuna Popular (de Guanambi), e o Tribuna do 

Sertão. Além de vários jornais locais, a cidade também é sede do maior jornal 

de classificados da região que é O Popular Classificados. As principais 

emissoras de rádio são a 96 FM, a Rádio Alvorada, Rádio Cultura AM, 104 FM e 

a 106 FM. 

No ano de 2014 mais 600 unidades habitacionais do Programa “Minha 

casa, minhas vidas” foram entregues à população Guanambiense. O 

empreendimento batizado de “Residenciais dos Pássaros Sabiá e Beija-flor” 

atendem a requisitos de qualidade interna e externa, tais como: infraestrutura 

urbana (pavimentação, acesso e iluminação), infraestrutura sanitária 

(atendimento da rede de água, drenagem e esgoto) e área social e de lazer 

(composta por quadra de esportes, centro comunitário, parque infantil, além de 

áreas descobertas). Este empreendimento é o resultado de um investimento de 

aproximadamente 36 milhões de reais e vai beneficiar cerca de 2.400 pessoas.  

Apresenta 52.1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 

84.4% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 2.7% de 

domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros 

municípios do estado, fica na posição 92 de 417, 71 de 417 e 254 de 417, 

respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição 

é 2141 de 5570, 2041 de 5570 e 3926 de 5570, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coelba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_larga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_digital_subscriber_line
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oi_(telecomunica%C3%A7%C3%B5es)
https://pt.wikipedia.org/wiki/TIM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Claro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Discagem_direta_a_dist%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_postal
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Tarde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribuna_Popular&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Guanambi_(cidade)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribuna_do_Sert%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribuna_do_Sert%C3%A3o


49  

Quadro 8 - Território e ambiente – Cidade de Guanambi/BA 

 

 

De acordo com Censo Demográfico 2010, Guanambi possuía 78.833 

habitantes. Sua densidade demográfica era de 60,8 hab/km2. Em relação à 

situação do domicílio, 62.565 habitantes residiam em áreas urbanas e 16.268 

habitantes residiam em domicílios rurais, perfazendo um grau de urbanização de 

79,4%. Na decomposição por gênero, a população era majoritariamente do sexo 

feminino, ou seja, em números absolutos eram 40.352 habitantes do gênero 

feminino e 38.481 do sexo masculino. 

 

2.1.6.5 POPULAÇÃO 

 

Para o ano de 2016, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o município de Guanambi conta com uma 

população de 86.320 habitantes, apresentando um acréscimo de 9,5% em 

comparação ao ano de 2010. 

Em relação ao crescimento, entre 1991 e 2000 a população do município 

apresentou uma taxa média positiva de 1,0% ao ano, e no período 2000 a 2010 

cresceu a uma taxa de 1,0% a.a. A população residente na área urbana cresceu 
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a uma taxa de 1,9% a.a. no período de 1991 a 2000 e cresceu a uma taxa de 

1,5% a.a. entre os anos de 2000 a 2010. Em relação à população residente na 

área rural registrou-se um decréscimo de 1,9% a.a. entre os anos de 1991 a 

2000, e na década seguinte, de 2000 a 2010, houve uma queda de 0,9% a.a. 

 

Gráfico 2 - Proporção dos grandes grupos etários na população – Guanambi – 1991/2010

 

 

Observa-se que entre 1991 e 2010 a população de Guanambi vem 

passando por um processo de envelhecimento caracterizado pela redução de 

38,6% da proporção de pessoas de 0 a 14 anos na população total. Em 

contrapartida, tem apresentado crescimento em todos os demais estratos. 

Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2020, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios 

brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2020, a estimativa da 

população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes, crescendo 0,77% em 

relação a 2019. 

De acordo com o IBGE, Guanambi recebeu 447 novos moradores em 

doze meses e a população estimada está em 84.928 habitantes. O número é 

0,53% maior do que o registrado em 2019, quando foram estimados 84.481 

habitantes. Em relação ao último Censo, realizado em 2010, o aumento 

populacional foi de 7,73 %. Na ocasião foram contabilizados 78.833 habitantes 

em Guanambi. 

O município de Guanambi permanece na 21º posição entre os 

municípios mais populosos da Bahia com a população estima de 84.928, atrás 

de Candeias, com 87.458 habitantes e na frente de Dias d’Ávila, com 82.432. 

 

https://agenciasertao.com/tag/ibge/
https://agenciasertao.com/category/brasil/
https://agenciasertao.com/tag/ibge/
https://agenciasertao.com/category/bahia/
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Quadro 9 - População da Bahia 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e 

Indicadores Sociais – COPIS. 

 

Em 2018, a população estimada era de 84.014 habitantes em Guanambi, 

portanto houve um aumento de 0,55 % no período de um ano. Atualmente o 

município tem 84.928 habitantes segundo a estimativa. 

Em 2010, quando foi realizado o último censo, a população recenseada 

de Guanambi era de 78.833. Deste total, 79,3% moravam nas áreas urbanas, 

enquanto 20,7% habitavam a zona rural. 

Tabela 7 – População Total, Rural/Urbana - Município - Guanambi – BA 

População 
População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

População total 65592 100,00 71728 100,00 78833 100,00 

https://agenciasertao.com/tag/guanambi/
https://agenciasertao.com/category/rural/
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Considerando este período de nove anos, a população de Guanambi 

cresceu 7,1% segundo as estimativas do IBGE. Levando em conta a área 

territorial e 1297 Km², a densidade populacional do município é de 65,1 

habitantes por Km². 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Para dados de mortalidade infantil, segundo o DATASUS, houve 

redução no número de casos, visto que em 2000, Guanambi possuía um nível 

de mortalidade infantil de 37,5 mortos por mil nascidos vivos e em 2013 esse 

número caiu para 5,8 mortos a cada mil nascimentos. 

 

2.1.6.6 EDUCAÇÃO 

 

Observa-se que hoje há uma crescente tendência ao estabelecimento 

de atividades de prestação de serviços na cidade. Pode-se afirmar que a 

centralidade de Guanambi é conferida pelos serviços de comércio, saúde e 

educação, que possuem forte poder atrativo sobre os núcleos urbanos do seu 

entorno. Os fluxos gerados por esses serviços ocorrem diariamente, pois sua 

População 

urbana 
45127 68,80 54003 75,29 62565 79,36 

População rural 20465 31,20 17725 24,71 16268 20,64 

 

Tabela 8 – População Total, Rural/Urbana - Município - Guanambi – BA 

População 
População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

População total 65592 100,00 71728 100,00 78833 100,00 

População urbana 45127 68,80 54003 75,29 62565 79,36 

População rural 20465 31,20 17725 24,71 16268 20,64 
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demanda é elevada. Assim, para uma análise mais detalhada priorizamos 

apenas um desses serviços, o de educação, segmento de suma importância na 

centralidade urbana que tem se destacado em Guanambi nos últimos anos. 

A expansão do ensino superior em Guanambi é parte das metas 

estabelecidas pelo Governo Federal para a educação a partir da criação do 

Plano Nacional de Educação (PNE) (Lei nº 10.172 de 9/01/2001), que 

estabeleceu três princípios básicos para a educação brasileira: a educação como 

direito de todos, a educação como fator de desenvolvimento social e econômico 

do país e a educação como instrumento de combate à pobreza e de inclusão 

social. No que concerne ao ensino superior, suas principais premissas foram: 

aumentar a oferta da educação superior para, pelo menos, 30% dos jovens entre 

18 e 24 anos; ampliar a oferta do ensino público; estabelecer um amplo sistema 

de educação à distância; estabelecer um sistema de recredenciamento das 

instituições; diversificar a oferta de ensino, investindo em cursos noturnos, 

modulares e sequenciais (BRASIL, 2001). 

Guanambi conta atualmente com 10 instituições de ensino superior, 

duas públicas: a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO) – Campus Guanambi, e 

oito da rede privada – o Centro Universitário de Educação Superior de 

Guanambi, conhecido como Faculdade Guanambi (UNIFG), as Faculdades 

Integradas Padrão – (FIPGuanambi ), que oferece cursos presenciais, e os polos 

de apoio presencial das faculdades de educação à distância (EAD): a Líder 

Centro de Educação da Bahia Ltda. (UNOPAR), a Universidade Paulista (UNIP), 

o Instituto PRÓ SABER, a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) , 

UNIASSELVI , Universidade Estácio de Sá- ESTÁCIO e a Universidade Salvador 

(UNIFACS). As instalações físicas para a implantação do polo da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) em Guanambi já estão prontas, aguardando autorização 

para o início dos cursos. 

Em Guanambi, o campus da UNEB foi criado pelo Decreto nº 2.636 em 

04 de agosto de 1989, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de 05 e 06 

de agosto de 1989, com o nome de Faculdade de Educação de Guanambi 

(FAEG). Com a reestruturação das Universidades Estaduais da Bahia, através 

da Lei nº 7.176 de 1997, a UNEB adotou a estrutura de departamentos e a então 

FAEG passou a ser denominada de Departamento de Educação (DEDC) – 
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Campus XII. Em 1991 foi oferecida a primeira turma do curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia, nas Habilitações Magistério das Matérias Pedagógicas do 

2º Grau e Magistério para as classes de Alfabetização. Em 1999 foi criado o 

curso de Educação Física, em 2006 o curso de Bacharelado em Administração 

e em 2008 o curso de Enfermagem. Além desses cursos, o Campus XII 

desenvolveu o Programa Especial da Rede UNEB, oferecendo o curso de 

Pedagogia para os municípios de Botuporã, Livramento de Nossa Senhora, 

Malhada, Palmas de Monte Alto, Sebastião Laranjeiras, Riacho de Santana, 

Carinhanha e Guanambi. Tal fato corrobora o papel regional dessa universidade, 

cujos serviços foram desenvolvidos para além da sede de cada campus. É 

inegável a importância da UNEB na interiorização do ensino superior na Bahia 

com ênfase na for mação de educadores, através do Programa UNEB 2000. 

A UNEB conta atualmente na cidade com um total de 1.222 estudantes, 

sendo que 500 (41,0%) deles são residentes em Guanambi e os demais 722 

(59,0%) são provenientes de outros municípios. Isso nos permite conhecer a 

influência dessa instituição de ensino superior no contexto regional. 

No tocante aos docentes, constatou-se que o Campus XII possui hoje 62 

docentes, sendo que a maioria, ou seja, 79,0% (49 pessoas) nasceram na Bahia 

e 21% (13 pessoas) noutros estados. Quanto aos funcionários, a maior parte 

nasceu no município de Guanambi, 50,0%, e nos municípios do entorno, 41%. A 

participação dos funcionários que nasceram noutro estado é pequena (9,0%). 

Outra instituição pública que se destaca no município, por sua 

abrangência regional, é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano – Campus Guanambi (IFBAIANO). A lei nº 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Os institutos vieram para oferecer 50% das vagas ao ensino médio integrado ao 

profissional, 30% para cursos superiores de engenharias e bacharelados 

tecnológicos e 20% para licenciaturas em ciências da natureza (Física, Química, 

Matemática e Biologia, áreas em que o Brasil apresenta déficit de professores). 

Analisando a situação dos estudantes matriculados no IFBAIANO 

Campus Guanambi no ano de 2012, verificou-se, após o levantamento do local 

de nascimento dos 1004 estudantes, que 40,9% são originários de Guanambi e 

os demais 59,1% de outros municípios da Bahia e de outros estados. No tocante 
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à residência atual, em Guanambi residem 461 (45,9%) estudantes, noutros 

municípios da Bahia 533 (53,1%) e noutros estados 11 (1,0%). Apesar de 

declararem residência fora de Guanambi, todos eles permanecem nessa cidade 

no período das aulas. Este aspecto evidencia a rede de integração entre 

Guanambi e seu entorno e permite conhecer melhor a influência regional dessa 

instituição de ensino. 

 Em cumprimento aos objetivos de criação dos Institutos Federais, 

o Campus Guanambi vem desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão 

para seus diferentes níveis de ensino desde o ano de 2010. Dos 1004 alunos, 

676 (67,3%) estão matriculados no ensino médio e pós-médio e 328 (32,7%) no 

ensino superior. Muitos projetos já foram realizados e outros estão em 

andamento, envolvendo alunos do ensino médio e superior. 

Outras instituições de ensino superior existentes em Guanambi que 

possuem funções regionais são as particulares: o Centro Universitário de 

Guanambi (UNIFG), a FTC, a UNOPAR, a UNIP, Universidade Estácio de Sá- 

ESTÁCIO, UNIASSELVI, Instituto PRÓ SABER e as Faculdades Integradas 

Padrão – FIPGuanambi. 

 A UNIFG foi instalada nessa cidade em 2002 e oferece cursos na 

modalidade presencial. Em 2012, eram nove cursos oferecidos pela UNIFG: 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Biomedicina, Nutrição, Enfermagem, 

Fisioterapia, Psicologia e Farmácia. Em 2013, foi implantado o curso de 

Engenharia Civil. Atualmente, essa instituição tem sede própria na cidade em 

terreno doado pela prefeitura, após construção da sede foram implantados os 

cursos de Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Produção e Arquitetura. A instituição fez parceria com a 

Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, e implantou, em 2013, o 

Mestrado Interinstitucional em Direito, curso que já foi aprovado pela CAPES. A 

área de concentração é em Direito Público e Evolução Social e há duas linhas 

de pesquisa: Acesso à Justiça e Efetividade do Processo e Direitos 

Fundamentais e Novos Direitos. Além disso, ela oferece cursos de Pós-

graduação latu sensu presenciais em várias áreas, não só em Guanambi, mas 

em outras cidades. 
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Quadro 10 - UNIFG- Guanambi 

 

Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/faculdades/faculdade-de-guanambi-

faculdade-de-guanambi 

 

A UNOPAR polo de Guanambi foi instalada na cidade em 2002, 

oferecendo cursos na modalidade à distância. Funcionam na instituição 20 

cursos de bacharelado, 13 licenciaturas e 56 cursos de tecnólogo: dentre eles se 

destacam o curso de administração, agronomia, biomedicina, direito, nutrição, 

educação física, enfermagem, Serviço Social, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Pedagogia, Administração e Ciências Contábeis. Todos os cursos do 

EAD são reconhecidos pelo MEC. 

Outra instituição existente em Guanambi é a UNIP, que foi instalada em 

2011 e oferece vários cursos de forma interativa, ou seja, os alunos assistem às 

aulas pela internet e só vão ao polo uma vez ao mês para fazer provas. Isso 

possibilita o funcionamento de cursos com qualquer quantidade de alunos. 

Atualmente, a instituição oferece diversos cursos de graduação (licenciatura ou 

bacharelado) e graduação tecnológica, nas áreas de Humanas, Exatas, 

Biológicas, Saúde e Tecnologia, no total de 22 cursos de graduação. 

As Faculdades Integradas Padrão – FIPGuanambi , nas quais ofertam o 

curso de Medicina criada a partir do primeiro edital de chamada pública de 

mantenedoras de Instituições de Educação Superior do Sistema Federal de 

Ensino para seleção de propostas para autorização de funcionamento de cursos 

de medicina em municípios selecionados.  O edital em questão contemplava os 

termos do Art. 3º, III, IV e V da Lei nº 12.871, 22 de outubro de 2013, (“Lei do 

Mais Médicos”).  A mantenedora, Sociedade Padrão de Educação Superior foi a 

https://www.guiadacarreira.com.br/faculdades/faculdade-de-guanambi-faculdade-de-guanambi
https://www.guiadacarreira.com.br/faculdades/faculdade-de-guanambi-faculdade-de-guanambi
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primeira classificada para implantação do curso em Guanambi (BA), o que 

ocorreu efetivamente em agosto de 2018. O curso tem como objetivo a formação 

de profissionais competentes, capacitados para desenvolver uma prática 

humanística e ética, atuando nos diferentes níveis de atenção à saúde, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, seja no âmbito 

individual ou coletivo. Ao longo do curso, são desenvolvidas metodologias ativas 

de aprendizagem, com ênfase na Aprendizagem Baseada em Problemas. As 

FIPGuanambi  contam com vários e amplos laboratórios para ensino, onde os 

estudantes têm a oportunidade de consolidar seus conhecimentos e treinar 

habilidades específicas, antecipando situações de risco e aprimorando 

procedimentos de atenção e segurança ao paciente. Os estudantes têm a 

possibilidade de inserção precoce na prática médica, atuando em unidades 

básicas de saúde, interagindo com a comunidade e conhecendo os 

determinantes sociais do processo saúde-doença. Essa prática tende a 

aproximar o acadêmico da comunidade, estimulando a formação de profissionais 

mais adequados às necessidades sociais e sanitárias da região e do país.  

 As atividades teóricas são desenvolvidas em um prédio moderno, amplo 

e de adequado conforto arquitetônico, com espaços para interação social além 

de ampla biblioteca, com salas de estudos em grupos e individuais. A equipe de 

professores tem formação reconhecida e atuação de destaque na comunidade 

local e regional e a instituição mantêm convênios com diversos municípios da 

região e parceria com a rede pública municipal de saúde, o que possibilita ao 

estudante uma boa formação prática em diferentes cenários e níveis de 

assistência à saúde.  

A instalação das instituições de ensino superior em Guanambi, sejam as 

que oferecem cursos presenciais, como UNEB, IFBAIANO Campus Guanambi, 

Centro Universitário de Guanambi(UNIFG) e as Faculdades Integradas Padrão 

– FIPGuanambi , e aquelas de educação à distância, como FTC, UNOPAR, 

UNIP, UNIFACS e Instituto PRÓ SABER, coloca Guanambi numa posição de 

destaque na região, comprovando a sua centralidade uma vez que atrai 

estudantes e profissionais não apenas de áreas vizinhas, como de outros 

municípios de dentro e fora do estado. 

É importante mencionar que, por essa centralidade, muitas pessoas 

(docentes, discentes e técnicos administrativos), independentemente da 
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distância em que se encontram, vêm a Guanambi e fixam residência, por tempo 

determinado ou indeterminado. Já outras, por residirem próximas à cidade, vêm 

diariamente a Guanambi num movimento pendular. 

Dentre as instituições de ensino superior instaladas em Guanambi, as 

que mais contribuíram para fortalecer a centralidade exercida por este centro na 

rede urbana são: a UNEB, o IFBAIANO, as Faculdades Integradas Padrão- 

FIPGuanambi e o Centro Universitário de Guanambi (UNIFG). A UNEB se 

destaca pelo tempo de atuação na cidade; o Centro Universitário de Guanambi 

(UNIFG) pelo número de alunos atendidos (mais de 4mil), pela diversidade de 

cursos oferecidos e pela renda canalizada para a instituição e para o município; 

as Faculdades Integradas Padrão – FIPGuanambi por proporcionar empregos e 

fonte de renda para a população Guanambiense, criando oportunidades de 

crescimento profissional, pela criação do NASPP- Núcleo de Atenção à Saúde e 

Práticas Profissionalizantes que ofertam várias especialidades médicas para 

atendimento ao público gratuito, melhorando assim a qualidade e condição do 

serviço de saúde do município, oferta condições de melhorias na estrutura física 

e equipamentos de alta tecnologia que são doados às UBS e Hospitais da Rede 

Pública de saúde, no quais são doados através do Programa Mais Médicos e 

pelo número de alunos atendidos (atualmente 281), e o IFBAIANO, pelo número 

de alunos atendidos e empregos gerados. Estas instituições são as maiores 

responsáveis pelos fluxos intermunicipais decorrentes da busca pela educação 

superior no município. 

Os serviços de educação oferecidos pelas instituições de ensino 

superior, de origem exógena e endógena, foram analisados por considerá-los 

mais especializados, com alto limiar e de elevado alcance espacial. A instalação 

de novas faculdades e universidades públicas e privadas provocou uma 

alteração da estrutura e da própria morfologia urbana da cidade com a demanda 

gerada pela chegada de novos moradores, estudantes e profissionais que vieram 

em função das possibilidades que se abriram com a implantação dessas 

instituições. Ao lado dos serviços hospitalares mais complexos, como os 

oferecidos pelo Hospital Regional de Guanambi, os serviços de educação 

superior devem ser considerados como os serviços de mais alto nível hierárquico 

na região. 
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As novas funções desempenhadas pela cidade de Guanambi, com 

destaque para o ensino superior, permitiram que ela assumisse, de forma mais 

expressiva, o comando de uma extensa área no Centro-Sul baiano, condições 

que colaboraram para elevar a sua posição na rede urbana regional e para a sua 

consolidação como o maior centro fornecedor de bens e serviços na região. 

Assim, é possível defini-la hoje como uma dinâmica cidade de porte médio do 

Estado da Bahia, assumindo o 38º lugar no ranking Estadual do IFDM. 

 

Tabela 9 - Ranking do IFDM Guanambi 

 

Fonte: https://www.firjan.com.br 

No município, com base aos dados apresentados pela Secretaria de 

Educação, Guanambi apresenta 12.420 alunos regularmente matriculados no 

ano de 2020 na educação básica, sendo eles, 667 alunos de 0 a 3 anos, 1478 

alunos de 4 a 5 anos, 8562 alunos de 6 a 14 anos, 1317 alunos de 14 a 17 anos 

e 438 alunos maiores de 18 anos, na rede pública de educação. 

Baseado nos dados do IBGE, no município totalizam número 48 escolas 

de ensino fundamental e ensino médio na rede pública e privada. 

A taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais idade é de 

aproximadamente 10.816 pessoas com a porcentagem de 21,7%, segundo 

informações prestadas pela Secretária de Planejamento do Município de 

Guanambi. 
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Tabela 10- Taxa de Escolarização – Guanambi 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/guanambi/panorama 

 

Em relação ao nível educacional, Guanambi tinha 27 estabelecimentos 

de ensino pré-escolar, 41 estabelecimentos de ensino fundamental e 11 

estabelecimentos de ensino médio. E as matrículas efetuadas no ano de 2014 

para estes níveis escolares foram, respectivamente: 3.023, 11.882 e 3.540 

alunos no ensino médio. 

Como resultado da educação básica ofertada pelo município, à nota do 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – anos iniciais), em 2014, 

foi 4,9, onde a meta estabelecida era de 4,5 para este nível educacional. Já para 

as séries finais (IDEB – Séries Finais) deste mesmo ano, a nota alcançada por 

Guanambi foi 4,0, onde a meta estabelecida era de 3,9. Com relação a 

instituições de ensino superior, em 2014, o município de Guanambi contava com 

as públicas: UNEB e IF Baiano, além da Faculdade de Guanambi do setor 

privado. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2010 2.999 pessoas possuíam o superior completo e 14.719 ensino médio 

completo e superior incompleto. 
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Gráfico 3- Evolução anual Educação Guanambi- 2005 a 2016 

 

Fonte: FIRJAN, 2016. 

 

2.1.6.7 SAÚDE 

 

Na dimensão da saúde municipal, no ano de 2015, Guanambi 

disponibilizava 108 médicos e 122 enfermeiros no Sistema Único de Saúde 

(SUS). E em relação ao contingente de equipes de saúde para a atenção básica 

do município, Guanambi tinha 19 equipes do Programa de Saúde da Família 

(PSF). O município ainda disponibilizava 171 leitos para internação em hospitais 

públicos. 

A cidade se destaca como referência na área da saúde, dispondo de 07 

(sete) unidades hospitalares em operação – Hospital Regional de Guanambi; 

Hospital do Rim de Guanambi, Hospital Nova Aliança, Hospital São Lucas e 

Policlínica e Maternidade de Guanambi; um Centro de Tratamento em 

Nefrologia, uma unidade emergencial (Unidade de Pronto Atendimento) e a 

Policlínica Regional de Saúde somando-se às incontáveis clínicas médicas em 

diversas especialidades e avançando na oferta de recursos tecnológicos comuns 

aos grandes centros urbanos. 
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Quadro 11 - Classificação de Estabelecimentos de Saúde- Guanambi 

 

Fonte: CNES, 2021. 

 

O município tem ainda CAPS, 23 Unidades Básicas de Saúde, 1º Centro 

de Saúde, Policlínica Médica Municipal, 01 Centro de Testagem e Acolhimento, 

voltado para portadores de HIV e demais doenças sexualmente transmissíveis. 

Completam a rede de serviços do município a Casa da Criança, 01 Posto de 

Saúde, serviço móvel de urgência, UTI móvel e unidade móvel terrestre para 

odontologia. Atende ainda a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e 

ambiental e vigilância à saúde do trabalhador. 

 

Quadro 12- Unidades Básicas de Saúde Guanambi-2021 

 

Fonte: CNES, 2021. 

 

O Município é habilitado na Gestão Plena do Sistema de Saúde 

Municipal e acolhe pacientes de mais de 40 municípios, expandido 
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significativamente a demanda por bens e serviços nos mais variados segmentos 

da economia. 

Nesse aspecto, constatou-se que além dos 30 municípios pactuados na 

gestão plena de saúde: Bom Jesus da Lapa, Botuporã, Caculé, Caetité, Candiba, 

Carinhanha, Cocos, Coribe, Feira da Mata, Guajeru, Ibiassucê, Ibotirama, 

Igaporã, Iuiu, Jacaraci, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa 

Senhora, Malhada, Matina, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Riacho de 

Santana, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Sítio do 

Mato, Tanque Novo e Urandi; percebe-se comum a frequência de pacientes de 

determinados municípios do Norte de Minas Gerais nos hospitais da cidade de 

Guanambi, a exemplo de Espinosa, Monte Azul, Juvenília e Montalvânia. 

 

Figura 10 - Mapa Região de Guanambi 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guanambi 
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Tabela 11- Ranking da Bahia 2016 - Saúde 

 

Fonte: Firjan 

 

O município de Guanambi ficou em 1ª lugar no Ranking Estadual 

referente a Saúde IFDM, com o Índice de desenvolvimento em 0,8810, o máximo 

dos municípios.  

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 15.71 para 1.000 

nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.5 para cada 1.000 

habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 

189 de 417 e 299 de 417, respectivamente. Quando comparado a cidades do 

Brasil todo, essas posições são de 1783 de 5570 e 3330 de 5570, 

respectivamente. 
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Quadro 13- Mortalidade Infantil - Guanambi 

 

Fonte IBGE, 2019. 

 

Nessa perspectiva interacional, a criação e instalação de novas 

Instituições de Ensino Superior, a implantação de serviços médicos de média e 

alta complexidade, a instalação de novas lojas, serviços de transportes, dentre 

outros, contribuíram para intensificar os fluxos para Guanambi e alavancar a 

economia local e regional. Tal processo influenciou a dinâmica da cidade e atraiu 

novos investidores, possibilitando a alteração da sua estrutura urbana. 

O espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 

Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e 

sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 

compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 

execução de ações e serviços de saúde é denominado Região de Saúde, de 

acordo com o Decreto Lei Nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

O Estado da Bahia, conforme Resolução CIB nº 275, conta com 28 

microrregiões de saúde definidas no Plano Diretor de Regionalização – PDR 

2007, como Regiões de Saúde do Estado da Bahia, de acordo com o artigo 1º 

do Decreto Lei Nº 7.508, de 28 de junho de 2011; e, a Região de Saúde de 
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Itabuna é composta por vinte e dois municípios, num total de 508.632 habitantes; 

o que pode ser observado nas figuras a seguir. 

 

Quadro 14 - Regiões de Saúde da Bahia 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

Quadro 15 -  Regiões de Saúde da Bahia – Guanambi

 

Fonte: IBGE, 2020 



67  

 

O município conta ainda com o NASPP - Núcleo de Atenção à Saúde e 

Práticas Profissionalizantes das Faculdades Integradas Padrão – FIPGuanambi 

. É uma entidade sem fins lucrativos, criado com o objetivo de apoiar a formação 

de profissionais para a área da saúde. Sua estrutura física é orientada para 

atuação de profissionais na perspectiva docente-assistencial: ou seja, promove-

se a formação dos futuros profissionais e assistência ao paciente de forma 

conjunta, sem prejuízos de qualquer natureza seja para o paciente ou para o 

formando.  

Com a implementação do NASPP na cidade de Guanambi, as 

FIPGuanambi se comprometem em oferecer gratuitamente, cerca de dois mil 

atendimentos por mês, dentro das metas traçadas para o trabalho social 

desenvolvido pela IES. Além disso, o NASPP conta uma Unidade Básica em 

parceira com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Guanambi para 

atender a área de abrangência. 

Promovem a inserção do NASPP a rede de atenção à saúde e de todas 

as clínicas, visando a otimização dos atendimentos em saúde, maior satisfação 

da população atendida e aperfeiçoamento do exercício profissional dos 

acadêmicos das FIPGuanambi . 

 

Figura 11 - NASPP Guanambi 

 

Fonte: FIPGuanambi , 2021. 
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2.2 PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS 

GERAIS QUE NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

As concepções de ensino aprendizagem que embasam a proposta 

pedagógica das FIP Guanambi, além de estar em consonância com as diretrizes 

curriculares propostas pelo MEC para os diversos cursos, têm a preocupação de 

ser uma alternativa de melhoria da qualidade do ensino. 

Essa concepção posiciona-nos como protagonistas do desencadear de 

um processo permanente de formação e capacitação que possibilita ao mesmo 

tempo a compreensão das demandas do tempo presente (novos paradigmas de 

aprendizagem, de currículo, de avaliação etc.) e nos aproxima dos interesses e 

necessidades da sociedade. 

Ao propor um processo de formação de um profissional reflexivo e 

pesquisador, levamos em consideração a proposta de Schön1 para a Formação 

de Professores, cujos princípios serão adotados pela IES na formação de seus 

estudantes. Assim, essa proposta nos orienta para a formação de um estudante 

reflexivo, pautado na premissa de aprender fazendo, que observa, analisa e 

reflete sobre sua ação, tendo em vista o seu aperfeiçoamento. Isso pressupõe a 

auto formação para uma prática mais consciente da sua responsabilidade como 

profissional e do exercício político de sua profissão. 

Schön apresenta os fundamentos para a construção de sua teoria de 

prática reflexiva, para a formação de um profissional reflexivo, em três ideias 

centrais:  

 

• A reflexão na ação; 

• A reflexão sobre a ação; 

• A reflexão sobre a reflexão na ação. 

 

                                                 

1 SCHÖN, Donald A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, António 

(Coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 
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A implementação de ações, visando a melhoria da ação pedagógica, 

bem como visando a necessidade de se formar profissionais que reflitam sobre 

a sua própria prática – pois a reflexão será um instrumento de desenvolvimento 

do pensamento, da ação e de desenvolvimento profissional –, é uma 

necessidade cada vez mais presente nas pautas de discussões educacionais. 

Assim, o estudante passa a ser visto como sujeito que constrói seus 

conhecimentos a partir de sua experiência e saberes, por meio da compreensão 

e (re) organização desses saberes, alcançados pela interlocução entre teoria e 

prática. 

 

A - A reflexão-na-ação: 

 

A reflexão-na-ação traz consigo um saber que está presente nas ações 

profissionais, podendo ser compreendido também como conhecimento técnico 

ou solução de problemas, ou seja, como analisa Pérez Gómez2, é o componente 

inteligente que orienta toda a atividade humana e manifesta-se no saber-fazer. 

A formação crítica reflexiva envolve, segundo Nóvoa, citado por Perez 

Gomes, os processos de: 

• Produzir a vida do profissional em formação por meio da reflexão 

sobre as práticas que realiza e experiências que compartilha. 

• Produzir o profissional, dotando-o de saberes específicos em 

constante reelaboração. 

• Produzir a escola como espaço de trabalho e formação, 

implicando em gestão democrática e práticas curriculares 

participativas. 

 

B - A reflexão-sobre-a-ação: 

 

                                                 

2 PEREZ GOMEZ, A. O pensamento prático do professor - a formação do profissional como 

profissional reflexivos. In NOVÓA, A. Os professores e a sua formação, Lisboa: Dom Quixote, 

1992 
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A reflexão-sobre-a-ação, para Schön, está em relação direta com a ação 

presente, ou seja, com a reflexão-na-ação, e consiste numa reconstrução mental 

retrospectiva da ação para tentar analisá-la, constituindo um ato natural com uma 

nova percepção da ação. Esse distanciamento da ação presente, para 

refletirmos, é um movimento que pode ser desencadeado sem gerar, 

necessariamente, uma explicação verbal, uma sistematização teórica. 

 

C - A reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação: 

 

Esse momento é designado por Schön como o da reflexão-sobre-a-

reflexão-na ação, que é caracterizado pela intenção de se produzir uma 

descrição verbal da reflexão-na-ação, e pode ser considerada como a análise 

que o indivíduo realiza a posteriori sobre as características e processos da sua 

própria ação. Ao produzirmos uma reflexão sobre nossa reflexão da ação 

passada, isso pode influir diretamente em ações futuras, colocando em prova 

uma nova compreensão do problema. É a utilização do conhecimento para 

descrever, analisar e avaliar os vestígios deixados na memória por intervenções 

anteriores.  

Esses três processos descritos não são independentes, mas sim, 

complementares para garantir uma intervenção prática racional. 

 

2.2.1 METODOLOGIA ADOTADA 

 

Para alcançar a formação de um profissional crítico e reflexivo, os cursos 

das FIPGuanambi trabalham numa pedagogia crítica, fundamentada na 

realidade e na identificação de problemas reais, a partir da pedagogia 

problematizadora. Essa pedagogia traz no seu bojo um modelo de processo 

ensino – aprendizagem que se dá numa relação entre dois elementos: um sujeito 

que aprende e um objeto que é aprendido, tendo-se em conta os padrões 

culturais dos elementos envolvidos no processo. Ela propõe o aluno como 

construtor do seu conhecimento, a partir da reflexão e da indagação de sua 

prática, e o professor como orientador, condutor do processo, um provocador de 

dúvidas (BORDENAVE, SAUPE). É orientada pela percepção da realidade, pelo 

protagonismo do aluno e pelo trabalho em grupo. O resultado dessa proposta é 
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um ser social, ativo, reflexivo, criativo e solidário, capaz de compreender e 

transformar sua realidade.  A aprendizagem consolida-se por meio do exercício 

de produção, reflexão, reelaboração, aplicação e testagem de conhecimentos e 

de técnicas. Nesse percurso, o estudante deve aprender a aprender, 

compreendendo que sua educação será contínua e permanente. A relação 

ensino e aprendizagem acontece mediante um processo multidimensional de 

confronto de perspectivas, na relação dialógica e participativa entre os diferentes 

saberes dos sujeitos sociais, promovendo a cooperação, a solidariedade e a 

superação de dificuldades. 

A seleção dos problemas se dá a partir de casos reais e prevalentes, e 

sua análise permite a exploração integrada de conteúdos de diversas disciplinas, 

articulando os aspectos das dimensões social, psicológica e biológica. O 

processo de aprendizagem ocorre, fundamentalmente, a partir da ativação do 

conhecimento prévio do estudante, da identificação de suas necessidades de 

aprendizagem, pelo desenvolvimento da capacidade reflexiva e crítica, bem 

como da habilidade de elaboração de novas sínteses que possam ser aplicadas 

a outras situações. 

 

2.2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

O avanço na compreensão dos mecanismos envolvidos no processo de 

aprendizagem e a reflexão sobre os desafios impostos pelo mundo 

contemporâneo levaram os currículos a transcender à mera seleção dos 

conteúdos a serem ensinados para instituir princípios que orientassem a 

intencionalidade do tratamento pedagógico e promovessem a formação de um 

sujeito capaz de intervir em seu meio social.   

Nesse sentido, foi preciso, também, conceber metodologias coerentes 

com tais proposições, voltadas à práxis pedagógica, com vistas à formação de 

um sujeito ético, reflexivo e humanizado. Dessa forma, adotamos, também, 

aprendizagem significativa na nossa proposta de ensino – aprendizagem. 
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A Teoria da Aprendizagem Significativa foi proposta por David Ausubel, 

em 1963. Segundo Moreira3, a aprendizagem significativa ocorre quando ideias 

expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária 

com aquilo que o aprendente já sabe, ou seja, um conhecimento relevante já 

existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende, denominado por Ausubel 

como subsunçor ou ideia-âncora. A aprendizagem é significativa porque é esse 

conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do sujeito, 

que permite dar significado a um novo conhecimento, seja de forma mediada, 

seja pela própria inferência do sujeito. Moreira ensina que a aprendizagem 

significativa se caracteriza pela interação entre os conhecimentos prévios e 

conhecimentos novos, e que essa interação é não literal e não arbitrária. Nesse 

processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os 

conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade 

cognitiva. 

As condições para a ocorrência da aprendizagem significativa são: a) 

material de aprendizagem potencialmente significativo, capaz de dialogar, de 

maneira apropriada e relevante, com o conhecimento prévio do estudante, pois 

a atribuição de significado cabe ao sujeito. Dessa maneira, o material e a 

mediação são fundamentais, visto que o estudante pode não ter conhecimentos 

prévios adequados para atribuir os significados aceitos no contexto do 

componente; b) o aprendiz deve ter predisposição para aprender, isto é, não é 

uma simples questão de motivação, mas uma predisposição para relacionar-se 

com novos conhecimentos atribuindo significados a eles. Essa condição convida 

o docente a acolher as ideias prévias dos estudantes, ainda que sejam 

insatisfatórias, para, a partir delas, construir situações de aprendizagem. Nesse 

processo, o conhecimento prévio interage com o novo conhecimento, 

modificando e enriquecendo a estrutura cognitiva prévia, que permite a atribuição 

de significados ao conhecimento. A aprendizagem significativa é mais 

duradoura, uma vez que as informações interagem com o conhecimento prévio 

e se ancoram.  

                                                 

3 Moreira, M.A. e Masini, E.A.F. (1982). Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. 

São Paulo: Editora Moraes. 
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É fundamental para a aprendizagem significativa r a funcionalidade dos 

conteúdos (conhecimentos, habilidades, valores) aprendidos, o quanto esses 

conteúdos podem ser aprendidos e efetivamente utilizados nas situações da 

prática profissional. 

A aprendizagem significativa potencializa a integração entre teoria e 

prática, pois possibilita a reflexão ao partir de uma situação real. Nesse sentido, 

promove-se um ciclo entre ação-reflexão-ação, no qual se pode observar o 

impacto do processo de aprendizagem não apenas nos esquemas cognitivos 

(conhecimento), mas, também, nas habilidades (destrezas) e valores (atitudes) 

envolvidos quando esse estudante retorna para a ação. 

Dessa forma, o valor educativo da nossa proposta pedagógica está na 

capacidade de proporcionar aos estudantes experiências (atividades 

educacionais) que produzam um desequilíbrio no seu conjunto de 

conhecimentos – previamente organizado – e uma modificação de esquemas 

(revisão, construção, enriquecimento), resultando na construção de novos 

saberes, os quais possibilitam a eles intervir na realidade em que estão inseridos, 

de maneira compromissada, privilegiando a participação ativa na construção do 

conhecimento e a integração entre os conteúdos. Quanto mais atividades 

educacionais estiverem relacionadas à prática profissional, maiores as 

probabilidades de predisposição para aprender por parte dos estudantes.  Além 

disso, a aprendizagem significativa estimula a interação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, incluindo dimensões éticas e humanísticas que propiciam 

o desenvolvimento de atitudes e valores orientados para a cidadania; promove a 

integração e a interdisciplinaridade, em coerência com os eixos de 

desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, 

psicológicas, sociais e ambientais;  insere o aluno precocemente em atividades 

práticas relevantes para sua futura vida profissional; utiliza diferentes cenários 

de ensino-aprendizagem e permite ao aluno conhecer e vivenciar situações 

variadas de vida, da organização da prática e do trabalho em equipe.  

 

2.2.3 METODOLOGIA ATIVA 

 

As tecnologias evoluem, mudam-se as formas de aprender e, 

consequentemente, também as de ensinar. Para não tornar o ensino um 
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processo ultrapassado e desestimulante, é preciso adaptá-lo às novas 

necessidades do estudante. Nesse contexto, evidencia-se a relevância da 

adoção de metodologia ativa, forma de revolucionar o ensino nas quais acontece 

uma troca de papéis no aprendizado. 

Na metodologia ativa, o aluno é o responsável por construir o próprio 

conhecimento, e o professor tem o papel de mediador do processo de 

aprendizagem. Nessa metodologia, os estudantes constroem os conhecimentos 

teóricos, com base na observação da realidade e na reflexão crítica, a partir de 

suas ações sobre os objetos a serem conhecidos, de forma que os conteúdos 

teóricos são apreendidos em conexão com a prática.  

Por estimular a busca pelo conhecimento de forma mais autônoma e 

independente, a metodologia de estudo ativa torna o momento de aprendizagem 

mais individualizado e, consequentemente, personalizado.  

Após os estudos autônomos, os alunos, em sala de aula, socializam os 

conhecimentos adquiridos. Esse compartilhamento estimula a coletividade e 

fortalece o espírito de grupo. Além disso, a competitividade entre colegas de sala 

é reduzida. 

A problematização é a estratégia de ensino – aprendizagem utilizada por 

essa metodologia com o objetivo de alcançar e motivar o discente, que diante do 

problema, examina-o, reflete, estabelece relações e passa a ressignificar suas 

descobertas. A problematização pode levá-lo ao contato com as informações e 

à produção do conhecimento, principalmente, com a finalidade de solucionar os 

impasses e promover o seu próprio desenvolvimento, levando-o a ampliar suas 

possibilidades e caminhos e a exercitar a autonomia na realização de escolhas 

e na tomada de decisões4. 

Problematizar, portanto, não é apenas apresentar questões, mas, 

sobretudo, expor e discutir os conflitos inerentes e que sustentam o problema5. 

O estudante precisa assumir um papel cada vez mais ativo, buscando 

                                                 

4 Cyrino EG, Toralles-Pereira ML. Trabalhando com estratégias de ensino-aprendizado por descoberta na área da saúde: a 

problematização e a aprendizagem baseada em problemas. Cad Saúde Pública 2004;20(3):780-788. 

5 Zanotto M, Rose T. Problematizar a Própria Realidade: análise de uma experiência de formação contínua. Rev Educação e 

Pesquisa 2003;29(1):45-54. 
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efetivamente conhecimentos relevantes aos problemas e aos objetivos da 

aprendizagem. Iniciativa criadora, curiosidade científica, espírito crítico-reflexivo, 

capacidade para auto avaliação, cooperação para o trabalho em equipe, senso 

de responsabilidade, ética e sensibilidade na assistência são características 

fundamentais a serem desenvolvidas em seu perfil6,7. 

A metodologias ativa propõe a formação de um profissional ativo e apto 

a aprender a aprender. Segundo Fernandes e colaboradores8, o aprender a 

aprender na formação dos profissionais de saúde deve compreender o aprender 

a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, 

garantindo a integralidade da atenção à saúde com qualidade, eficiência e 

resolutividade.  

A metodologia ativa está alicerçada no princípio da autonomia, o que 

pressupõe que o discente deve ser capaz de auto gerenciar ou autogovernar seu 

processo de formação. 

Portanto, o ensino que adota a metodologia ativa no processo de ensino 

– aprendizagem, propicia a formação de profissionais como sujeitos sociais com 

competências éticas, políticas e técnicas e dotados de conhecimento, raciocínio, 

crítica, responsabilidade e sensibilidade para as questões da vida e da 

sociedade, capacitando-os para intervirem em contextos de incertezas e 

complexidades. 

O docente nessa perspectiva, denominado tutor, permite ao discente 

participar ativamente de seu processo de aprendizagem. A disposição para 

respeitar, escutar com empatia e acreditar na capacidade potencial do discente 

                                                 

6 Santos SS. A integração do ciclo básico com o profissional no Curso de Graduação em Medicina: uma resistência exemplar Rio de 

Janeiro: Papel & Virtual; Teresópolis: FESO; 2005. 

7 Komatzu RS, Zanolli M, Lima VV. Aprendizagem baseada em problemas. In: Marcondes E, Gonçalves E, organizadores. Educação 

médica São Paulo: Sarvier; 1998. p.223-37. 

8 Fernandes JD, Ferreira SLA, Oliva R, Santos S. Diretrizes estratégicas para a implantação de uma nova proposta pedagógica na 

Escola de Enfermagem da Universidade da Federal da Bahia. Rev. Enfermagem 2003;56(54):392-395. 
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para desenvolver e aprender, se lhe for permitido um ambiente de liberdade e 

apoio, são essenciais nesta nova postura9,10. 

A aplicação da metodologia ativa possibilita: 

• O contato com várias áreas do conhecimento; 

• A independência; 

• A personalização do estudo e incentiva a coletividade; 

• Na avaliação dos estudantes de forma personalizada; 

• A aproximação dos alunos e professore. 

 

2.2.4 OS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA PROPOSTA 

 

Nossa proposta pedagógico-metodológica baseia-se na tríade ação –

reflexão - ação, considerando que a aprendizagem se dá a partir de uma 

realidade vivenciada, que é problematizada, teorizada, refletida e transformada. 

A adoção dessa concepção de ensino-aprendizagem produz no aluno um 

espírito crítico e investigativo, transformando-o em agente ativo da sua formação. 

Os fundamentos filosóficos da proposta estão alicerçados em visões acerca do 

homem e da sociedade: 

 

Homem 

 

Ser possuidor da capacidade de pensar, que lhe permite refletir sobre a 

realidade e não somente vivê-la. Quando indaga sobre as coisas, as ideias, os 

fatos, as situações, os valores e a si próprio, cria uma concepção do mundo. É 

essa visão da realidade que permeia suas ações na direção de uma 

transformação. 

 

Estrutura Social 

                                                 

9 Bordenave J, Pereira A. A estratégia de ensino aprendizagem 26Ş ed. Petrópolis: Vozes; 2005. 

10 Bordenave JED. Alguns fatores pedagógicos. In: Santana JP, Castro JL, organizadores. Capacitação em Desenvolvimento de 

Recursos Humanos - CADRHU Natal: Ministério da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde/ Editora da UFRN; 1999. p.261-

268. 
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Constitui-se fundamentalmente de relações de poder, sendo o poder 

social exercido uns sobre os outros de modo diretamente proporcional a 

apropriação, pelos indivíduos ou grupos, dos meios de produção. O poder social, 

que assim torna- se poder político, encontra sua base no poder econômico, ou 

seja, no domínio dos meios de se prover a própria existência material. A inserção 

dos indivíduos no modo de produção os diferencia em classe sociais, permitindo 

a eles possuir certas condições materiais de existência comuns, o que reflete em 

sua qualidade de vida. 

 

Processo Saúde-doença-equilíbrio 

 

Em termos de sua determinação causal, o processo saúde-doença 

representa o conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o 

estado de saúde e doença de uma população, que variam em diversos 

momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade. Portanto, 

não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada 

sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser 

conquistada pela população em suas lutas cotidianas Gualda e Bergamasco11. 

Assim, a saúde deve ser entendida em sentido mais amplo, como componente 

da qualidade de vida, um bem comum, um bem e um direito social, no sentido 

de que cada um e todos possam ter assegurado o exercício e a prática deste 

direito à saúde. 

Os parâmetros para lidar com a complexidade do fenômeno saúde, 

podem ser extraídos das três dimensões influentes, apresentadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS): 1) subjetividade; 2) 

multidimensionalidade, 3) presença de dimensões positivas (p.ex. mobilidade) e 

negativas (p.ex. dor). Esses aspectos se desdobram em seis domínios que 

englobam, desde o domínio físico até o espiritual. 

                                                 

11GUALDA, D. M. R; BERGAMASCO, R. Enfermagem cultura e o processo saúde-doença. 

São Paulo: Ícone, 2004. 
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Cabe a reflexão de que para promover a saúde devem ser consideradas 

as desigualdades históricas sociais, entre gêneros, brancos e negros, com 

relação à renda, acesso à educação e à saúde. Sem a consideração desses 

fatores a promoção da saúde ficará comprometida, no que se refere ao processo 

saúde-doença.  

O processo saúde-doença é um dos pontos centrais para os 

profissionais da saúde que buscam promovê-la, cuidando para que as pessoas 

possam ter, tanto quanto possível, uma boa qualidade de vida, mesmo quando 

as limitações se estabelecem. Para essa relação especial com os clientes, é 

necessário o aprendizado do uso dos instrumentos e das tecnologias para o 

cuidado que compõe a formação desses profissionais. 

Entende-se que a valorização do sujeito como um ser humano é 

essencial para as ações de promoção e proteção à saúde, prevenção das 

doenças, contribuindo para uma atenção integral às pessoas e suas famílias, 

atingindo o equilíbrio almejado. 

 

Educação 

 

Entendida como a produção, incorporação, reelaboração, aplicação e 

testagem de conhecimentos e tecnologia por meio de um processo 

multidimensional de confronto de perspectivas e prioridades, efetivado na 

relação dialógica e participativa entre os diferentes saberes dos sujeitos sociais, 

negociado entre as partes envolvidas no ensino-aprendizagem, promovendo a 

cooperação a solidariedade, a troca, e transformação da realidade. 

 

Processo Ensino – Aprendizagem 

 

Trata-se da criação de oportunidades de conhecimento nas áreas 

afetiva, cognitiva e psicomotora, que sejam voltadas para a realidade e que 

considerem as experiências prévias do estudante; da promoção de condições 

para aprender a aprender, pensar e realizar críticas; de um processo contínuo e 

reflexivo, de sucessivas aproximações do conteúdo, direcionado do menos para 

o mais complexo e conduzido a partir das situações concretas para as abstratas. 
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As condições necessárias para que esse processo ocorra são: motivação, 

participação no processo e conteúdos articulados entre si e contextualizados. 

 

Estudante 

 

Construtor do seu conhecimento de modo ativo, criativo, crítico, num 

exercício contínuo de análise, de reflexão, de interpretação e de síntese do 

objeto a ser aprendido. O estudante deverá conhecer o que sabe, como sabe, 

porque sabe e ser compromissado com sua formação. 

 

Professor  

 

É o orientador, o provocador de dúvidas, o condutor do processo de 

ensino-aprendizagem. Ele é responsável pela organização das atividades, pelo 

acompanhamento e verificação da aprendizagem do estudante. O professor 

deve compreender o estudante como uma pessoa concreta, objetiva, que 

determina e é determinado pelo político, econômico e por sua história de vida, 

devendo conhecer e considerar os problemas dos estudantes. Deve ter como 

ponto de partida do processo ensino-aprendizagem os conhecimentos prévios 

do estudante, devendo, ainda, acompanhar o estudante, ao longo de todo o 

processo de construção do conhecimento, orientando-o, fazendo as 

intervenções necessárias. 

 

Tecnologia  

 

A tecnologia é a aplicação do conhecimento científico para conseguir um 

resultado prático. São técnicas, conhecimentos, métodos, materiais, 

ferramentas, e processos usados para resolver problemas ou ao menos facilitar 

a solução dos mesmos; A utilização da tecnologia possibilita maior envolvimento 

e interesse do aluno.  

 

2.2.5 COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
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Para atender ao perfil do profissional que desejamos formar é preciso 

trabalhar a partir da concepção de competência. Para Perrenoud12, competência 

pode ser entendida como uma capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a 

eles. Os conhecimentos podem ser entendidos como representações da 

realidade que construímos pela experiência e na nossa formação. As 

competências são modalidades estruturais da inteligência, ações e operações 

que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, 

fenômenos e pessoas. 

As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao 

plano imediato do saber fazer. Por meio das ações e operações, as habilidades 

aperfeiçoam-se e articulam-se possibilitando nova organização das 

competências 

Para a formação de profissionais com competência para uma atuação 

reflexiva e crítica identificamos um elenco de habilidades que abrangem todas 

as “dimensões profissionais”. São competências referentes: 

• Ao comportamento com os valores estéticos, políticos e éticos 

inspiradores da sociedade democrática; 

• À compreensão do seu papel social;  

• Ao domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus 

significados em diferentes contextos e de sua articulação 

interdisciplinar; 

• Ao domínio do conhecimento do objeto específico da sua área de 

atuação; 

• Ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem 

o aperfeiçoamento da prática; 

• Ao gerenciamento do desenvolvimento profissional. Cada 

profissional deve estar preparado para fazer o gerenciamento e 

administração tanto da força de trabalho, recursos físicos, 

                                                 

12 PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas 

Sul,1999. 90p, 
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materiais e de informação, da mesma forma que deve estar apto 

a assumir funções de gestão e liderança nos serviços; 

• À liderança, que envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidades para tomada de decisões, comunicação e 

gerenciamento; 

• À valorização o trabalho e o desenvolvimento da capacidade de 

trabalhar em equipe prestar cuidados compatíveis com as 

diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família 

e pelos diferentes grupos da comunidade; 

• À análise crítica e contextualizada da realidade social, para 

identificar problemas e as maneiras de intervir para transformá-la;  

• Ao desenvolvimento, à participação e à divulgação de pesquisas 

e ou outras formas de produção de conhecimento que objetivam 

a prática profissional; 

• Ao planejamento de programas de educação e promoção dos 

indivíduos, considerando as especialidades dos diferentes grupos 

sociais e dos distintos processos de vida, saúde e de trabalho; 

• Ao respeito ao código ético, os valores políticos e os atos 

normativos da profissão escolhida; 

• Ao aprender a aprender sempre, desenvolvendo a habilidade de 

busca, seleção e avaliação crítica de dados, de informações 

disponibilizadas em publicações e bases de dados locais e 

remotas, além das fontes pessoais de informação, incluindo as 

informações advindas de sua própria experiência profissional; 

• À educação permanente, configurando a graduação como uma 

etapa inicial de formação e não como um momento finalístico, 

tendo responsabilidade e compromisso com a educação e a 

capacitação das futuras gerações de profissionais. 

 

2.2.6 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Compreender a avaliação como parte integrante do processo de ensino 

e aprendizagem, é imprescindível na orientação das ações pedagógicas que 

visem à superação das dificuldades apresentadas pelos estudantes Luckesi13. 

As Faculdades Integradas Padrão – FIP Guanambi, investem 

significativamente no desenvolvimento e na manutenção de sua capacidade 

para aferir e avaliar o cumprimento de seus objetivos institucionais, a melhoria 

de seus processos e a produção de resultados específicos do aprendizado do 

estudante.  

Nas FIP Guanambi, a avaliação é realizada por meio de instrumentos 

que possibilitam o aprimoramento na elaboração e uso de avaliações tanto na 

perspectiva diagnóstica, quanto formativa e somativa, entendendo o processo 

avaliativo como uma prática essencial para a qualidade da aprendizagem. O uso 

de diferentes tipos de avaliação permite a superação de defasagens e o avanço 

na qualidade da aprendizagem de todos os estudantes. 

 

Avaliação Diagnóstica, Formativa e Somativa 

 

A tarefa de avaliar para Bloom14deve colaborar com a função principal 

da educação, que é promover o desenvolvimento do indivíduo.  

A Avaliação Diagnóstica visa avaliar os conhecimentos que são pré-

requisitos para a continuidade dos estudos no semestre atual, proporcionando 

aos professores a oportunidade de (re) planejar as ações didático-pedagógicas, 

favorecendo os processos de ensino-aprendizagem. No ponto de vista de Bloom, 

a avaliação diagnóstica tem a função de determinar se os estudantes possuem 

as habilidades para a consecução dos objetivos do conteúdo a ser estudado, 

determinar o seu nível de domínio prévio e, quando aplicada durante a instrução, 

determinar as causas subjacentes a repetidas deficiências na aprendizagem.  

A avaliação diagnóstica possui três objetivos principais: 

• Identificar a realidade de cada turma e especificamente de cada 

aluno;  

                                                 

13 LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico. – São Paulo: 

Cortez, 2013 
14 BLOOM, B. et al. Taxonomia dos objetivos educacionais: domínio cognitivo. Porto Alegre: Globo, 1983. 
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• Observar se os alunos estão desenvolvendo ou não as 

habilidades necessárias para os processos de ensino e 

aprendizagem;  

• Refletir sobre as causas das dificuldades, definindo, assim, as 

ações necessárias para trabalhar as defasagens encontradas. 

A avaliação diagnóstica pode ser aplicada durante todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Quando efetuada antes do início de uma instrução, 

permite a definição do ponto de partida do ensino, propiciando ao educador fazer 

as alterações necessárias de adaptação ao plano de aula às necessidades da 

turma ou do aluno específico.  Esse aspecto preventivo é uma das principais 

características da avaliação diagnóstica, pois torna possível trabalhar a partir dos 

dados coletados desde o início. Ao identificar as causas das dificuldades de 

aprendizagem, deve-se considerar as diferenças individuais de cada aluno. 

Quando usada ao final do processo ensino-aprendizagem, propicia traçar um 

comparativo sobre o processo de aprendizagem do aluno. 

Segundo Bloom, essa modalidade de avaliação tem a função de 

determinar se os estudantes possuem as habilidades para a consecução dos 

objetivos do conteúdo a ser estudado, determinar o seu nível de domínio prévio, 

classificá-los quanto às alternativas de ensino e, quando aplicada durante a 

instrução, determinar as causas subjacentes a repetidas deficiências na 

aprendizagem. Com esse diagnóstico, os professores têm elementos para 

identificar o conhecimento prévio dos alunos em relação aos conteúdos do curso 

ou período e, a partir daí, adequar os programas de ensino a fim de assegurar a 

superação das dificuldades evidenciadas. 

Luckesi define a avaliação como tomada de consciência da qualidade 

dos dados relevantes para uma tomada de decisão, podendo ser considerada 

como uma saída para o modo autoritário de agir na prática educativa em 

avaliação.  

A avaliação diagnóstica deve ser vista como condição sine qua non do 

prognóstico, visto que só ele permite a intervenção futura baseada em dados da 

realidade. 

Considerando a necessidade de tempo para a realização de 

intervenções pedagógicas que contribuam com a aprendizagem do estudante, a 

avaliação diagnóstica deve ser criteriosamente planejada. Se o foco de nosso 
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trabalho está na aprendizagem, a avaliação não deve ser centrada no 

conhecimento nem os aspectos quantitativos devem prevalecer sobre os 

qualitativos. Portanto, a atenção deve estar voltada para o que o aluno foi capaz 

de aprender e o que ele foi capaz de mobilizar a partir do que aprendeu.  

A avaliação formativa centra-se na avaliação do desempenho dos 

alunos durante o processo ensino-aprendizagem. Uma vez identificadas as 

necessidades dos alunos, o planejamento deve ser repensado à luz do 

diagnóstico realizado. Um diagnóstico que não influencia o programa de ensino, 

é inócuo. Os resultados indicam se o plano, elaborado a partir do diagnóstico, 

está contribuindo para o bom desempenho do aluno. 

Perrenoud afirma que a avaliação formativa está centrada essencial, 

direta e imediatamente sobre a gestão das aprendizagens dos alunos. Tal 

concepção se situa na perspectiva de uma regulação intencional, cuja finalidade 

é determinar, ao mesmo tempo, o caminho já percorrido por cada um e aquele 

que resta percorrer com vistas a intervir para otimizar os processos de 

aprendizagem em curso.  

Bloom postula que a avaliação é a coleta sistemática de dados com o 

objetivo de verificar se estão ocorrendo mudanças no aprendiz, bem como 

verificar a quantidade ou grau de mudança ocorrida. Assim, ela propiciará 

um feedback informativo à medida que o aluno evolui, ou apresenta dificuldades 

nas etapas de estudo dos componentes considerados importantes na unidade 

de aprendizagem. A partir disso, a tarefa dos professores consiste em especificar 

as formas pelas quais os alunos serão modificados e tomar uma série de 

decisões (materiais a utilizar, métodos mais adequados, atividades 

desenvolvidas pelo aprendiz) para que a aprendizagem ocorra da forma 

desejada. 

A avaliação formativa só pode ser desenvolvida plenamente no quadro 

de uma pedagogia diferenciada, fundada sobre uma política perseverante de 

democratização do ensino. É importante que o aluno vivencie a avaliação 

formativa para depois colocá-la em prática.  

Nessa perspectiva, a avaliação formativa no contexto de ensino, se 

caracteriza por ser processual, isto é, possibilita a interação entre o professor e 

o aluno ao longo do processo ensino-aprendizagem, uma vez que auxilia os 

envolvidos com informações acerca dos objetivos alcançados e os esforços 
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necessários para desenvolver o que ainda não foi atingido. Dessa forma, a 

avaliação fornecerá subsídios para as intervenções que ocorrem durante a 

formação do aluno, visando aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem. 

A avaliação tem a função de regular a aprendizagem. 

Nessa modalidade de avaliação é importante o uso de variados tipos de 

avaliações e de novas práticas pedagógicas. É preciso o uso de 

diferentes instrumentos, tais como: trabalho de equipe, escrita, apresentações 

orais, resolução de situações problemas, criação de protótipos, jogos, auto 

avaliação e outros. A auto avaliação é uma maneira de promover a autonomia 

dos estudantes. Para que isso, o processo necessita ser democrático.  

Dentre os instrumentos da avaliação formativa estão os testes 

criteriosos, descrevendo, de modo analítico, um nível de aquisição ou de 

domínio, bem como a observação in loco dos métodos de trabalho, dos 

procedimentos e dos processos intelectuais do aluno. 

 A avaliação somativa assume o papel de uma avaliação final que serve 

para julgar o valor dos currículos inteiramente acabados e aperfeiçoados pelo 

uso do processo de avaliação em sua função primeira (formativa).  

Bloom assevera que a avaliação somativa tem por objetivo avaliar de 

modo geral em que grau os objetivos preestabelecidos foram atingidos. Os testes 

de natureza somativa podem ser aplicados em vários momentos, todavia, 

tendem a ser aplicados somente ao final de um curso.  

Silva15 defende que a aplicação da avaliação somativa é necessária para 

o sistema educacional como forma de retorno à sociedade dos resultados 

obtidos ao término do processo de ensino e aprendizagem e, quando o sistema 

avaliativo é pensado de forma integral, as modalidades avaliativas têm funções 

importantes que se complementam. 

                                                 

15  SILVA, Denise Prado da. A avaliação somativa nas sequências didáticas para o oral e a escrita 

em português. 2011. 112 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de 

Letras e Comunicação, Belém, 2011. Programa de Mestrado em Letras. 
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Segundo Scriven16, o importante é fazer o melhor uso de cada uma das 

funções dos diversos tipos de avaliação. 

Portanto, as FIP Guanambi  primam para que a avaliação seja 

qualitativa, contínua e permanente, periódica e sistemática e processual, 

objetivando o acompanhamento progressivo do discente, contribuindo para a 

construção do conhecimento do acadêmico e sua autonomia intelectual, 

oferecendo suporte de reflexão e mudanças que possui como princípio acolher 

uma situação e a partir dela buscar a sua qualidade e a devida intervenção. 

A avaliação faz uso de diferentes instrumentos – avaliações escritas, 

exercícios, textos produzidos, relatórios, checklists, portfólios, OSCE, avaliação 

global, avaliação 360, dentre outros –, a divulgação dos critérios utilizados, o 

feedback oportuno e a análise dos resultados e dos instrumentos de avaliação. 

O curso de Medicina das FIP Guanambi interpreta a avaliação como um 

processo dinâmico, constante e progressivo, que norteará a reflexão contínua de 

sua prática educativa, consubstanciando o potencial qualitativo de suas funções, 

no âmbito da Pesquisa, Extensão e Ensino. 

A avaliação é considerada como a ferramenta principal de organização e 

implementação curricular, assim como um processo que produz mudanças 

nos conceitos e práticas de formação, na gestão, nos modelos institucionais 

e nas configurações do sistema educativo. Os resultados avaliativos 

conduzem as diretrizes de mudança que a instituição se propõe a realizar, 

visando o aperfeiçoamento de seus processos. 

As avaliações das FIPGuanambi são operatórias, com questões 

dissertativas e de múltipla escolha, do tipo problema, exigindo do aluno relações 

entre algumas variáveis, possibilitando: 

• Fornecer aos alunos informações úteis sobre suas competências 

e habilidades (cognitiva, afetiva, de comunicação, de colaboração 

e de análise crítica);  

                                                 

16 SCRIVEN, M The Methodology of Evaluation. In: TYLER, R.; GAGNE, R.; SCRIVEN, M. 

Perspectives of Curriculum Evaluation. Washington, D.C: American Educational Research 

Association, 1967. 



87  

• Fornecer às FIP Guanambi, informações úteis sobre o andamento 

e eficácia de todos os programas acadêmicos, de modo que 

possa haver melhorias contínuas para se atingir os resultados de 

aprendizagem desejados pelos estudantes e obter um impacto 

mensurável e positivo sobre a vida pessoal e profissional dos 

alunos 

No processo de avaliação os professores e alunos interagem e decidem 

novos caminhos para a vivência da sala de aula, possibilitando mudanças no 

percurso do trabalho docente contribuindo para um projeto de aprendizagem 

emancipatória. 

As avaliações acadêmicas são compostas por meio de provas teóricas 

de múltipla escolha, de questões dissertativas, trabalhos desenvolvidos na IES 

ou em campo de prática, projetos e outras formas de verificação, previstas nos 

Eixos.  

As Avaliações Práticas envolvem aspectos relacionados ao 

desempenho em atividades de laboratório, de campo ou de estágio e de 

aprendizagens em pequenos grupos, compreendendo, de acordo com o 

contexto: 

• Análise de desempenho, solução de problemas, raciocínio crítico 

e reflexivo, capacidade de tomada de decisão; 

• Relação interpessoal e Inter profissional, trabalho em equipe, 

relação profissional-paciente/cliente-família-comunidade; e, 

• Compromisso, pontualidade e assiduidade. 

Ao longo do processo avaliativo, são utilizadas: 

• Auto avaliação: realizada pelo aluno, sobre o seu próprio 

desempenho; deve englobar conhecimento, atitudes e 

habilidades, estimulando-o a reconhecer e assumir mais 

responsabilidade em cada etapa do processo de aprendizagem; 

oral em cada grupo tutorial, e escrita três vezes por módulo. 

• Avaliação interpares: realizada pelos membros do grupo sobre o 

desempenho de cada um dos participantes; oral em cada grupo 

tutorial, e escrita três vezes por módulo. 
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• Avaliação pelo tutor: para identificar as atitudes, habilidades e 

progresso de cada aluno em cada grupo tutorial. 

• Teste de Progresso Institucional: elaborado para fornecer uma 

avaliação longitudinal do progresso do aluno durante o curso, em 

todas as áreas da ciência médica pertinentes à formação 

profissional.  O Teste de Proficiência é uma avaliação que se 

assemelha ao Teste de Progresso, mas com periodicidade 

semestral. Além das 5 áreas básicas da Medicina, a avaliação 

contempla conteúdos de ciências básicas, diferindo também, 

nesse aspecto, em relação ao Teste de Progresso. Os alunos 

receberão feedback detalhado sobre sua performance, que 

poderá ser considerada mais uma ferramenta para 

aprimoramento do currículo e das práticas educacionais no 

âmbito do curso. 

• Avaliação Cognitiva: É realizada por meio de questões de alta 

taxonomia, revisadas por professores que foram ou são 

elaboradores/revisores de itens do Banco Nacional de Itens do 

INEP/MEC. O software Educat® permite a consolidação de um 

banco de itens que passará a ser analisado pela Teoria Clássica 

dos Testes e, posteriormente, pela Teoria de Resposta ao Item 

(TRI), quando atingir a amostragem apropriada de respondentes 

no Grupo NRE Educacional. Após testagem e validação dos itens 

pela TRI, será implantado o Teste Adaptativo por Computador 

(Computer Adaptative Testing – CAT), permitindo que cada 

estudante seja submetido a uma avaliação de acordo com o seu 

nível de desempenho. 

• Avaliação baseada no desempenho clínico: mede habilidades 

clínicas específicas e atitudes. A avaliação contempla as 

dimensões cognitivas, psicomotoras, afetiva atitudinal, tendo 

como referência as DCNs do Curso de Medicina.  

 

A avaliação do aluno incide sobre frequência e rendimento. É considerada 

uma oportunidade para o aluno vivenciar situações de aprendizagem que 

extrapolem as aulas presenciais. A avaliação do rendimento do aluno deve ser 



89  

coerente com a incorporação, na atividade rotineira do professor, de 

metodologias e técnicas de ensino variadas, flexíveis, atraentes e motivadoras. 

Operar nesta perspectiva e traduzi-la em termos de organização e 

administração de situações de processo ensino-aprendizagem concretiza-

se por meio: 

• Da consideração do desenvolvimento de competências 

como pilar para a construção do perfil do egresso; 

• De uma proposta curricular integradora da teoria e prática, 

objetivando o desenvolvimento das competências 

profissionais; 

• Da interdisciplinaridade; 

• Da relação professor-aluno; 

• Do uso de espaços e tempos extraclasse para ampliar a 

aprendizagem; 

• Da participação nas atividades de iniciação científica, 

representada principalmente pelo TCC – estímulo à pesquisa; 

• Da participação em atividades de extensão; 

• Do acesso à tecnologia da informação. 

 

         A avaliação é composta de procedimentos e instrumentos diversificados 

que atendem, tanto a avaliação formativa, quanto a somativa, incidindo sobre 

todos os aspectos relevantes: os conteúdos trabalhados e a construção das 

competências profissionais. 

         As diretrizes para a educação na atualidade, em todos os níveis de ensino, 

preconizam o enfoque no ensino e na avaliação de competências, o que enseja 

questionar a relação entre teoria e prática, redesenhando os currículos para  

garantir uma formação ética e comprometida com o campo de sua atuação 

profissional. 

         Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos – saberes, capacidades, informações – para solucionar, com 

pertinência e eficácia, uma série de situações. Para desenvolver competências, 

é preciso, antes de tudo, trabalhar com problemas e projetos, propor tarefas 

complexas e desafios que incitem os alunos  a mobilizar seus conhecimentos, 
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habilidades e valores e, em certa medida, completá-los. Considera-se, nessa 

abordagem, que, no desenvolvimento das competências, o conteúdo é um meio 

e não mais um fim em si mesmo (PERRENOUD, 2002). 

        No momento em que curso de Medicina das FIP Guanambi decide 

trabalhar no intuito de desenvolver competências, torna-se necessário definir, 

nos módulos e estágios, objetivos claros, metodologias ativas e um 

redimensionamento na compreensão e prática de avaliação. O objetivo do 

ensino de cada disciplina deverá, portanto, ultrapassar a mera memorização de 

informações, porque o êxito na abordagem do desenvolvimento de 

competências não está na reprodução, mas na capacidade de construir soluções 

próprias frente aos novos problemas. 

         Ao escolher instrumentos de avaliação, o professor deve saber qual a 

habilidade requerida: conhecimento – evocação de informações; compreensão 

– entendimento; aplicação – uso de abstrações, análise e desdobramento do 

conhecimento; síntese – combinação de novos elementos ou avaliação – 

julgamento de valor do material. 

        Avaliar essas dimensões na formação dos futuros médicos significa 

verificar não apenas se assimilaram os conhecimentos, mas sim, quanto e como 

os mobilizam para resolver situações - problema, reais ou simuladas, e se 

desenvolveram as habilidades e atitudes necessários, relacionadas, com o 

exercício profissional. 

       Neste contexto, o processo de avaliação verificará o progresso do 

estudante, apontando as debilidades e as potencialidades dos estudantes nas 

áreas avaliadas, com a finalidade diagnóstica, formativa e somativa. Oportuniza 

ao estudante elementos para buscar a sua formação em um processo de ação- 

reflexão-ação. 

       A avaliação da e para a aprendizagem pressupõe a aplicação de diversos 

métodos e técnicas avaliativas acompanhar o desenvolvimento cognitivo, das 

habilidades e das atitudes para além da finalidade somativa. (Miller, 1976). 

 

Figura 12: Pirâmide de Miller e tipos de avaliação 
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         De acordo com Collares (2019), para avaliar as habilidades  

comportamentais complexas devemos inverter a pirâmide de Miller (figura 13), 

pois a maioria dos testes utilizados não avaliam as competências profissionais  

preconizadas para o século XXI. 

 

Figura 13: Pirâmide de Miller invertida para avaliação de habilidades 

complexas 

 

 

Desta forma, o sistema de avaliação do estudante deverá ter: 

• Validade 

• Fidedignidade 

• Viabilidade 

• Equivalência 

• Impacto educacional 

• Aceitabilidade 
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Portanto, na avaliação interna, destaca-se a autonomia deliberada à 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, a fim de coordenar os processos internos 

de avaliação, legitimando seus resultados, o que se torna primordial no 

cumprimento dos propósitos estabelecidos. 

Nessa perspectiva, todas as ações acadêmico-administrativas do curso 

de Medicina das FIP Guanambi serão baseadas nos resultados das auto 

avaliações e das avaliações externas, assim como avaliação de curso, ENADE, 

CPC e outras como ANASEM, Teste de Progresso e Teste de Proficiência do 

Grupo AFYA Educacional. 

Assim, o cumprimento do cronograma de ações constante no Projeto de 

Avaliação Institucional, com utilização de instrumentos quantitativos e 

qualitativos, tem o propósito de desencadear ações de redimensionamento e 

aperfeiçoamento institucional e subsidiar estratégias de revitalização e 

enriquecimento, em especial do projeto pedagógico do curso de Medicina. Os 

resultados da auto avaliação serão enriquecidos com os resultados das 

avaliações externas do curso. 

As avaliações externas serão objeto de amplo debate em todas as 

esferas institucionais. Os dados serão analisados e medidas saneadoras de 

deficiências tomadas em tempo hábil, caso necessário. Nesse contexto, as 

habilidades e competências previstas na ANASEM e no ENADE serão discutidas 

sistematicamente no âmbito do NDE, subsidiando reflexões e conferindo 

dinamismo ao PPC do curso de Medicina. 

O PPC do Curso de Medicina detalha o processo de avaliação da 

Aprendizagem e o sistema de avaliação está previsto no Regimento Geral. 

O sistema de avaliação e de frequência do Internato será definido em 

Regulamento próprio. 

 

2.3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO 

 

A concepção curricular da IES é realizada mediante três parâmetros 

principais: as Diretrizes Curriculares Nacionais, a experiência pedagógica da IES 

e as necessidades regionais. Dessa maneira, o Projeto Pedagógico do Curso 

tem sua revisão constante pelo colegiado de curso e pelo Núcleo Docente 

Estruturante - NDE.  
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A proposta pedagógica do curso da instituição está conectada à 

concepção didático pedagógica descrita, garantindo uma unidade educacional, 

com previsão global e sistemática de toda ação a ser desencadeada durante o 

processo formativo do aluno. Isto é viável por meio de um planejamento 

curricular capaz de prever a proposição de situações que favoreçam o 

desenvolvimento das capacidades do aluno para resolver problemas. A partir 

dele são estabelecidas as linhas mestras que norteiam todo o trabalho. É uma 

tarefa que tem por objetivo a organização de um sistema de relações lógicas e 

psicológicas dentro de um ou vários campos do conhecimento, de tal modo que 

favoreça ao máximo o processo ensino aprendizagem. Subsidiado pelo 

planejamento curricular surge em nível mais específico o planejamento de 

ensino. Ele é a transposição de ideais formativas e metas definidas nos níveis 

anteriores de planejamento para o nível mais próximo e concreto da sala de aula. 

Indica a atividade direcional, metódica e sistematizada que é empreendida pelo 

professor junto a seus alunos. Desse modo, o planejamento de ensino é 

compreendido de forma estreitamente vinculada às relações que se produzem 

entre a instituição e o contexto histórico-cultural em que a educação se realiza.   

A instituição possui um Diretor Acadêmico de modo a acompanhar de 

perto o trabalho desenvolvido pelo coordenador de curso juntamente com os 

professores. 

 

 

2.3.1 INOVAÇÕES CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS, ESPECIALMENTE 

QUANTO À FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

As FIPGuanambi implantarão de maneira crescente algumas inovações 

nos cursos ofertados e disciplinas para garantir a flexibilidade dos componentes 

curriculares.  

A pesquisa e a iniciação científica serão inicialmente operacionalizadas 

por meio do Programa de Iniciação Científica, que tem como objetivo 

desenvolver e formar pesquisadores e, simultaneamente, visa a desenvolver 

tecnologias de inovação.  

A Iniciação à Pesquisa Científica é viabilizada pela orientação, incentivo 

e acompanhamento do discente pelo docente. Os Projetos de pesquisa e de 
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Iniciação à Pesquisa são propostos e realizados de acordo com a escolha dos 

docentes e discentes do curso.          

A pesquisa também se desenvolverá nos Trabalhos de Conclusão de 

Curso - TCC, etapa conclusiva de todo um processo de iniciação científica na 

graduação. 

As Atividades Complementares são todas aquelas atividades 

extraclasse que não estão estruturadas sob programa específico, 

caracterizando-se como atividades de extensão.  

Para o desenvolvimento das Atividades Complementares são acordadas 

parcerias de trabalho entre órgãos públicos e privados e a Instituição, visando a 

inserção do acadêmico no ambiente de trabalho. 

Para promover e estimular o aprimoramento do desempenho acadêmico 

dos discentes foi instituído um Programa de Nivelamento para os alunos da 

graduação, levando em conta as defasagens de aprendizagem apresentadas no 

decorrer do semestre. 

Os professores são estimulados a adotar práticas inovadoras de 

avaliação, objetivando ampliar a capacidade de verificação do processo de 

aprendizagem, mediante uso de metodologias ativas. 

Na construção do currículo de cada curso, a Instituição prioriza 

conhecimentos necessários ao discente para que ele assuma o seu processo de 

formação continuada, após concluir o curso. Os egressos dos cursos deverão 

estar aptos, portanto, para investirem em sua formação, de forma permanente, 

mantendo a capacidade de continuar aprendendo para responder às contínuas 

mudanças da sociedade atual, sempre se posicionando de forma criativa e 

crítica. 

Compõem, ainda, o currículo do curso: a disciplina Libras, conforme 

decreto nº 5.626/2005; as Políticas de educação ambiental, conforme o disposto 

na Lei nº 9.795/1999, Decreto nº 4.281/2002 e na Resolução CP/CNE nº 2/2012; 

Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, que estabelece, no seu Art. 1º, § 1º a 

inclusão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos de 

instituições de ensino superior, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 

como tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes, conforme Parecer CNE/CP, 3/2004; e  a Resolução CP/CNE 
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nº1 de 30 de maio 2012, estabelece  a inserção dos conhecimentos de Educação 

em Direitos Humanos na organização dos currículos da Educação Superior. 

O projeto pedagógico do curso aponta os componentes curriculares que 

possam conferir as viabilidades e competências definidas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, bem como componentes que desenvolvam a capacidade 

crítica, na visão humanística da sociedade e responsabilidade social. Os 

conteúdos e as disciplinas estabelecidos no PPC contemplam uma abordagem 

científica, humanística e ética na relação médico-paciente, valorizando as 

atividades extraclasse abrangendo os níveis de atenção. 

 

2.3.2 OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO 

CURRICULAR 

  

Em consonância com os pressupostos ético-político, metodológicos e as 

diretrizes curriculares do MEC, a Instituição propõe um planejamento curricular 

flexível, com uma organização do conhecimento que prioriza a prática 

interdisciplinar e que permite o envolvimento de docentes e discentes em 

atividades de ensino, iniciação científica e extensão. 

A organização curricular permite a aprendizagem a partir da interação 

entre a busca do conhecimento, a prática reflexiva, a relação aluno - aluno, a 

relação professor x aluno e aluno x professor. 

A integralização dos cursos obedece aos princípios legais do Ministério 

da Educação e estão expressos nos Projetos Pedagógicos do Curso, 

respeitando-se a carga horária estabelecida para os componentes curriculares, 

bem como para o Trabalho de Conclusão de Curso, os Estágios, Atividades 

Práticas e Complementares. 

O Curso de Graduação da IES oferece um elenco de disciplinas eletivas 

em sua Organização Curricular, que possibilita oportunidades diferenciadas de 

integralização do Curso. 

A Instituição oferece disciplinas em dependência no período de férias ou 

em módulos, aos sábados, para que a frequência dos alunos seja efetiva e para 

possibilitar que ele não interrompa seu curso. 

O aluno pode, também, cursar disciplina de outro curso superior, quando 

ofertado pela Instituição, com ementas e carga horária, que sejam compatíveis 
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com o seu curso, para aproveitamento curricular e programa de atividades 

complementares.  

O ensino é organizado a partir de uma metodologia que favorece as 

atividades de aprendizagem individual e coletiva, bem como estudos teóricos e 

práticos. 

Para os acadêmicos transferidos de outras IES será feito o 

aproveitamento de estudos conforme estabelecido em Resolução. 

 

2.3.3 ATIVIDADES PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares fazem parte do Currículo dos cursos por 

recomendação das Diretrizes Curriculares, e complementam a formação dos 

estudantes com atividades educativo-culturais e profissionais, de maneira geral 

e também específicas do curso. Trata-se, portanto, de oportunidades para 

apropriação do conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades que 

habilitarão o aluno a ser um bom professional em sua área específica, permitindo 

outras atividades, além das previstas no formato tradicional das aulas e práticas 

convencionais, oportunizando a aprendizagem em outros lugares e tempos 

diferenciados. 

As Atividades Complementares possuem regulamentos próprios para 

cada curso e são acompanhadas por docentes com dedicação para tanto, e 

supervisionados pelos coordenadores de cursos, como parte integrante das 

respectivas propostas pedagógicas de seus projetos pedagógicos. 

A partir das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação do Ministério 

da Educação, as Atividades Complementares passaram a figurar como 

importante componente dos Cursos Superiores de Graduação, tanto na 

organização de seus programas de formação, quanto na flexibilização curricular. 

Dessa forma, o PPC deverá ser construído coletivamente, contemplando 

atividades complementares. Cabe a IES criar mecanismos de aproveitamento de 

conhecimentos, adquiridos pelo estudante, por meiode estudos e práticas 

independentes, presenciais ou a distância, como monitorias, estágios, programas 

de iniciação científica, programas de extensão, estudos complementares e 

cursos realizados em áreas afins. 
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As Atividades Complementares deverão aprofundar o nível de 

conhecimento do aluno para além dos limites naturais do Curso, proporcionando 

a participação do aluno na construção do conhecimento com experiências 

inovadoras. 

O currículo do curso de Medicina atribui 210 horas de sua carga horária 

total para a realização de tais atividades, totalizando, que serão desenvolvidas 

ao longo da integralização do curso. 

A possibilidade de frequentar cursos, seminários e outros eventos 

viabilizará ao aluno perceber a comunicação entre as diversas áreas do 

conhecimento em medicina. A proposta também permitirá ao discente a 

participação na formação do seu currículo, atendendo à necessidade de 

diversificação do conhecimento, no tempo disponível para a conclusão do curso. 

A carga horária das atividades complementares será distribuída em 

atividades direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão de forma 

equilibrada e diversificada, garantindo os princípios norteadores da educação 

superior, obedecendo às políticas deste projeto pedagógico e cumprindo os 

requisitos de comprovação (formas de aproveitamento). A comprovação 

ocorrerá por meio de certificados e/ou declarações que serão apresentados pelo 

aluno, mediante deferimento do responsável pela gestão de atividades 

complementares, órgão competente para a condução, organização e controle de 

tais atividades. 

Como prática inovadora, os alunos contarão com as páginas da Extensão 

e do curso nas redes sociais, em que são publicadas, periodicamente, as 

oportunidades de atividades complementares disponíveis. 

Para a regulação e gestão das atividades complementares serão 

disponibilizada fichas de preenchimento ao aluno (Quadro 16) no site da IES 

para posterior validação do aproveitamento das horas pela Secretraria 

Acadêmica, mediante comprovação. No final do período letivo a secretária 

acadêmica encaminhará relatório das horas aproveitadas para a coordenação 

do curso apreciar e aprovar. Os dados apurados serão inseridos na intranet 

acadêmica. Além disso, é de responsabilidade do coordenador do curso, da 

secretária acadêmica e da Direção Acadêmica, acompanhar longitudinalmente 

e orientar os estudantes sobre oportunidades de atividades oferecidas pela IES 

que são computadas como horas de atividades complementares, tais como 
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editais de monitoria, iniciação científica, participação em eventos locais, 

nacionais e internacionais, de publicações em revistas e anais, ações de 

inovação e responsabilidade social, dentre outros. 

 

Quadro 16 - Ficha de computo de horas de atividades complementares. 

 TIPO DE 

ATIVIDADE 

HORAS 

E
N

S
IN

O
 

Monitoria: atuação nas disciplinas inscritas no 

programa institucional de monitoria das FIP 

Guanambi. 

(Máximo: 60 

horas) 

Participação em avaliações formativas seriadas de 

interesse institucional aliadas às Diretrizes 

Curriculares Nacionais (Teste de Progresso). 

(10 h por 

evento, 

máximo: 60 

horas). 

Cursos, palestras, seminários, fóruns, congressos de 

natureza acadêmica e profissional realizados pelas 

FIP Guanambi ou por outra Instituição de Ensino 

Superior – IES, com entrega de comprovação de 

participação. 

Reuniões com os acadêmicos representantes de turma 

convocadas pela Diretoria Acadêmica ou 

pelo Coordenador de Curso. 

 

 

(Até 10 horas 

por evento, 

Máximo: 50 

horas). 

 

 

Estágio extracurricular: com a finalidade de 

treinamento de competências e habilidades 

específicas do processo de formação em campo 

prático recomendado, com comprovação. 

(10h: estágio 

entre 50 e 99h / 

20h: estágio 

entre 100 e 

199h /60 horas: 

estágio de 200h 

ou mais. 

Máximo: 60 

horas) 
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Participação na organização de palestras, cursos e 

eventos científicos, com supervisão docente, 

mediante a comprovação da atividade realizada. 

(20 h por 

evento. 

Máximo: 40 

horas) 

 

 

Disciplinas optativas de outras áreas/cursos na 

própria IES ou em outra IES reconhecida pelo MEC. 

(1 h para cada 

h/a constante 

no Histórico ou 

comprovante. 

Máximo 40 

horas) 

 

 

Intercâmbio com IES nacionais ou estrangeiras 

em áreas afins ao Curso. 

(30 h: duração 

entre 100h / 50 

h: duração de 

200 h ou mais. 

Máximo: 80 

horas) 

 

  

 

Cursos livres de idiomas, habilidades de 

comunicação, oratória, informática, gestão, digitação 

ou outras áreas que podem contribuir para a carreira 

profissional. 

(1 hora para cada 

h/a constante no 

Histórico ou 

comprovante. 

Máximo 50 

horas) 

Total da carga horaria de Ensino mínima a ser 

cumprida 

(Mínimo = 50 

h) 

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 

Prestação de serviços à comunidade local e ações 

que visem a melhoria da qualidade de vida da 

população, por meio de jornadas, campanhas de 

vacinação, exposições, feiras, stands e outros 

eventos, mediante comprovação por meio de 

relatório (constando carga horária). 

(1 h para cada hora 

de participação. 

Máximo: 50 

horas) 
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Prestação de serviços à comunidade local, 

ministrando conteúdos em cursos de capacitação, 

tais como: primeiros socorros, alimentação, inclusão 

digital, gerenciamento de negócios, direito a 

cidadania, entre outros, inseridos no contexto de 

aprendizagem do próprio curso ou de interesse 

social, associação profissional ou entidade de 

reconhecida idoneidade, mediante a comprovação 

por relatório 

(constando carga horária). 

 

(Até 10 h por 

participação em 

cada curso. 

Máximo: 50 

horas) 

Realização de trabalho de consultoria, elaboração de 

projetos e estudos de campo, no âmbito do campo 

de formação profissional do curso, com orientação 

docente e mediante a entrega de relatório (constando 

carga horária). 

(Até 15 h por 

participação em 

cada projeto. 

Máximo: 30 

horas) 

Participação e/ou realização de atividades de caráter 

eminentemente sócio comunitário efetuadas junto a 

diferentes entidades particulares beneficentes, 

humanitárias e filantrópicas, legalmente constituídas, 

visando o estímulo e exercício do voluntariado, 

mediante comprovação por meio 

de relatório referendado por profissional responsável. 

 

(4 h para cada 

participação. 

Máximo: 20 

horas) 

Cooperação em campanhas comunitárias (doação 

de sangue, doação de alimentos, roupas e outros) 

que favoreçam a qualidade de vida da população e 

que sejam vinculadas aos programas do município 

e/ou das FIP Guanambi ou de entidades 

governamentais/não- governamentais, mediante 

relatório referendado pelo 

profissional responsável. 

 

(4 h para cada 

participação. 

Máximo: 20 

horas) 

Participação efetiva em organização de evento cultural 

ou 

desenvolvendo atividades de teatro, música, canto, 

(1 h realizada 

corresponde a 1 
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pintura, 

 artes plásticas, mediante comprovação por 

meio de certificado. 

h de atividade 

complementar. 

Máximo: 20 

horas) 

Total da carga horaria de Extensão mínima a ser 

cumprida 

(mínimo = 50 

h) 

P
E

S
Q

U
IS

A
 

 

 

 

Iniciação Científica: participação em programa de 

pesquisa com orientação de docente devidamente 

aprovado pela Instituição, e participação em Ligas 

Acadêmicas. 

(30 h: 

participação em 

programa de 

pesquisa sob 

orientação / 10 h: 

participação em 

Ligas Acadêmicas. 

Máximo: 60 

horas) 

 

Apresentação de trabalhos científicos, inscritos sob 

a forma de pôster, como autor ou coautor, em 

eventos na própria IES. Entrega de fotocópia do 

certificado. 

(5 h por trabalho 

inscrito. 

Máximo: 20 

horas) 

 

Apresentação oral de trabalhos científicos 

realizados como autor ou coautor em eventos na 

própria IES ou em eventos fora da IES. Entrega de 

fotocópia do certificado. 

(10 h por 

trabalho 

realizado. 

Máximo: 40 

horas) 

Publicação de trabalho científico como autor ou 

coautor na forma de artigo, resenha, capítulo de livro, 

exceto publicação de resumos em anais de congressos, 

seminários ou outros eventos. Entrega de fotocópia 

comprovando a publicação. 

(50 h por trabalho 

publicado. 

Máximo: 100 

horas) 
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Premiação de trabalho científico como autor ou 

coautor, na própria IES, em outra IES ou associação 

de classe. Entrega de fotocópia do certificado. 

(50 h por 

premiação. 

Máximo: 50 

horas) 

Participação como ouvinte em banca de defesa de 

Trabalho de Conclusão de Curso ou pós-graduação 

latu sensu/strictu sensu, mediante assinatura de lista 

de presença a ser 

encaminhada pela coordenação dos TCC´s. 

(2 h por banca. 

Máximo 50 horas) 

 

Depósito de patente. 

(50 h por 

patente. 

Máximo: 100 horas 

Total da carga horaria de Pesquisa mínima a ser 

cumprida 

(mínimo = 50 

h) 

TOTAL GERAL 210 h 
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As atividades complementares no curso encontram-se devidamente 

normatizadas, institucionalizadas e regulamentada possuindo mecanismos 

inovadores de gestão e garantia da diversidade de execução pelos discentes. 

 

2.3.4 POLÍTICA/NORMATIZAÇÃO PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O estágio curricular supervisionado, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares, compõe a matriz curricular dos cursos de graduação da Instituição, 

sendo a aprovação dele obrigatória para que o discente conclua o curso superior 

em que se encontra matriculado. 

A Resolução nº 3/2014, CNE, para o curso de Medicina, determina, no art. 

24, que “a carga horária mínima do estágio curricular será de 35% da carga 

horária total do Curso de Graduação em Medicina”. 

 

Princípios Fundamentais do trabalho de estágio: 

 

• Atitude ética e científica. 

• Pluralismo e flexibilidade teórica e metodológica. 

• Comprometimento com a inovação. 

 

Objetivo: 

 

• Garantir o desenvolvimento das competências específicas 

previstas para os diversos cursos de graduação, capacitando o 

aluno a exercer, eficientemente, suas atividades. 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas: 

 

• Analisar o contexto em que atua profissionalmente, em suas 

dimensões institucional e organizacional, explicitando a dinâmica 

das interações entre seus agentes sociais; 

• Atuar profissionalmente, em diferentes contextos, visando a 

promoção da inovação e da criatividade, o desenvolvimento e a 
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qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e 

comunidades; 

• Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de intervenção, de 

caráter promocional, considerando as características das 

situações e dos problemas específicos com os quais se depara; 

• Dominar a linguagem própria do seu campo de trabalho, 

expressando conceitos e soluções, de acordo com as diversas 

situações evidenciadas; 

• Interagir com especialistas de outras áreas de modo a utilizar 

conhecimentos diversos e atuar em equipes interdisciplinares na 

elaboração e execução de suas atividades; 

• Ter visão sistêmica, manifestando capacidade de conceituação a 

partir da combinação adequada de diversos componentes 

econômicos, psicológicos e sociológicos que poderão interferir 

em seus trabalhos; 

• Dominar a gerência e a administração de recursos humanos para 

saber dirigir uma instituição dentro do seu campo de atuação ou 

relacionada à ele; 

• Ter visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos 

relevantes a serem abordados, revelando consciência das 

implicações econômicas, sociais, antropológicas, ambientais, 

estéticas e éticas de sua atividade. 

 

O curso de Medicina das FIP Guanambi oferece o Estágio Curricular 

Obrigatório nos últimos quatro semestres (9º ao 12º período), sob forma de 

estágio integrado, em três módulos: Estágio em Emergências Médicas, Estágio 

em Atenção Primária em Saúde e Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar, 

em que ocorrerão rodízios nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e 

Obstetrícia, Saúde Mental/Psiquiatria, Saúde Coletiva e Pediatria. 

 

O Estágio Curricular Obrigatório ou Internato Médico, propiciará ao aluno 

a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, de forma supervisionada, em 

situações de prática profissional específica, proporcionando ao estudante a 
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realimentação do processo de aprendizagem e sua vinculação ao mundo do 

trabalho. 

As atividades de Estágio Curricular Obrigatório se realizarão na forma de 

rodízio, ordenado de acordo com a realidade local e coerente com o perfil do 

egresso. A carga horária total do Estágio Obrigatório será de 3.100 horas 

práticas (treinamento em serviço sob supervisão) e teóricas, 41,7% da carga 

horária total do curso, superando o percentual mínimo preconizado, que é de 

35%. Desse total, no mínimo, 80% serão de atividades práticas e até 20% de 

atividades teóricas (casos clínicos, grupos de discussão, seminário, sessões 

anatomoclínicas, sessões clínicoradiológicas, clube de revista, temas de revisão 

e atualização). Dessa carga horária, 940 horas (30,3%) serão destinadas aos 

Serviços de Urgência e Emergência e de Atenção Primária em Saúde (APS), 

com predominância de carga horária na APS (55,3%). 

O Internato de medicina das FIP Guanambi estará estruturado na matriz 

curricular da seguinte maneira: 

 

Quadro 17 - Carga horária (hora-relógio) do Internato 

 

 

 

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

T 

O 

CARGA HORÁRIA (HORA-RELÓGIO) Créditos 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 162 8 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 258 13 

Estágio Curricular em Saúde Mental 96 5 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 260 13 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 260 13 

Estágio Curricular em Saúde Coletiva 48 3 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 

Ginecologia e Obstetrícia I 

210 11 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 

Ginecologia e Obstetrícia II 

258 13 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 

Pediatria I 

258 13 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 258 13 
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Pediatria II 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 

Clínica Médica I 

258 13 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 

Clínica Médica II 

258 13 

Estágio em Atenção Ambulatorial e 

Hospitalar em Clínica Cirúrgica I 

258 13 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 

Clínica Cirúrgica II 

258 13 

Subtotal 3.100 15 

7 

 

Estágios em Urgências e Emergências Médicas 

 

Será realizado em Guanambi e em municípios da região, no qual os 

alunos atuarão na rede hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde e hospitais 

conveniados, sob a supervisão direta de docentes, com atendimento a 

urgências e emergências. As seguintes atividades diárias, em três turnos, serão 

desenvolvidas durante um semestre letivo, sob supervisão médica: 

 

• Acompanhamento (evolução) de pacientes internados nos 

serviços de saúde. 

• Plantão em unidade de terapia intensiva (UTI)/pronto-socorro; 

• Auxílio em cirurgias de pequeno e médio porte; 

• Atendimento clínico/cirúrgico em urgência e emergência. 

 

O estágio esta subdividido em três áreas: 

 

• Estágio em Emergências Clínicas e em Emergências em Saúde 

Mental; 

• Estágio em Emergências Cirúrgicas; 

• Estágio em Emergências Materno-infantis. 
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Estágios em Atenção Primária em Saúde (APS) e em Saúde Coletiva 

 

Serão realizados em Guanambi e em municípios da região, em parceria 

com as Prefeituras Municipais, com atuação nos órgãos e dispositivos de saúde 

e   nas equipes de saúde da família, sob supervisão e orientação direta dos 

profissionais técnicos das áreas específicas e médicos de família, nas Redes de 

Atenção à Saúde. 

Os médicos das equipes da ESF passam a ser preceptores dos alunos do 

Estágio Curricular Obrigatório. Os discentes fixam residência nos municípios em 

que realizam o estágio, sendo o aluno responsável por moradia, alimentação e 

transporte municipal, se necessário. Nesse estágio, além dos temas relativos à 

prática da Medicina de Família e Comunidade, o estudo da Saúde Coletiva e a 

aplicação dos princípios da referência/contrarreferência, organização das 

redes de saúde e da Saúde Baseada em Evidências serão sistematicamente 

trabalhados. As atividades ocorrerão durante 15 semanas, com 37,9 horas 

semanais, totalizando 568 horas. 

Dentre as atividades que serão desenvolvidas na Atenção Básica e em 

Serviço de Urgência e Emergência do SUS, predominam as dedicadas aos 

serviços de Atenção Básica sobre os de Urgência e Emergência, como 

preconizam as DCN 2014, e os dois estágios totalizam 30,3% dos estágios 

obrigatórios, superior ao preconizado pela referida Resolução. 

 

Estágios em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 

 

Estágio curricular, realizado em Guanambi e em municípios da região 

conveniados, no qual os alunos atuarão na rede ambulatorial e em hospitais 

públicos e privados, em atenção geral e especializada à saúde sob a orientação 

e supervisão de médicos, nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia, Clínica 

Médica/Saúde Mental, Pediatria e Cirurgia, durante dois semestres. As seguintes 

atividades serão desenvolvidas, sob supervisão médica: 

• Acompanhamento (evolução) de pacientes internados; 

• Atendimento a pacientes ambulatoriais; 

• Plantão em unidade de terapia intensiva, sala de parto e pronto-

socorro; 
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• Auxílio em cirurgias de médio porte; 

• Atendimento clínico/cirúrgico em várias especialidades; 

• Cirurgias ambulatoriais (pequenas cirurgias). 

 

O estágio será subdividido nas seguintes áreas: 

 

• Saúde Mental 

• Clínica Médica 

• Clínica Cirúrgica 

• Pediatria 

• Ginecologia e Obstetrícia 

 

Além dos serviços de saúde já conveniados, as FIP Guanambi poderão 

firmar outros convênios com o objetivo de fornecer novas oportunidades e 

aprimorar o aprendizado de seus alunos. 

O regulamento de estágios normatiza todo o funcionamento, incluindo a 

coordenação e supervisão, bem como a orientação dos estágios, cuja relação 

orientador/aluno é regulamentada de forma a ser compatível com as atividades 

a serem desenvolvidas, as características do campo e, em especial, para 

atendimento à legislação vigente; existência de convênios, como uma das 

estratégias de gestão da integração entre ensino e mundo do trabalho, 

considerando as competências e habilidades previstas para o egresso, e a 

interlocução institucionalizada da IES com o(s) ambiente(s) de estágio. A forma 

e os instrumentos de avaliação do estágio estarão disponíveis no Manual do 

Estágio.  

 

2.3.5 INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

 

As FIP Guanambi, acompanhando os avanços tecnológicos, possui: 

• Salas com projetores multimídia com computador, de modo a 

facilitar a busca na internet, uma vez que é banda larga, 

facilitando o trabalho do professor e dos acadêmicos; 
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• Serviço de rede lógica de comunicação com acesso a todos os 

coordenadores, professores e funcionários; 

•  Sala com transmissão instantânea instalada para conferências e 

para intercâmbio com professores de outras universidades. 

Ainda, será montado nas FIP Guanambi um hospital de Simulação com 

bonecos computadorizados, oferecendo aos acadêmicos a possibilidade de 

fazer atendimentos simulados para maior segurança ao enfrentar as situações 

reais nos hospitais.  Esse laboratório será equipado com o SIM MAN, 

equipamento de última geração, fabricado pela Laerdal, um simulador de 

paciente durável, criado para o treinamento de simulação de alta qualidade, em 

uma gama de diferentes procedimentos médicos e casos de pacientes. Esse 

laboratório de simulação está previsto para o último semestre do curso de 

Medicina, sendo, na verdade, um hospital de simulação.  

 

2.3.6 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

 

O curso, por meio da dinâmica de trabalho desenvolvida pelo 

coordenador de curso, junto aos seus professores, tem a liberdade para elaborar 

materiais didáticos como caderno de exercícios, materiais explicativos dentre 

outros para uso do acadêmico. Esses materiais são valorizados e, como são 

trabalhos inéditos, contam pontos no currículo dos professores e coordenadores.  

 

2.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

2.4.1 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA O ENSINO 

 

O ensino é a vocação das FIP Guanambi e, assim, é dever como 

instituição educacional garantir a formação de recursos humanos qualificados, 

com visão crítica e acurada e em sintonia com as necessidades da sociedade, 

proporcionando formação acadêmica e profissional que conduza à inserção 

efetiva dos egressos na sociedade, colaborando com seu progresso.  

A graduação na instituição é voltada para a formação de profissional 

generalista, dotado de referenciais teórico-básicos que possibilitem o trâmite em 

diversas direções e capacitado a atuar de forma criativa, com qualificação 
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intelectual suficientemente ampla e base sólida para a aquisição de 

conhecimentos específicos ao longo do processo de educação. 

Nessa direção, as FIP Guanambi têm discutido e promovido a utilização 

de novos métodos, entre eles o aprendizado colaborativo, o empreendedorismo 

como metodologia de ensino/aprendizagem, o aprendizado baseado em 

problemas e o aprendizado baseado em projetos integrados, tudo isso em 

paralelo ao programa de qualificação docente.  

A evolução acelerada da tecnologia e dos meios de comunicação, 

acompanhada da necessidade de aperfeiçoamento profissional contínuo e do 

imperativo da inovação no mundo contemporâneo, extremamente mais 

competitivo e empreendedor, exige reflexão contínua sobre nossos cursos e 

sobre a adequação de suas metas educacionais e formadoras.  

As qualificações profissionais necessárias para atender à sociedade 

futura demandam um estudo individualizado para cada área do conhecimento, 

considerando inclusive a perspectiva de novas profissões, sem comprometer a 

abrangência e diversidade da formação que caracterizam o ensino na IES.  

A interdisciplinaridade, como eixo condutor de um ensino integrado à 

pesquisa e à extensão, garante formação adequada de dos estudantes 

proporcionada pelos projetos de pesquisa desenvolvidos semestralmente em 

cada curso, além de constituir estímulo importante à inovação aos docentes. 

A qualidade da formação proporcionada pelas FIP Guanambi é 

constantemente acompanhada em seus diversos aspectos, pela avaliação 

institucional. Além disso, é importante o acompanhamento permanente da 

inserção profissional dos egressos da graduação, como objetivo auxiliar a 

definição e a condução de políticas para o aperfeiçoamento dos cursos.  

As FIP Guanambi proporcionam formação fundamental necessária para 

que seus acadêmicos acompanhem o dinamismo da sociedade, evitando, 

contudo, o caráter imediatista. A flexibilização equilibrada da estrutura curricular 

do curso, respeita as especificidades de cada área e observa as duas premissas 

fundamentais: a complementaridade na formação dos alunos e a inserção dos 

alunos no mercado de trabalho.  

O curso está organizado harmonicamente entre as distintas áreas de 

conhecimento, considerando-se as diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas pelo Ministério da Educação. 
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A avaliação do curso de graduação é feita de forma continuada, 

valorizando-a como instrumento de gestão, desenvolvido pela Comissão Própria 

de Avaliação – CPA. 

O ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) permitirá 

um diagnóstico do desempenho formativo do curso oferecido pela instituição. 

Programas de apoio interno relacionados ao ensino-aprendizagem e 

cursos de atualização de docentes são instrumentos de valorização e estímulos 

desenvolvidos pela instituição.  

As FIP Guanambi têm um compromisso com o desenvolvimento, 

econômico, político e social, principalmente numa região carente. Como a de 

Guanambi, onde estão inseridas. Desta maneira, a escolha da proposta de 

ensino da instituição, baseia-se na problematização da realidade, discutida de 

forma coletiva, tendo como ponto básico a construção da cidadania como 

patrimônio coletivo da sociedade civil. Nesta perspectiva, a ética na construção 

da cidadania constitui-se em uma escolha valorativa das mais relevantes. 

Neste sentido, o ensino, a pesquisa e a extensão constituem-se como 

elementos de uma política institucional que objetiva combinar a qualidade 

acadêmica com o de compromisso social. Para tanto, o ensino, a pesquisa e a 

extensão constituem espaços de diálogo das FIP Guanambi com a sociedade, 

num esforço de encontrar formas de comunicação adequada. 

Assim, o processo de ensino busca a indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão no espaço da sala de aula, lugar privilegiado para a vertente 

da socialização do conhecimento. Entretanto, não basta para a formação 

universitária que os estudantes aprendam o conhecimento na perspectiva da sua 

aplicabilidade, ou seja, na sua dimensão técnica. É necessário que conheçam o 

método de produção do conhecimento, que proporcionará aos discentes uma 

formação básica nos procedimentos da pesquisa, ainda que não objetivem ser 

pesquisadores. O importante é desenvolver habilidades que, no mínimo, os 

ajudarão na elaboração de bons diagnósticos em qualquer área de atuação 

profissional.  
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2.4.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA A EXTENSÃO  

  

A extensão universitária é uma prática acadêmica, sendo um 

instrumento de articulação com os diversos segmentos sociais, de forma 

programada e sistemática, envolvendo um processo orgânico que não se 

confunde com assistencialismo. É fator integrador do ensino e da pesquisa, 

objetivando responder à demanda social e representa um compromisso da 

instituição com a comunidade, visando implementar projetos que desenvolvem 

ações em prol de uma causa social e/ou científica, contribuindo para as 

transformações sociais, alterando a realidade dos influenciados de forma 

positiva, procurando instituir os valores da democracia, dos direitos humanos, da 

inclusão social, da educação ambiental e das relações étnico-raciais. As 

temáticas da região são abordadas nos projetos.  

Os projetos de extensão proporcionam acesso às mais novas 

informações, oferecendo conhecimento técnico, teórico e prático, em diferentes 

áreas de interesse e de atuação. São destinados à qualificação profissional das 

comunidades interna e externa para sua constante atualização e para atender 

às exigências do mercado de trabalho.  

As FIP Guanambi, ao desenvolverem atividades de extensão, procuram 

estabelecer espaços para parcerias comprometidas com a missão de formar 

cidadãos capazes de pensar, situar-se diante de suas necessidades e ofertas, 

construir o seu conhecimento com qualidade e transformar as realidades 

negativas em oportunidades empreendedoras e de sucesso.  

As transformações, cada vez mais rápidas e emergentes dentro das 

organizações, tornam-se, para o alunado, aprendizado vivo, fazendo com que a 

dicotomia teoria-prática se transforme em vivência das reais oportunidades 

profissionais.  

A extensão, como lugar de prática na vida profissional do estudante, 

busca a ampliação do número de projetos e o seu autossustento, para que uns 

números crescentes de atividades sejam desenvolvidos e, como consequência, 

ocorra um envolvimento maior do corpo discente articulado com o docente.  

A articulação e a integração das FIP Guanambi com o meio social se 

estabelece mediante quatro vertentes distintas: prestação de serviços 

especializados, participação em projetos comunitários, realização de ações 
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acadêmico-profissionais (cursos e eventos) e promoção de ações culturais e 

esportivas.  

Os projetos envolvem palestras, conferências, apresentações culturais, 

iniciação científica, Ligas Acadêmicas dentre outros.  

As FIP Guanambi incentivarão a participação da comunidade acadêmica 

em projetos sociais, com tempo determinado, para temas, como:  

 

• Prevenção ao Câncer   

• Combate ao Tabagismo  

• Qualidade de vida do Idoso  

• Doenças Sexualmente Transmissíveis   

• Prevenção e Tratamento da Obesidade Infantil  

  

Projetos permanentes:  

 

• Diabetes  

• Hiperdia  

  

As Ligas Acadêmicas das FIP Guanambi realizam projetos de extensão e 

ensino e propiciam a atuação dos alunos junto à comunidade como agentes de 

promoção de saúde e transformação social, ampliando o objeto da prática 

médica. Propiciam, além do desenvolvimento de senso crítico e raciocínio 

científico, uma prática mais ampla do exercício da cidadania, com o olhar voltado 

para as necessidades sociais e a integralidade da assistência à saúde. A Liga 

Acadêmica de Anatomia Orientada para a Clínica (LAAOC) a Liga Acadêmica de 

Saúde Materno-Infantil (LASMI) já finalizaram suas atividades.  Foram criadas e 

estão atuantes as seguintes Ligas Acadêmicas do curso de Medicina das FIP 

Guanambi:   

• Liga Acadêmica de ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA UNIFICADA 

GUANAMBI  

• Liga Acadêmica de CIRURGIA PLÁSTICA E RECONSTRUÇÃO – FIP 

GUANAMBI  

• Liga Acadêmica de CIRURGIA E TRAUMA  

• Liga Acadêmica de ONCOLOGIA  
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• Liga Acadêmica de SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE  

• Liga Acadêmica de ENDOCRINOLOGIA CLÍNICA  

• Liga Acadêmica de CIRURGIA  

• Liga Acadêmica de RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  

 

2.4.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA A PESQUISA 

 

As FIP Guanambi desenvolvem a pesquisa nas diversas modalidades 

como função indissociável do ensino e da extensão, com o fim de ampliar o 

acervo de conhecimentos ministrados nos cursos de graduação e nos demais 

cursos que ministram. 

São princípios que norteiam a Pesquisa nas FIPGUAANMBI: a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão; a Pesquisa como 

princípio científico e educativo; criação e emancipação; e diálogo crítico e 

criativo com a realidade. 

 

A Pesquisa objetiva: 

 

• fortalecimento da articulação entre a Pesquisa, o Ensino e a 

Extensão; 

• fomento à Pesquisa, à Iniciação Científica, à Inovação 

Tecnológica e ao Empreendedorismo; 

• incentivo à Grupos de Pesquisa (GPs); 

• estímulo à institucionalização de Projetos de Pesquisa; 

• incentivo a Linhas de Pesquisa trabalhadas de maneira 

transversal aos cursos ofertados; 

• A promoção da apropriação e da produção de conhecimentos 

científicos; 

• aguçamento do espirito investigativo acerca de problemas 

sociais, ambientais, culturais, educacionais, tecnológicos e 

outros temas contemporâneos; 

• A promoção contínua do aperfeiçoamento docente e a 

potencialização da qualidade do ensino ofertado; 
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• A promoção de eventos científicos pela IES e o incentivo à 

participação e à publicação de produções científicas de 

discentes e docentes em eventos científicos externos. 

 

As atividades de pesquisa são permanentemente estimuladas, 

especialmente para: 

 

• A formação de pessoal docente em cursos de pós-graduação; 

• A concessão de auxílio para projetos específicos; 

• A realização de convênios com instituições vinculadas à 

pesquisa; 

• A divulgação dos resultados das pesquisas realizadas em 

periódicos institucionais e em outros, nacionais ou estrangeiros; 

• A manutenção de intercâmbio com instituições científicas, 

buscando incentivar contatos entre pesquisadores e o 

desenvolvimento de projetos comuns; 

• A realização de simpósios destinados ao debate de temas 

científicos; 

• A implantação de núcleos temáticos de estudos; 

• A ampliação e atualização da biblioteca; 

É priorizada a 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.  

 

Organização, Administração e Financiamento da Pesquisa 

 

A organização e administração da pesquisa são de responsabilidade do 

coordenador de pesquisa, que recebe as propostas de projetos enviados pelos 

coordenadores, analisa-os e hierarquiza-os segundo sua importância e 

pertinência em relação às linhas básicas estabelecidas.  

O fluxo de entrada de projetos de pesquisa são abertos e o professor é 

estimulado a desenvolver a atitude de pesquisa em seus alunos e a elaborar e 

encaminhar novos projetos. 
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O financiamento de pesquisa está incluído no orçamento anual para 

ajuda de custo aos professores e alunos que têm seus trabalhos selecionados 

pela coordenação de pesquisa. 

 

2.4.3.1 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O Programa Iniciação Científica das Faculdades Integradas Padrão- FIP 

Guanambi tem como objetivos: 

• Despertar e desenvolver o interesse de estudantes de graduação 

pelas atividades de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento 

e especialidades; 

• Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;  

• Contribuir para a formação integral e humanística dos futuros 

profissionais da pesquisa;  

• Possibilitar maior interação entre os estudantes da graduação e 

professores e pesquisadores da Instituição;  

• Estimular a pesquisa na Instituição e o espírito crítico científico e 

a vocação para a pesquisa; 

• Promover o interesse pelo método científico; 

• Preparar clientela qualificada para os programas de pós-

graduação e aprimorar o processo formativo de profissionais para 

o setor produtivo. 

 

O Programa de Iniciação Científica das Faculdades Integradas Padrão 

possui duração anual e é aberto mediante edital específico. A gestão do 

programa fica sob a responsabilidade do coordenador de pesquisa, que assume 

todo o processo de seleção acompanhamento e avaliação final do Programa. 

O coordenador deve acompanhar e avaliar a execução dos planos, 

programas e projetos de pesquisa desenvolvidos na Instituição; captar bolsas de 

órgãos de fomento para a qualificação dos recursos humanos docentes, 

discentes e técnicos vinculados à Instituição; propor ao CONSEPE normas para 

a concessão de bolsas para qualificação dos recursos humanos envolvidos em 

programas de pesquisa; assessorar as coordenações de curso na elaboração de 
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programas de pesquisa; promover e coordenar eventos de natureza técnico-

científica; executar outras competências que lhe forem conferidas pelo 

CONSEPE e pelo Diretor. 

Para participação nos processos seletivos, pesquisadores/orientadores 

e estudantes devem atender às condições e exigências estabelecidas pelas FIP 

Guanambi.  

Representam obrigações da FIP Guanambi: 

• Promover ampla divulgação prévia, por meio de edital, da oferta 

de vagas anualmente;  

• Assegurar, formalmente, condições de trabalho e acesso dos 

alunos às instalações laboratoriais, bibliotecas ou outras, 

imprescindíveis à realização das atividades relativas aos 

treinamentos e à execução dos planos de trabalho; 

• Manter infraestrutura técnica e pedagógica compatível com as 

necessidades do treinamento e execução da proposta de trabalho 

a ser desenvolvida pelo aluno; 

• Estimular apresentação/divulgação dos trabalhos em eventos de 

pesquisa científica.  

 

Requisitos e compromissos do acadêmico: 

 

• Ser selecionado e indicado pelo Orientador para participar do 

Programa; 

• Estar regularmente matriculado em curso de Graduação e não 

estar cursando nem o primeiro nem os dois últimos períodos do 

curso no momento da inscrição; 

• Ter rendimento (desempenho acadêmico) igual ou superior à 

média institucional de 70 (setenta) pontos em cada disciplina do 

curso e, assim, não possuir nenhuma dependência no curso; 

• Dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa e ter 

disponibilidade de carga horária semanal compatível com o 

desenvolvimento das atividades previstas no plano de trabalho, 

proposto no ato da inscrição; 
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• Não estar em débito com a Instituição; 

• Apresentar relatório final de atividades e participar de eventos 

científicos das Faculdades Integradas Padrão especificando os 

resultados obtidos. 

Requisitos e compromissos do Orientador: 

• Possuir a titulação de Doutor ou Mestre ou ser especialista com 

experiência na área de pesquisa, demonstrada por meio da sua 

produção científica na área;  

• Ter currículo atualizado na plataforma lattes; 

• Desenvolver projeto de pesquisa que reflita originalidade, 

relevância e viabilidade técnica, compatível com o plano de 

trabalho proposto para o candidato de Iniciação Científica;  

• Manter vínculo empregatício com a FIP Guanambi; 

• Incluir o nome do estudante em publicações e trabalhos 

apresentados em congressos e seminários, cujos resultados 

tiveram a participação efetiva do mesmo; 

• Assumir compromisso formal com as atividades do estudante, 

envolvendo o estabelecimento de condições adequadas de 

acesso às instalações laboratoriais ou outras imprescindíveis 

para realização do Plano de Trabalho;  

• Assumir compromisso de orientação do estudante nas diversas 

fases do trabalho de pesquisa, incluindo elaboração de relatórios 

técnico-científicos e a divulgação de resultados em congressos, 

seminários ou outros eventos; 

• Informar imediatamente ao coordenador de pesquisa sobre 

qualquer alteração na relação e compromissos do aluno com o 

desenvolvimento das atividades de seu plano de trabalho. 

Os processos seletivos ocorrem, anualmente, por meio de editais 

específicos que deverão observar as diretrizes e condições definidas para o 

Programa, além de definir instruções específicas a serem observadas ou 

atendidas por todos os interessados em participar do processo de seleção. 

Os editais são divulgados em datas que permitam um adequado e amplo 

conhecimento entre todos os integrantes das Faculdades Integradas Padrão e 
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devem conter todas as informações indispensáveis e necessárias à 

apresentação de propostas pelos interessados e à criteriosa realização do 

processo de avaliação e seleção, a saber:  

• Calendário de datas relativas à apresentação das propostas pelos 

Pesquisadores/Orientadores, divulgação dos resultados etc.; 

• Número de vagas para a quota concedida pelas Faculdades 

Integradas Padrão; 

• Relação de documentos obrigatórios; 

• Requisitos e compromissos relativos ao pesquisador/orientador 

proponente; 

• Requisitos e compromissos relativos ao acadêmico; 

• Obrigatoriedade de inclusão do projeto de pesquisa e do plano de 

trabalho a que se vincula na proposta a ser submetida à 

avaliação; 

• Indicação dos critérios a serem adotados na avaliação e 

julgamento das propostas; 

• Indicação de toda a documentação que deve integrar a proposta. 

 

2.4.3.2 MEDIDAS PARA CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA 

 

São adotadas as seguintes medidas para a perfeita implementação da 

pesquisa: 

 

• Manutenção e dinamização das ações sistemáticas para o 

estímulo ao desenvolvimento da atitude de pesquisa em 

professores e alunos por meio de projetos de pesquisa, 

envolvendo as disciplinas do semestre de cada curso da 

instituição; 

• Fiscalização rigorosa e permanente das atividades referentes ao 

TCC nos cursos propostos e oferecimento de assistência técnica 

aos alunos para a elaboração dos mesmos; 
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• Oferecimento, em todos os cursos, da disciplina de Métodos de 

estudo e Pesquisa — ou equivalente —, objetivando a iniciação 

científica dos alunos; 

• Elaboração de material de apoio para os professores 

pesquisadores; 

• Criação de um espaço próprio para os pesquisadores, equipado 

com um terminal de computador com acesso ao BIREME, IBICT, 

FGV, via Internet; 

• Contratação de professores (doutores e mestres) para 

coordenação do desenvolvimento de projetos de pesquisa e para, 

também, efetuar pesquisas; 

• Realização de estudos, em nível de conselhos de cursos para a 

definição de áreas e temas prioritários de pesquisa; 

• Estabelecimento de contatos com órgãos e instituições de 

amparo à pesquisa objetivando levantar recursos para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

As FIP Guanambi têm como meta nesse quinquênio a editoração de uma 

revista científica para veiculação dos resultados da pesquisa na instituição e para 

trabalhos científicos em geral; 

 

2.4.4 POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE 

 

A Política de Internacionalização e Mobilidade das Faculdades Integradas 

Padrão – FIPGUANAMBI possui regulamento próprio, tendo como objetivo geral 

fomentar a internacionalização na comunidade acadêmica da IES, promovendo 

uma formação profissional voltada à articulação e atuação global, aproximando 

a sociedade local e fortalecendo a imagem e inserção institucional no cenário 

mundial. 

 

São objetivos específicos da internacionalização das FIPGUANAMBI: 

 



121  

 

 
121 

I. Gerar oportunidades de mobilidade de professores e alunos de graduação 

e pós-graduação; 

II. Aproximar o conhecimento global à realidade local; 

III. Oportunizar a aprendizagem da língua inglesa; 

IV. Aprimorar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação 

no contexto da inovação; 

V. Consolidar acordos de cooperação com setores da sociedade em nível 

internacional; 

VI. Estabelecer e/ou aprimorar infraestrutura para sustentabilidade do 

processo de internacionalização. 

 

A criação da Política de Internacionalização tem como objetivo viabilizar as 

ações internacionais no âmbito acadêmico promovendo a troca mútua de 

conhecimento. 

As estratégias de implementação da Política de Internacionalização e 

Mobilidade estão descritas no regulamento. 

Para a concretização da Política de Internacionalização serão desenvolvidas 

as seguintes ações: 

 

• Publicização das ações de internacionalização; 

•  Operacionalização das ações; 

• Normatização para ações de internacionalização; 

• Fortalecimento e ampliação de ações internacionalizadas; 

• Participação em ações internacionais; 

• Expansão e propagação da pesquisa; 

• Potencialização da cooperação internacional; 

• Atuação em projetos e programas de fomento à internacionalização 

nacional e internacional; 

• Definição de Indicadores. 

 

2.4.5 POLÍTICAS INSTITUCIONAL PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

As FIPGUANAMBI, consoante a conceituação apresentada pelo 

INEP/MEC, compreende a Inovação Tecnológica como um “processo de 
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invenção, adaptação, mudança ou evolução da atual tecnologia, melhorando 

e facilitando a vida ou o trabalho das pessoas”. Agrega a essa definição o 

disposto na Lei Federal nº 13.243/2016, que define inovação como “introdução 

de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte 

em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação 

de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já 

existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade 

ou desempenho.” 

 

Também norteiam a política de Inovação Tecnológica das 

FIPGUANAMBI outros instrumentos legais que tenham, dentre suas 

finalidades, o estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à 

inovação. 

A Política de Inovação Tecnológica, objetiva estimular e valorizar de 

forma contínua e permanente a atividade criativa de produção científico-

tecnológica e inovadora de seu corpo docente, discente e técnico-

administrativo, bem como a promoção da organização e da gestão dos 

processos que orientam a propriedade intelectual e a transferência de 

tecnologia também é objetivo da política de inovação tecnológica. 

A partir da Inovação Tecnológica, as FIPGUANAMBI objetiva estimular 

o aperfeiçoamento ou o desenvolvimento de processos, produtos e 

tecnologias, ao desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico; 

atuar em sinergia com ambientes promotores de inovação; desenvolver 

mecanismos de geração de empreendimentos; incentivar o 

empreendedorismo; fomentar a iniciação tecnológica de acadêmicos de 

graduação e pós- graduação; promover a interpretação e a produção de 

conhecimentos; contribuir para o aperfeiçoamento docente; fortalecer a 

qualidade do ensino ofertado; promover a transmissão dos resultados das 

atividades de Inovação Tecnológica para a sociedade. 

A Inovação Tecnológica está inserida no contexto da indissociabilidade 

entre Ensino, Pesquisa e Extensão, desenvolvendo projetos e ações da tríade, 

fortalecendo os laços com a comunidade, promovendo, também, adaptação, 

mudanças ou evolução/aperfeiçoamento da atual tecnologia ou do 

desenvolvimento de novas   tecnologias. 
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São princípios da Política de Inovação Tecnológica das FIPGUANAMBI: 

 

• Fomento à pesquisa, à inovação, ao desenvolvimento tecnológico e ao 

empreendedorismo; 

• Fortalecimento da tríade Ensino, Pesquisa e Extensão; 

• Estímulo à inovação tecnológica, à cultura empreendedora e à propriedade 

intelectual; 

• Promoção da cultura de proteção da propriedade intelectual e zelo pela 

adequada proteção das inovações geradas a partir de recursos institucionais; 

• Respeito à legislação e as diretrizes institucionais quanto ao processo de 

inovação tecnológica, criação e transferência de tecnologias, licenciamento, 

produção, distribuição e exploração de invenções, adaptações, mudanças 

e/ou aperfeiçoamento de tecnologia(s); 

• Integração com o Sistema Regional de Inovação; 

• Atuação junto ao Conselho Municipal de Inovação; 

• Contribuição para a mobilidade acadêmica e internacionalização; 

• Estímulo à cooperação e parcerias, bem como à abertura à captação de 

recursos; 

• Promoção do uso sustentável de recursos econômicos e financeiros, 

ambientais e socioculturais por projetos e ações de inovação tecnológica; 

• Relevância da transmissão dos resultados de projetos de Inovação 

Tecnológica para a comunidade em âmbito local, regional, nacional e/ou 

internacional. 

 

O Núcleo de Inovação, Empreendedorismo, Mobilidade Acadêmica e 

Internacionalização (NIEMAI), setor vinculado à COPPEXII, será responsável 

por executar a Política de Inovação Tecnológica, conduzir os programas, 

propor o respeito às normas institucionais e à legislação em vigor para a 

Inovação Tecnológica, bem como fomentar e gerenciar o processo de 

Mobilidade Acadêmica e Internacionalização, para o qual existe política 

institucional específica. 
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2.4.6 POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

A autonomia e responsabilidade permeiam todo o trabalho na instituição. 

Todos precisam se sentir participante do processo. O ponto de partida é a 

colocação da pessoa no local ou função certa. Para tal, o funcionário que adquire 

uma habilitação é transferido para o setor onde se titulou para maior eficiência 

no trabalho. 

A política de gestão é participativa e respeita a autonomia dos 

colegiados. A CPA é uma aliada imprescindível na política de gestão da IES, 

pois possibilita, por meio da auto avaliação, levantar dados da realidade 

institucional, identificar suas fortalezas e seus problemas, identificar os graus de 

envolvimento e os compromissos de seus professores, estudantes e 

colaboradores, tendo em vista as prioridades institucionais básicas, o que gera 

a gestão da informação em prol da melhoria da IES. Com isso, o gestor obtém 

informação ampliada a respeito da qualidade e das fragilidades institucionais, o 

que influencia nas tomadas de decisão e no planejamento institucional. O ato de 

avaliar na IES traz em sua essência a ação política, isso porque existe uma 

intencionalidade no uso dos resultados da avaliação, que está na perspectiva 

regulatória, emancipatória ou ambas ao mesmo tempo.  

Como política de gestão, as FIP Guanambi estabelecem, por meio de 

suas instâncias superiores (CONSUP e CONSEPE), o Regimento Interno do 

Colegiado do curso de graduação, compreendendo o Colegiado como órgão 

normativo, deliberativo, executivo e consultivo.   

A construção de práticas emancipatórias e formativas nos processos 

avaliativos da IES conduzem ao diálogo, à negociação e à tomada de decisão 

de acordo com a realidade institucional, pois os atores tornam-se conscientes 

das suas responsabilidades e compromissos. 

A gestão efetiva do Projeto Político Pedagógico (PPP) é outro meio para 

melhorar a qualidade dos serviços educacionais prestados pelas IES, pois 

envolve todo o grupo que atua diretamente no processo educativo da instituição, 

e é vivenciado em todos os momentos, em especial na tomada de decisão. 

Além disso, busca-se promover a qualidade do processo administrativo 

nas diversas áreas de atuação da Instituição, por meio da análise dos fluxos 

administrativos, da excelência do sistema de informação gerencial, da 
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qualificação do sistema de gestão documental, da capacitação profissional e da 

modernização da estrutura organizacional; implementar Programas de 

Qualidade e de Avaliação Institucional; integrar os sistemas informatizados; 

institucionalizar o Planejamento Estratégico como um processo permanente em 

todos os níveis e promover a integração das coordenações administrativas e 

pedagógicas da IES. 

A IES também busca promover a capacitação do pessoal do nível 

gerencial na área da qualidade e produtividade; elaborar mapeamento e 

melhoria de processos das atividades meio e fim; promover o acompanhamento 

e avaliação do processo de planejamento estratégico; estabelecer os 

indicadores de resultados das ações de avaliação institucional; implantar e 

consolidar o Plano de Desenvolvimento Institucional;  promover a gestão 

eletrônica de documentos;  elaborar um projeto de manutenção preventiva; 

construir, melhorar  e/ou adaptar as instalações físicas e planejar e viabilizar o 

sistema de vigilância da IES. 

 

2.5 INCLUSÃO SOCIAL 

 

As diferenças que se manifestam nos estratos sociais e que 

obstaculizam o acesso à educação e ao conhecimento constituem, uma das 

grandes dificuldades enfrentadas pela sociedade brasileira. Deflagrar processos 

coadjuvantes de participação democrática, de forma integrada, torna-se um 

dever imperioso de todos os cidadãos conscientes da comunidade. Somam-se 

a responsabilidade dos órgãos governamentais, da comunidade, das instituições 

de ensino e das empresas, fatores fundamentais, contribuindo na eliminação dos 

níveis abaixo da linha da pobreza, no caminho para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária.  

Inserida numa região carente do estado da Bahia, as FIP Guanambi, 

sensibilizadas com as necessidades da população, desenvolvem um projeto que 

é um instrumento de ampliação da consciência cidadã e da melhoria da 

qualidade de vida, possibilitadas pelo acesso aos jovens concluintes do ensino 

médio a ingressarem no ensino superior. 

Conforme consta no edital, foram criadas bolsas de estudo sendo duas 

de 100% e duas bolsas de 50%. A distribuição acontece mediante edital que 
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apresenta as condições para concorrer, mediante uma análise minuciosa dos 

dados a serem entregues à Comissão de Bolsas, evidenciando a situação sócio 

econômica do aluno e da família. 

O objetivo é oferecer suporte aos alunos com dificuldade financeira, 

viabilizando igualdade de condições para que o processo de ensino-

aprendizagem ocorra de maneira eficaz. A Instituição é comprometida com a 

inclusão, viabilizando uma educação com excelência.  Nesse sentido, o 

envolvimento de toda a comunidade acadêmica é de fundamental importância.  

A inclusão é mais do que pensar nas dificuldades aparentes dos alunos, 

assim como é mais do que garantir que o aluno com deficiência tenha acesso às 

salas de aula ou que seja estimulado a construir uma relação amistosa com os 

colegas.  

Para alcançar esse objetivo, conta-se com a atuação do NED e 

realização de entrevista com a família, com a presença do aluno, quando é 

possível avaliar quais encaminhamentos devem ser realizados.  

O currículo aborda temas transversais que envolvem conhecimentos, 

vivências e reflexões sistematizadas acerca dos Direitos Humanos e de pessoas 

com deficiência (em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação 

em Direitos Humanos), Educação Ambiental (em conformidade com as políticas 

de educação ambiental e disposições legais) ensino de Libras (Língua Brasileira 

de Sinais), Educação das Relações Étnico-Raciais e História da Cultura Afro-

Brasileira e Indígena.  

A Instituição cumpre com o Decreto nº 5626, de 22/12/2005, que 

regulamenta a Lei 10436, de 24/04/2002, oferecendo a disciplina LIBRAS – 

Língua Brasileira de Sinais como componente curricular opcional aos alunos. O 

curso de também é oferecido como extensão, trazendo a comunidade para 

dentro da instituição, sensibilizando os participantes dessa missão e se 

constituindo como uma porta aberta para a inclusão. 

As disciplinas Eletivas Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos e 

Direito Médico buscam promover a convivência na diversidade, de tal modo que 

sejam respeitadas as diferenças e com elas se tenha tolerância. As questões 

relativas ao meio ambiente são tratadas especificamente na disciplina Meio 

Ambiente (5º período). 
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2.6  ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OU 

COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 

Faz parte da filosofia da Instituição criar condições para a transformação 

da realidade educacional de nossos estudantes com necessidades educativas 

diferenciadas, permitindo que cada um amplie suas habilidades e competências 

individuais e profissionais. 

O atendimento a alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais ou com mobilidade reduzida faz parte do trabalho institucional e tem 

como objetivos: 

• Oferecer suporte aos alunos com deficiência, viabilizando 

igualdade de condições para que o processo de ensino-

aprendizagem ocorra de maneira eficaz; 

• Promover a sensibilização e a conscientização da comunidade 

acadêmica com relação à relevância dos temas referentes à 

inclusão, valorizando a diversidade humana; 

A inclusão educacional é responsabilidade de todos, a começar pelo 

aluno e por sua família. Sem essa participação, os maiores esforços seriam 

reduzidos a um resultado pouco satisfatório. 

O oferecimento de curso de extensão de LIBRAS oportuniza a todos da 

comunidade externa e interna voltarem-se para o outro e comunicarem-se com 

ele. 

Os elevadores, banheiros adaptados com vasos e pias para cadeirantes, 

pisos táteis pelos corredores, sinalização das salas em braile e elevadores, 

possibilitam aos portadores de necessidades especiais sentirem-se à vontade 

no local em que estudam com direitos e oportunidades iguais. O bem-estar e a 

felicidade na instituição é que tornam o aluno sempre presente e cursando todo 

o curso até o final da integração curricular. 

A promoção de acessibilidade por parte das Faculdades Integradas 

Padrão dirigidas aos estudantes, professores e/ou técnico-administrativos se 

manifesta-se, ainda, nas seguintes estratégias: 
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• Ambientes desobstruídos que facilitam a movimentação de cadeirantes e 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, ampliando a 

autonomia pessoal, total ou assistida.  

• Banheiros adaptados com leiautes adaptados (lavatórios, espelhos, barras 

de apoio, vasos, papeleiras, mictórios e área de transferência) para atender 

a quem utiliza cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, próteses e a quem 

precisa de apoio.  

• Bebedouros e lavabos adaptados com leiautes para atender a quem utiliza 

cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, próteses e a quem precisa de 

apoio.  

• Mobiliário adaptado com leiautes (telefones, mesas ou superfícies para 

refeições ou trabalho, balcões, entre outros) para atender a quem utiliza 

cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, próteses e a quem precisa de 

apoio.  

• Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às pessoas com deficiência, 

objetivando promover a autonomia, relacionada à atividade e participação de 

pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando 

sua independência, qualidade de vida e inclusão social.  

• Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às pessoas com deficiência: 

material em áudio–materiais gravados com voz humana em diferentes 

mídias que possibilitam o acesso a diversos conteúdos às pessoas cegas e 

com baixa visão. Exemplo: áudio livro. 

• Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às pessoas com deficiência: 

recursos de informática acessível, em processos de ensino e aprendizagem.  

• Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às pessoas com deficiência: 

inserção da disciplina de língua brasileiras de sinais no curso, 

• Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às pessoas com deficiência: 

material didático em formato impresso acessível, com características de 

tamanho, fonte, corpo, número de caracteres, entrelinhas, espaços entre as 

palavras e letras, cor do papel e da tinta, opacidade do papel e das 

ilustrações que viabilizem sua utilização com autonomia por parte da pessoa 

com baixa visão.  
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• Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às pessoas com deficiência: 

recursos de acessibilidade à comunicação que possibilitam a eliminação de 

barreiras na disponibilidade de comunicação, tanto de conteúdo quanto de 

apresentação da informação, permitindo que o aluno tenha acesso à 

informação e ao conhecimento, independentemente de sua limitação. 

Exemplo: lupas, prancha de comunicação, softwares de leitura, dentre 

outros.  

• Sinalização tátil como meio de assimilar a mensagem com caracteres em 

relevo, pelo sistema Braille; piso tátil localizado em área de circulação 

indicando o caminho a ser percorrido, sobretudo pelo deficiente visual.  

• Sinalização visual, seguindo as informações visuais seguem as premissas 

de textura, dimensionamento e contraste de cor dos textos para que sejam 

perceptíveis por pessoas de baixa visão, estando presente em pisos, 

corrimões, acessos às escadas, portas de banheiros, interior dos 

elevadores.  

• Softwares para leitura de pessoas com baixa visão, possibilitando a leitura e 

acoplando a leitura de tela a sintetizador de voz.  

• Teclado virtual – software de leitor de tela que aparece no monitor e 

transforma em informação auditiva (por meio de placa de som e sintetizador 

de voz e informação tátil) com um display Braille (hardware que exibe 

dinamicamente em Braille).  

 

2.7 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

A inserção e a interação das FIPGuanambi com a sociedade, 

disseminando o conhecimento produzido no âmbito acadêmico e oferecendo 

serviços como educação, saúde, cultura e tecnologia priorizam as ações que 

compatibilizam demandas internas e externas. A difusão de todo o conhecimento 

gerado na instituição é acessível à comunidade interna, bem como à interna, por 

meio de diferentes mídias e redes sociais. 

A comunicação com a sociedade ocorre, predominantemente, por meio 

da interface eletrônica que divulgam as notícias da instituição. 
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A IES busca maior transparência e visibilidade ao divulgar o 

conhecimento gerado nas diversas áreas nos sítios na Internet e links de acesso 

às redes de relacionamentos, estreitando seus vínculos com os participantes 

dessas sociedades. 

Os resultados da avaliação institucional são divulgados por meio da CPA 

como forma de valorizar a participação de toda a comunidade acadêmica, 

realçando os pontos fortes da IES e apontando estratégias para o crescimento 

contínuo. 

O Portal FIPGuanambi, busca orientar os acadêmicos sobre temas 

transversais do currículo como: Ética; Meio Ambiente; Cultura Negra e Indígena 

entre outros cursos de treinamentos e aperfeiçoamento de pessoal de 

professores. 

 

2.7.1 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 

Para garantir o bom funcionamento institucional, a IES conta com um 

sistema de rede a todos os coordenadores, docentes e funcionários técnico-

administrativos para se comunicam por esse sistema, dinamizando a 

comunicação entre setores. 

 

2.7.2 OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria das FIPGuanambi é um serviço de atendimento à 

comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, encaminhar e 

acompanhar críticas e sugestões. É um órgão de natureza mediadora, sem 

caráter administrativo deliberativo, executivo, judicativo, que exerce suas 

funções diretamente junto a Unidades e Órgãos, para atingir seus fins. Elo de 

comunicação entre a instituição e as comunidades externa e interna. É uma 

ferramenta importantíssima para uma gestão democrática em que a busca do 

aprimoramento é fundamental para que a instituição seja um modelo de gestão. 

 

São atribuições da Ouvidoria: 
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• Organizar os mecanismos e canais de acesso dos interessados à 

Ouvidoria, fazendo uma relação informal e acolhedora; 

• Orientar os servidores docentes e não docentes, os alunos, e 

membros da comunidade externa sobre a melhor forma de 

encaminhar seus pedidos, instruí-los e acompanhar sua 

tramitação; 

• Contribuir para a resolução de problemas administrativos ou 

acadêmicos, oferecendo alternativas e informações sobre a 

legislação e as normas internas vigentes; 

• Facilitar a tramitação de processos e procedimentos relativos a 

situações jurídico-administrativas em que não existir ou for 

insuficiente a atuação dos outros controles administrativos 

internos ou externos, ou quando se retardem por embaraços 

processuais; 

• Receber críticas, queixas e sugestões sobre procedimentos e 

práticas inadequadas ou irregulares, atuando no sentido de levar 

os envolvidos a aperfeiçoá-los e corrigi-los pela busca dialogada 

de consenso; 

• Encaminhar direta ou indiretamente, via divulgação de análises e 

teses, para estudo da Administração, propostas de reformulação 

de normas e de mudanças de procedimentos que lhe pareçam a 

causa de problemas para cuja solução tenha sido chamada a 

contribuir; 

• Acompanhar a tramitação dos processos em que se envolva, 

dando ciência aos interessados das providências tomadas; 

• Cuidar de manter em rigoroso sigilo o nome dos envolvidos, salvo 

nos casos em que sua identificação junto aos órgãos da 

instituição seja indispensável para a solução do problema e 

atendimento do interessado, com sua aquiescência; 

• Manter registro, classificação e/ou sistematização das 

ocorrências, incidentes e soluções de problemas trazidos à sua 

consideração. 
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3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

3.1 OFERTA DE CURSOS 

 

A organização acadêmica escolhida é Faculdade. Em seu segundo 

Plano de Desenvolvimento Institucional, a instituição continuará a ofertar apenas 

cursos presenciais. 

 

3.2 GRADUAÇÃO 

 

A instituição oferece o curso de graduação em Medicina com 60 vagas 

anuais. Pretende-se ampliar essa oferta com mais 40 vagas. 

A Instituição almeja implantar o curso de Fisioterapia com 100 vagas 

totais anuais, no final desse quinquênio. 

              

                     Tabela 12 – Cronograma de Expansão dos Cursos de Graduação 

Ano I Habilitação Modalidade 

 

Carga Horária 

 

Turno 

 

Períodos 

Ano previsto 

para a 

solicitação 

Fisioterapia Bacharel Presencial 5.560h Vespertino 10 2024 

 

3.3 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

O Programa de Pós-Graduação está consubstanciado em ações que 

possibilitam alcançar metas de qualidade na pesquisa, na capacitação do corpo 

docente e na qualificação dos cursos. O estabelecimento das políticas de pós-

graduação da IES partirá de pressupostos básicos que norteiam suas ações e 

do diagnóstico da sua situação atual. 

As ações para a capacitação profissional e acadêmica levam em 

consideração a necessidade de aprimorar atividades profissionais ou 

acadêmicas e a oferta de cursos que atendam às necessidades do mercado. 

 

     Assim a pós-graduação terá como diretrizes: 
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• Consolidar política de pós-graduação condizente com a sua 

missão; 

• Implementar política de capacitação, em nível de pós-graduação, 

para docentes e colaboradores; 

• Fortalecer a relação entre a pós-graduação, a pesquisa/iniciação 

científica, a graduação e a extensão; 

• Melhorar as condições de infraestrutura e suporte ao 

desenvolvimento dos programas de pós-graduação; 

• Estabelecer regras para alocação de horas em projetos de 

pesquisa/iniciação científica, considerando a produção científica; 

• Estimular a apresentação e publicações de artigos científicos, 

atendendo às exigências do Qualis; 

• Definir estratégias de divulgação dos resultados de 

pesquisa/iniciação científicas. 

 

As metas da pós-graduação lato-sensu serão: 

• Estimular a obtenção dos títulos de especialistas, tendo em vista 

ampliar o nível de qualificação dos docentes; 

• Preparar profissionais de alto nível para o desempenho de 

atividades de elevada complexidade no mercado de trabalho; 

• Contribuir para a formação de pesquisadores atendendo, 

principalmente, às necessidades setoriais e regionais da 

sociedade, particularmente comprometidos com o 

desenvolvimento do sul da Bahia; 

• Criar grupos de produção científica e tecnologia a partir dos 

cursos de especialização; 

• Compor corpo docente interno e permanente dos cursos de 

especialização, que atue, também, na graduação; 

• Estimular a publicação da produção científica de estudantes e 

professores dos cursos de especialização; 

• Fazer da pós-graduação instrumento revitalizador da melhoria da 

graduação, da extensão e da pesquisa na instituição; 



134  

 

 
134 

• Ampliar e fortalecer as relações de cooperação e parceria com 

programas de pós-graduação de outras instituições. 

As FIPGuanambi almejam implantar de cursos de pós-graduação lato 

sensu, de: 

 

Tabela 13 – Implantação e Desenvolvimento de Cursos de Pós-Graduação 

Nome do Curso Modalidade 
Nº de Alunos 

por turma 

Carga 

Horária 

Módulos Turno (s) de 

Funcionamento 

Ano previsto para a 

solicitação 

Inovação, Gestão e 

Práticas Docentes 

no Ensino Superior 

Presencial 70 380h 

  

           12    Noturno 2023 

Medicina da Família 

e Comunidade 
Presencial 60 360h 

10 
Noturno 2024 

 

4. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

4.1 COMPOSIÇÃO 

 

O corpo docente das Faculdades Integradas Padrão é constituído por: 

• 29% de professores Doutores. 

• 34% de professores Mestres. 

• 37% de professores Especialistas. 

 

Os professores têm seu regime e jornada de trabalho, progressão, 

avaliação de desempenho, remuneração, direitos, deveres e responsabilidades 

disciplinados no Plano de Cargos e Salários.  

 

4.2 TITULAÇÃO 

 

A titulação mínima exigida para cursos superiores é a pós-graduação 

lato sensu, dando-se preferência a doutores e mestres. A Mantenedora, 

buscando a qualificação de seus docentes, proporciona a eles oportunidades de 

mestrado. 
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4.3 REGIME DE TRABALHO 

 

O regime de trabalho dos docentes de ensino superior serão os 

seguintes (observados os critérios do MEC): 

• Horista: Quando a carga horária contratada contempla somente 

atividades desenvolvidas em sala de aula. 

• Parcial: Quando a carga horária contratada compreende 12 ou 

mais horas semanais de trabalho, na mesma instituição, nelas 

reservados, pelo menos, 25% do tempo para estudos, gestão, 

extensão, planejamento, avaliação e orientação de alunos 

(atividades extraclasse). O regime de trabalho em tempo parcial 

é definido pela Portaria Normativa 40, consolidada em 29 de 

dezembro de 2010. 

• Integral: Quando a carga horária contratada compreende 40 

horas semanais de trabalho, na mesma instituição, nelas 

reservados, pelo menos, 50% do tempo para estudos, gestão, 

extensão, planejamento, avaliação e orientação de alunos 

(atividades extraclasse). 

Ressalta-se que a caracterização dos regimes de contração acima 

descritos poderá variar conforme as normas do Ministério da Educação, 

expressas no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e à 

distância, datado de maio de 2012. Em consonância com o disposto no Art. 3º, 

§2º do Decreto 5.626/2006, a disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é 

ofertada nos cursos de graduação bacharelado, como componente curricular 

optativo. Para viabilizar a referida oferta, as FIPGBI garantem a disponibilidade 

de professor com especialização em Língua Brasileira de Sinais.   

Por meio das ações desenvolvidas pelo Núcleo Pedagógico de Apoio e 

Experiência Docente – NAPED são realizados apontamentos psicopedagógicos 

da educação de surdos no Ensino Superior mediante a elaboração de cartilhas, 

rodas de conversa, workshop, entre outras. 

 

4.4 EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
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Todos os professores contratados possuem titulação mínima de 

especialista, sendo que destes, no mínimo, um terço possuem titulação obtida 

em programas de pós-graduação Stricto Sensu, na sua área de trabalho e, 

preferencialmente, têm experiência no magistério superior. Como a proposta 

pedagógica da instituição é muito diferenciada e requer abertura para o novo, 

optamos por professores capazes de assimilar as mudanças necessárias na 

educação, bem como capazes de desempenhar eficientemente seu papel de 

facilitador e de questionar para que o aluno construa seu conhecimento. 

 

4.5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO ACADÊMICA 

 

O desempenho e a postura do profissional fora da instituição é de 

fundamental importância para dar mais visibilidade ao curso em que leciona, 

além de se constituir como exemplo para os acadêmicos. 

 

4.6 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO 

 

A Política de Capacitação Docente (PCD) tem por objetivo promover a 

melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão, e só poderá ser 

alcançada por meio de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu, 

assim como de capacitação e atualização profissional, visando ao 

aprofundamento e aperfeiçoamento dos conhecimentos científicos, tecnológicos 

e profissionais. As FIP GBI possuem, ainda, o Programa Permanente de 

Formação Docente, com o desenvolvimento de cursos específicos para a 

qualificação de todos os professores.  

Os incentivos oferecidos aos seus docentes, além daqueles que estão 

previstos no plano de carreira, são: 

• Bolsas de Estudos para a formação de mestres, doutores, de 

acordo com regulamento próprio.  

• Incentivo aos docentes para participação em congressos, 

seminários e eventos similares, desde que comprovada a 

aprovação para apresentação de trabalhos, de acordo com a área 

de atuação ou área afim. 
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• Divulgação e/ou publicação de teses, dissertações e outros 

trabalhos acadêmicos ou profissionais. 

A formação continuada dos professores universitários torna-se 

imperativo, não apenas para eles próprios pelo preponderante papel que 

exercem, mas, também, para o corpo diretivo da Instituição, à qual cabe a 

responsabilidade de assegurar, em seus quadros, profissionais qualificados. O 

estímulo à produção intelectual do corpo docente é uma ação constante da 

Faculdade e, para tanto, procura proporcionar apoio técnico e pedagógico aos 

professores, disponibilizando os recursos e a infraestrutura existentes: 

laboratórios, equipamentos de informática, recursos multimídia e Biblioteca. 

O apoio pedagógico é realizado por meio de oficinas e palestras, 

abordando itens importantes para o desempenho do magistério superior 

relacionadas ao trabalho docente como: didática inovadora, planejamento das 

atividades acadêmicas, processos e avaliação da aprendizagem. O objetivo com 

este empreendimento é auxiliar os docentes na condução dos componentes sob 

sua responsabilidade, sugerindo atividades, metodologias, sistema de avaliação 

dos alunos, propostas de trabalho, além de orientar a relação professor-aluno. 

 

4.7 PLANO DE CARREIRA  

 

O Plano de Carreira Docente (PCD) das FIPGBI tem como princípios 

fundamentais respeitar a dignidade e a isonomia na carreira docente, bem como: 

• Valorizar o docente como pilar da qualidade do ensino; 

• Permitir que o docente planeje seu futuro junto da instituição; 

• Levar em conta a produção e o desempenho individual do docente; 

• Incentivar e buscar maior aderência do corpo docente junto a instituição. 

 

O PCD é um instrumento básico de gestão dos docentes visando organizar 

e normatizar para todo o quadro docente aquilo que tange a cargos, carreiras e 

salários e suas implicações com as demais funções da gestão de pessoas, com 

destaque para o recrutamento, seleção, registro, cadastro e pagamento de 

pessoal. 
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O instrumento terá, dentre outros, os seguintes objetivos: 

• Retribuição justa em relação aos serviços prestados; 

• Equilíbrio com o mercado de trabalho; 

• Mecanismos adequados à captação e preservação de um quadro 

docente de qualidade; 

• Manutenção do equilíbrio entre os interesses organizacionais e dos 

profissionais do magistério superior. 

O PCD abrange todos os professores que integram o corpo docente efetivo das 

FIPGBI, nos níveis de graduação e pós-graduação, regidos pela legislação 

trabalhista em vigor. 

 

A administração das regras do PCD é de competência da Comissão Permanente 

da Carreira Docente, constituída por: 

I. Dois representantes indicados pela Mantenedora; incluindo o presidente 

da comissão; 

II. Um dirigente da Instituição de Ensino Superior –IES. 

 

O PCD poderá ser reformulado ou alterado pelo CONSUPE, mediante 

proposta da Mantenedora. 

A estrutura do Plano de Carreira Docente é configurada com 4 (quatro) 

categorias funcionais (Professor Auxiliar, Professor Assistente, Professor Adjunto 

e Professor Titular), desde que observados de forma cumulativas, as faixas, 

descritas na Política de Progressão na Carreira Docente (PPCD). 

Os docentes serão avaliados por 3 pilares: Pilar Avaliações (40% do total; Pilar 

Atividades Acadêmicas (30% do total) e Pilar Capacitações / Experiência (30% 

do total), acumulando pontos. 

A promoção será meritocracia, tendo como objetivo a compreensão de 

que meritocracia, mensurabilidade e clareza de critérios estimulam o exercício 

da docência de forma eficaz e eficiente para realizar progressão docente entre 

categorias funcionais (progressão vertical) e a progressão entre faixas de 

mesma categoria (progressão horizontal). 



139  

 

 
139 

A estrutura de categorias, faixas e percentuais de aumento em relação a 

faixa inicial estão descritas detalhadamente no PCD, bem como os critérios de 

progressão.  

 

4.8 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

A contratação de professores poderá ser por meio de Edital de Cadastro 

de Reserva, à critério da IES, em que, dentre outras informações, deverá constar 

o critério inicial de contratação. 

A admissão em cargo de Professor será feita pela mantenedora, 

mediante seleção e contrato na forma da legislação trabalhista em vigor. 

As normas para seleção poderão ocorrer mediante concurso de provas e 

títulos ou outros tipos de seleção aprovados pelos órgãos competentes da IES, 

respeitados os pré-requisitos estabelecidos nas especificações de cada 

categoria.  

 

 O processo seletivo prevê: 

 

I. Análise do currículo com ênfase em: titulação acadêmica; produção 

científica; atividades acadêmicas desenvolvidas, tempo de docência e 

experiência profissional, vinculados à disciplina objeto do ingresso; 

II. Banca e entrevista destinadas à avaliação final de qualificação científica, 

literária, filosófica ou artística. 

 

O regime jurídico do corpo docente da IES é o da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), da legislação complementar e das demais normas 

específicas, respeitadas as disposições estatutárias e regimentais institucionais 

e, observadas, também, as Convenções Coletivas de Trabalho das regionais do 

Sindicato dos Professores. 

 

4.9 PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO (DEFINITIVA E EVENTUAL) 

DOS PROFESSORES DO QUADRO 
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A substituição do docente se dá por indicação do professor que, antes 

da sua saída, apresenta seu substituto para acompanhá-lo nos últimos dias de 

sua estada na IES.  

O coordenador também pode apresentar um professor que tenha feito o 

curso de iniciante na IES e esteja esperando uma oportunidade para ministrar 

aulas no respectivo curso.  

O professor substituto poderá ocupar a vaga definitivamente, 

dependendo do seu desempenho em sala de aula. A política da instituição será 

oferecer um número maior de aulas para que o professor atinja regime parcial 

ou integral. 

 

4.10 CRONOGRAMA E PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

 

A Meta para o corpo docente das FIPGuanambi , em relação doutores e 

mestres, em 5 anos, será: 

 

• 10% de doutores. 

• 50% de mestres. 

• 40% de especialistas. 

 

 

                    Tabela 14 – Cronograma de Expansão do Corpo Docente x Regime 

 
Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

Quant Percent. Quant Percent. Quant Percent. Quant Percent. Quant Percent. 

Horista 07 20% 12 20% 24 20% 18 20% 24 20% 

Parcial 14 40% 23 40% 28 40% 36 40% 48 40% 

Integral 14 40% 23 40% 28 40% 36 40% 48 40% 

Total 35 100% 58 100% 70 100% 90 100% 120 100% 

•  

 

 

 

 

 



141  

 

 
141 

Tabela 15 – Cronograma de Expansão do Corpo Docente x Titulação 

Titulação 
Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

Quant Percent Quant Percent Quant Percent Quant Percent Quant Percent 

Especialista 14 20% 12 29% 20 28% 20 23% 20 17% 

Mestre 11 31% 14 34% 32 43% 40 44% 60 50% 

Doutor 10 29% 15 37% 20 29% 30 33% 40 33% 

Total 35 100% 41 100% 70 100% 90 100 120 100% 

 

 

5 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

5.1 CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

 

A contratação do corpo técnico-administrativo pela Instituição é na forma 

estabelecida por lei, de acordo com as particularidades da função e por indicação 

da diretoria Geral e são contratados sob regime de trabalho definido na 

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. 

São analisados os critérios de formação e experiência na área, 

realização de testes de matemática, informática, redação e de perfil, conforme a 

área ofertada, bem como são realizadas duas entrevistas com o candidato, a 

primeira com a psicológica da IES e, por último, a entrevista final com o Diretor 

Geral, no qual fará a seleção do candidato que mais se enquadrar na vaga 

ofertada. 

 

5.2 CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

A esses profissionais serão ofertados cursos de capacitação continuada 

pelo RH e por meio de cursos ofertados por outras instituições. 

São promovidas ações de capacitação necessárias ao desenvolvimento 

do corpo técnico-administrativo por meio de cursos presenciais e à distância, 

treinamentos em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios ou estágios, 

seminários e congressos, desde que contribuam para a atualização profissional 
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e o desenvolvimento do colaborador e que atendam às necessidades 

institucionais das FIP Guanambi . São ofertados, também, programas de pós-

graduação lato sensu e as demais atividades técnicas, científicas e culturais 

vinculadas aos planos institucionais e programas de capacitação. Nas áreas de 

conhecimento em que se fizerem necessários, também constarão da 

capacitação os programas de pós-graduação strictu sensu. 

As seguintes diretrizes são adotadas para a Política de Capacitação dos 

colaboradores:  

• Tornar o colaborador agente de sua própria capacitação, nas áreas de 

interesse da faculdade; 

• Possibilitar o acesso dos colaboradores a ações de capacitação, oferecendo, 

anualmente, pelo menos uma oportunidade de participação de cada 

colaborador em eventos, otimizando os recursos orçamentários, se 

disponíveis; 

• Priorizar as ações internas de capacitação e programas de educação 

continuada que aproveitem habilidades e conhecimento de colaboradores da 

própria Instituição. 

• Oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico, científico e cultural aos 

colaboradores, na perspectiva de construção de padrões de qualidade e do 

aprimoramento do desempenho de suas funções sociais 

• Avaliar periodicamente os resultados das ações de capacitação; 

• Implantar o controle gerencial dos gastos com capacitação; 

• Apoiar o desenvolvimento de projetos de produção científica. 

• No período do quinquênio, as FIP Guanambi  almejam oferecer o curso de 

Fisioterapia, além da ampliação das vagas do curso de Medicina. Assim, 

devem ser considerados para a expansão do corpo docente todos os cursos 

propostos na vigência do PDI. 

 

5.3 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

 

O Plano de Cargos e Salários do corpo técnico-administrativo prevê as 

promoções para o corpo técnico-administrativo, havendo, ainda Promoção por 
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Merecimento, mediante avaliação de desempenho, mediantes requisitos 

estabelecidos no referido plano. 

A implantação do curso de Fisioterapia e a ampliação de vagas no curso 

de Medicina levarão à expansão do corpo técnico-administrativo, conforme 

exposto abaixo: 

 

Quadro 18: Expansão do corpo-técnico administrativo no período de vigência do PDI 

Função Quantidade 

Preceptores/ Orientadores de 

prática 

40 

Técnico de laboratório 9 

Auxiliar de biblioteca 3 

Técnicos do NASPP 15 

 

Os critérios para contratação do corpo técnico-administrativo, a 

capacitação e o plano de carreira seguirão as normas e procedimentos vigentes 

das FIPGuanambi para o corpo técnico-administrativo. 

 

6. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES 

6.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Compõem a Instituição os seguintes órgãos: 

 

I – Os órgãos consultivos, normativos e deliberativos superiores: 

a) Conselho Superior (CONSUP) 

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) 

 

II – Os órgãos autônomos superiores: 

a) Ouvidoria 

b) Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

III – Os órgãos da administração superior: 

a) Diretoria Geral 

b) Diretoria de Graduação 
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c) Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização 

d) Coordenação Administrativo-Financeira 

 

IV – O órgão regulatório superior: 

a) Procuradoria Institucional (PI) 

 

V – Os órgãos executivos: 

a) Coordenações dos Cursos de Graduação 

b) Coordenação de Pós -Graduação 

c) Coordenação de Pesquisa 

d) Coordenação de Extensão 

e) Núcleo de Inovação e Empreendedorismo 

f) Núcleo de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização 

 

VI – Os órgãos deliberativos dos cursos/programas acadêmicos: 

Colegiados dos Cursos de Graduação 

Colegiados de curso de Pós-Graduação 

 

VII – Os órgãos suplementares: 

a) Núcleo de Experiência Discente (NED) 

b)  Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) 

c) Secretaria Geral 

d) Biblioteca 

e) Setores administrativos 

f) Laboratórios de Ensino 

 

Compõem, ainda, a estrutura acadêmico-administrativa da Instituição os 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) de cada curso de graduação e de pós-

graduação, os colegiados (CONSEP, CONSUP e Colegiado de Curso) e as 

comissões internas criadas para fins específicos pela Reitoria, de caráter 

temporário ou permanente. 
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6.1.2 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO  

 

A seguir apresentamos o organograma com a distribuição das funções e 

hierarquia dentro da Instituição. 

 

  

 

 

6.2 ÓRGÃOS CONSULTIVOS, NORMATIVOS E DELIBERATIVOS 

SUPERIORES 

6.2.1 CONSELHO SUPERIOR (CONSUP) 

 

O Conselho Superior (CONSUP) é órgão superior de natureza 

consultiva, jurisdicional, deliberativa, recursal, normativa e instância final para 
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todos os assuntos acadêmico-administrativos, nos limites estabelecidos por este 

Regimento Geral, garantindo o caráter participativo da gestão institucional.  

 

O CONSUP é integrado por: 

I – Diretor Geral, seu presidente; 

II – Diretor de Graduação, seu presidente na ausência do Diretor Geral; 

III – Diretor de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização; 

IV – Coordenador Administrativo-Financeiro; 

V – Um representante dos coordenadores dos cursos de graduação, 

eleito pelos seus pares; 

VI – Um representante dos coordenadores dos cursos de pós-graduação 

lato sensu, eleito pelos seus pares;  

VII – Um representante do corpo docente dos cursos de graduação, 

eleito pelos seus pares; 

VIII – Um representante do corpo docente dos cursos de pós-graduação 

lato sensu, eleito pelos seus pares;  

IX – Um representante do corpo discente dos cursos de graduação, 

eleito pelos seus pares; 

X – Um representante do corpo discente dos cursos de pós-graduação 

lato sensu, eleito pelos seus pares;  

XI – Um representante do corpo técnico-administrativo, eleito pelos seus 

pares; 

XII – Um representante da comunidade externa, indicado por uma 

entidade representativa da sociedade civil. 

A Diretoria Geral, Diretoria Acadêmica e Representantes dos 

Coordenadores de Cursos, são membros permanentes do CONSUP. Os 

representantes do corpo docente dos cursos pós-graduação e de graduação tem 

mandato de 2 (dois) anos, permitindo-se sua recondução por mais 1 (um) ano. 

O mandato do representante do corpo discente dos cursos de 

graduação, do corpo discente dos cursos de pós-graduação lato sensu, do corpo 

técnico-administrativo e da comunidade externa, do corpo discente é de 1 (um) 

ano, podendo ser reconduzidos, desde que os representantes discentes 
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conservem sua condição regular de vínculo com a Instituição, para manter sua 

condição de representação. 

Em caso de desligamento institucional, renúncia, impedimento ou 

afastamento temporário dos membros que possuam mandatos, os cargos serão 

ocupados por seus substitutos ou será repetido o processo de sua escolha, 

conforme o caso.  

O CONSUP reúne-se ordinariamente 1 (uma) vez por semestre e 

extraordinariamente sempre que necessário, nos termos do Regimento Geral. 

As decisões do CONSUP assumem a forma de Resoluções. 

A vacância de algum cargo de integrantes do CONSUP ou a ausência 

destes não invalida ou deslegitima a reunião. 

O CONSUP deliberará para o exercício das competências que lhe são 

pertinentes, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, cabendo ao 

presidente do CONSUP cabe apenas o voto de qualidade nas matérias de sua 

competência. 

Compete ao CONSUP: 

 

• Zelar pelo cumprimento das finalidades da Instituição;  

• Aprovar este Regimento e as alterações que lhe forem propostas 

para encaminhamento e aprovação da Entidade Mantenedora e 

dos órgãos competentes do sistema nacional de ensino; 

• Propor alterações na estrutura da Instituição e em quaisquer 

aspectos de seu funcionamento, com encaminhamento da 

proposta à Entidade Mantenedora; 

• Funcionar como órgão superior de recurso, em quaisquer 

assuntos de natureza acadêmica e administrativa; 

• Aprovar o orçamento anual e os planos de aplicação dos recursos 

vinculados, para encaminhamento e aprovação da Entidade 

Mantenedora; 

• Apreciar e deliberar a outorga de títulos honoríficos ou de 

benemerência; 

• Aprovar os regulamentos dos órgãos internos; 
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• Deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir 

atos de indisciplina coletiva; 

• Aprovar o plano anual de atividades da Instituição, bem como o 

calendário acadêmico; 

• Decretar o recesso parcial ou total das atividades escolares de 

cada curso, ou institucional;  

• Aprovar acordos, contratos ou convênios com organizações 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para a 

consecução de seus objetivos institucionais;  

• Intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos 

da Instituição, avocando a si as atribuições a eles conferidas; 

• Interpretar o presente Regimento e resolver os casos omissos, 

ouvindo o órgão interessado; 

• Propor solução para os casos não previstos neste Regimento e 

para as dúvidas que surgirem da aplicação dos ordenamentos 

básicos da Instituição; 

• Exercer as demais atribuições que se enquadrem no âmbito de 

suas competências; 

• Incumbir-se de outras atribuições emanadas pela Entidade 

Mantenedora. 

 

6.2.2 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE) 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) é o órgão 

colegiado de deliberação superior e recursal nos campos técnico-científico e 

didático-pedagógico, bem como de questões administrativas diretamente 

relacionadas à operacionalização interna de tais campos, estabelecendo-se 

como órgão de gestão participativa e de consulta preliminar nos demais aspectos 

institucionais.  

 

O CONSEPE é integrado por: 

 

I – Diretor Geral, seu presidente; 
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II – Diretor de Graduação, seu presidente na ausência do Diretor Geral; 

III – Diretor de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização; 

IV – Diretor Administrativo-Financeiro; 

V – Coordenador Acadêmico; 

VI –Coordenadores dos cursos de graduação; 

VII – Secretário Geral; 

VIII – Um representante docente dos cursos de graduação, escolhido 

entre os seus pares; 

IX – Um representante docente dos cursos de pós-graduação lato sensu, 

escolhido entre os seus pares; 

X –Um componente do corpo técnico-administrativo, escolhido entre os 

seus pares; 

XI – Um representante do corpo discente dos cursos de graduação, 

devidamente matriculado, escolhido entre os seus pares; 

XII - Um representante do corpo discente dos cursos de pós-graduação 

lato sensu, devidamente matriculado, escolhido entre os seus pares; 

XIII – Um representante da sociedade civil organizada, indicado pelo 

Diretor. 

 

Os representantes do corpo docente, discente e técnico-administrativo 

cumprirão mandato de 1 (um) ano, podendo ser renovado uma única vez. 

O CONSEPE se reúne, ordinariamente, uma vez a cada bimestre letivo 

e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por, no 

mínimo,1/3 (um terço) de seus membros, devendo todas as discussões e 

decisões das reuniões serem lavradas em livro de atas próprio, assinadas por 

todos os presentes nas mesmas. 

Na ausência do Diretor Geral e Diretor de Graduação da Instituição, o 

CONSEPE se reúne sob a presidência do Diretor de Pós-graduação, Pesquisa, 

Extensão, Inovação e Internacionalização; e, na ausência deste, sob a 

presidência do Diretor Administrativo-Financeiro. 

O CONSEPE se reúne com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) de 

seus membros, deliberando por maioria simples de votos dos presentes, e, no 

caso de empate, tendo o Presidente da reunião o voto de qualidade. 
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Compete ao CONSEPE, sempre respeitando os limites da legislação e 

as disposições e orientações emanadas das normas gerais institucionais: 

 

• Manifestar-se sobre processos de criação, desmembramento, 

fusão ou extinção de cursos e outros órgãos relacionados com 

ensino, pesquisa, extensão e serviços; acordos e convênios, em 

matéria de sua competência; normas e relatórios de avaliação 

institucional; 

• Deliberar sobre regulamentação de curso de graduação, pós-

graduação, extensão e outros; projetos pedagógicos de curso de 

graduação, pós-graduação e outros; normas complementares ao 

Regimento Geral, currículos e programas, matrículas, 

transferências, trancamentos, cancelamentos, avaliação de 

rendimento escolar, aproveitamento de estudos, regime de 

pesquisa; qualquer matéria de sua competência em primeira 

instância, ou em grau de recurso; 

• Estabelecer normas para avaliação da produção científica dos 

docentes; avaliação e promoção dos alunos; expedição de 

diplomas e certificados; atribuição das diretrizes dos encargos de 

ensino, pesquisa, extensão e serviços; desenvolvimento de 

atividades de pesquisa, extensão e serviços; 

• Propor normas para ingresso de pessoal docente, a ser 

submetida ao CONSUP; 

• Constituir comissões para analisar assuntos de sua área de 

competência; 

• Superintender, em instância superior, as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

• Emitir parecer, quando consultado, sobre reformas do Regimento; 

• Exercer quaisquer outras atribuições decorrentes de leis, do 

Regimento Geral e em matéria de sua competência.  

 

6.3 ÓRGÃOS AUTÔNOMOS SUPERIORES 
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Constituem-se órgãos autônomos superiores da Instituição: a Ouvidoria, 

a Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

Os órgãos autônomos superiores são independentes entre si e suas 

decisões são acompanhadas pelo CONSEPE. 

Pela natureza de seus trabalhos, os órgãos autônomos superiores 

podem realizar ações conjuntas com o objetivo de promover melhorias na 

Instituição, desde que não entrem em conflito com as decisões tomadas no 

âmbito dos órgãos da administração superior, órgãos executivos e órgãos 

deliberativos dos cursos/programas acadêmicos. 

 

6.3.1 OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria é órgão de caráter essencialmente administrativo e visa a 

contribuir para a realização dos direitos de estudantes, docentes, colaboradores 

técnico-administrativos e comunidade externa no âmbito das ações e 

relacionamentos da Instituição, em todas as instâncias envolvidas. Tem como 

objetivo a defesa dos direitos dos discentes, docentes, colaboradores e 

comunidade externa em suas relações com a Instituição.  

A Ouvidoria é coordenada por um Ouvidor, nomeado pelo Diretor Geral. 

À Ouvidoria compete, essencialmente, além de outras atribuições 

decorrentes de sua atuação, sempre pautada pela autonomia e pela ética: 

 

• Ouvir reclamações, críticas, elogios e quaisquer outras 

manifestações dos membros do corpo discente, do corpo 

docente, do corpo técnico-administrativo e da sociedade em 

referência à atuação de qualquer servidor ou órgão da Instituição, 

dando-lhes o devido encaminhamento; 

• Receber denúncias quanto a quaisquer efetivas ou potenciais 

violações de direitos, ilegalidades e faltas éticas associadas a 

colaboradores que possam ser vinculadas direta ou indiretamente 

à Instituição; 

• Apurar a pertinência e a veracidade de quaisquer manifestações 

junto aos órgãos competentes, e, no caso de procedência quanto 

a críticas negativas, faltas éticas, reclamações, irregularidades 
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e/ou ilegalidades, requerer aos órgãos envolvidos e/ou 

colaboradores as providências necessárias ao seu deslinde; 

• Atuar visando à realização dos direitos de todos os membros da 

comunidade acadêmica e da sociedade em referência à atuação 

da Instituição; 

• Analisar o conteúdo das manifestações recebidas, e, em sendo o 

caso, identificando irregularidades, recomendar aos órgãos 

responsáveis pela área em que ocorram a adoção de 

providências visando ao aprimoramento das atividades 

institucionais. 

A Ouvidoria se estrutura e atua em conformidade com seu Regulamento. 

 

6.3.2 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) possui a finalidade de elaborar 

e desenvolver a contínua auto avaliação em nível interno e externo, dentro dos 

princípios e diretrizes indicados pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). Rege-se pelo Regimento, pelo seu Regulamento 

e pela legislação e normas vigentes no Sistema Federal de Ensino, possuindo 

as atribuições de elaborar, implementar, aplicar e monitorar o processo de auto 

avaliação institucional. 

A CPA tem como objetivo auxiliar na gestão institucional acadêmica e 

administrativa, de forma a contribuir com a qualificação permanente das 

atividades desenvolvidas pela Instituição.  

Os integrantes da CPA são designados, em números equitativos, entre 

aqueles que constituem a comunidade acadêmica (discentes, docentes e 

técnicos-administrativos) e a sociedade civil organizada, em conformidade com 

o art. 7º da Portaria INEP/MEC nº 2.051/2004, para mandato de 2 (dois) anos, 

podendo ser renovado 1 (uma) vez. 

O Coordenador da CPA é um dos representantes da comunidade 

acadêmica da Instituição, entre docentes e técnicos-administrativos, a ser 

nomeado pelo Diretor Geral. 

A CPA tem as seguintes atribuições: 
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• Estabelecer diretrizes e indicadores e conduzir a organização dos 

processos internos do Projeto de Avaliação Institucional; 

• Elaborar, consolidar e executar os instrumentos avaliativos; 

• Elaborar relatórios de resultados dos processos de Auto avaliação 

Institucional e encaminhá-los aos setores e/ou aos sujeitos 

avaliados; 

• Solicitar devolutiva dos setores avaliados, objetivando o 

acompanhamento da apreensão dos resultados dos processos 

avaliativos, bem como o encaminhamento de ações a partir 

desses resultados; 

• Elaborar o Relatório Anual de Auto avaliação Institucional e 

apresentar recomendações às Diretorias da Instituição; 

• Arquivar, por pelo menos 5 (cinco) anos, os documentos gerados 

durante as avaliações;  

• Apoiar e subsidiar o processo de Planejamento Institucional, bem 

como acompanhar o seu desenvolvimento; 

• Assegurar a continuidade do processo avaliativo e de uma cultura 

de avaliação; 

• Auxiliar a gestão acadêmica, caracterizando-se como ferramenta 

para a implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e demais projetos que se desenvolvam no âmbito da 

Instituição; 

• Atuar em colaboração com as coordenações dos cursos, a fim de 

atender aos processos de regulação governamentais, no que diz 

respeito à auto avaliação dos cursos de graduação e de pós-

graduação; 

• Exercer as demais atribuições inerentes à natureza de sua 

competência. 

 

Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA pode contar com o apoio 

operacional e logístico de integrantes do corpo docente e técnico-administrativo, 

designados pela Diretoria Geral, e com possibilidade de atribuição de carga 

horária específica para o exercício de suas funções. 
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6.4 ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

6.4.1 DIRETORIA GERAL 

 

O Diretor Geral é indicado e nomeado pela Entidade Mantenedora por 

meio de portaria, com mandato por tempo indeterminado. 

São atribuições do Diretor Geral: 

• Representar a Instituição administrativamente, ativa, passiva, 

judicial e extrajudicialmente, ficando com essa atribuição, em sua 

ausência, o Diretor Administrativo-Financeiro ou outro indicado 

por aquele; 

• Assinar acordos, contratos, convênios e/ou ajustes com entidades 

públicas, privadas ou outras de interesse da Instituição; 

• Representar a Instituição junto às empresas bancárias locais ou 

em outras localidades, ouvido o representante da Mantenedora; 

• Elaborar e executar programa de atividades; 

• Elaborar e apresentar relatório anual de receitas e despesas; 

• Contratar e demitir funcionários; 

• Cumprir e fazer cumprir este Regimento; 

• Convocar e presidir reuniões dos órgãos e setores de sua 

subordinação; 

• Prestar contas à Mantenedora, observados os princípios 

fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de 

contabilidade; 

• Dar publicidade, por qualquer meio eficaz, ao encerramento do 

exercício fiscal;  

• Apresentar relatório de atividades e das demonstrações 

financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de 

débitos, colocando-o à disposição da Mantenedora; 

• Realizar auditoria, inclusive por auditores externos 

independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais 

recursos objetos de termo de parceria, de acordo com o 

regulamento; 
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• Prestar contas de todos os recursos e bens da Instituição; 

• Emitir portarias e ordens de serviço necessárias à administração 

da Instituição; 

• Conferir graus e dignidades acadêmicas; 

• Assinar históricos escolares, diplomas e certificados no âmbito do 

ensino dos cursos de graduação e pós-graduação; 

• Superintender a execução do regime escolar e didático, zelando 

pela observância dos horários de funcionamento das atividades 

acadêmicas; 

• Cumprir e fazer cumprir determinações emanadas pelo 

representante legal da Mantenedora; 

• Realizar outras funções determinadas pela Entidade 

Mantenedora. 

 

O Diretor Geral está autorizado a fazer pronunciamentos em nome da 

Instituição. 

Nenhum membro da comunidade acadêmica poderá fazer 

pronunciamento público que envolva responsabilidade da Instituição sem a 

prévia e formal autorização da Diretoria Geral. 

São órgãos subordinados à Diretoria Geral: 

• Procuradoria Institucional; 

• Diretoria de Graduação e órgãos subordinadas a esta; 

• Diretoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização e órgãos subordinados a esta; 

• Coordenador Administrativo-Financeira e órgãos subordinados a 

esta. 

 

6.4.2 DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

O Diretor de Graduação é indicado e nomeado pelo Diretor Geral por 

meio de portaria, com mandato por tempo indeterminado, podendo contar com 

o auxílio de Coordenadores Pedagógicos e/ou Acadêmicos para o desempenho 

de suas atribuições.  
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São atribuições do Diretor de Graduação: 

• Elaborar o planejamento acadêmico da Instituição; 

• Superintender as atividades de ensino da Instituição no âmbito da 

graduação; 

• Coordenar, organizar, controlar e avaliar os trabalhos 

pedagógicos e educacionais desenvolvidos no âmbito da 

Instituição; 

• Divulgar as atividades e decisões do CONSUP e do CONSEPE; 

• Planejar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas 

desenvolvidas pela Instituição no nível da graduação; 

• Elaborar o plano anual e o relatório anual de atividades da 

Instituição, submetendo-os à apreciação da Reitoria e aprovação 

do CONSUP; 

• Recomendar ao CONSEPE a capacitação de funcionários 

docentes e administrativos vinculados às funções acadêmicas; 

• Propor à Reitoria a dispensa de funcionários; 

• Exercer o poder disciplinar, na forma da lei e deste Regimento, na 

área de sua competência; 

• Propor ao CONSEPE o estabelecimento das diretrizes da 

Instituição para a formulação de uma política pedagógica; 

• Propor ao CONSEPE os planos de avaliação discente e docente; 

• Coordenar o processo de avaliação de funcionário docente; 

• Propor ao CONSEPE planos de capacitação de funcionários 

docentes; 

• Propor à Diretoria normas para concessão, fixação e alteração do 

regime de trabalho dos funcionários docentes; 

• Encaminhar o plano e o relatório anual de atividades acadêmicas 

à Diretoria Geral, que os consolidará; 

• Encaminhar ao coordenador de curso os resultados das 

avaliações internas e externas que dizem respeito à atuação 

deste e dos professores do curso; 

• Representar a Instituição em assuntos de natureza acadêmica; 
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• Aplicar as sanções em sua área de atuação, de acordo com a 

legislação; 

• Solicitar ao órgão competente a contratação de funcionários para 

os cargos de docência e técnico-administrativos vinculados às 

atividades acadêmicas da Instituição; 

• Exigir e acompanhar a elaboração e os lançamentos relativos a 

planos de ensino, resultados parciais e finais e diários de classe 

dos cursos de graduação; 

• Exigir e acompanhar o lançamento de dados no portal acadêmico; 

• Consolidar os horários de aula dos cursos de graduação; 

• Elaborar o quadro de distribuição de aulas de cada semestre 

letivo; 

• Acompanhar os trabalhos da Ouvidoria e da CPA; 

• Acompanhar os trabalhos do atendimento psicopedagógico e dos 

apoios ao discente e docente; 

• Acompanhar e supervisionar os trabalhos relacionados às 

avaliações internas e externas, como os empreendidos pela CPA 

e os que atendem ao ENADE;  

• Supervisionar, dar parecer e auxiliar na contratação de docentes 

e pesquisadores, que irão atuar nos cursos e atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da Instituição, bem como opinar no 

processo de promoção de docentes;  

• Coordenar todo o processo de elaboração, complementação e 

alteração dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação 

oferecidos pela Instituição; 

• Implementar mecanismos de articulação com a Diretoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

e coordenações de cursos; 

• Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo 

Diretor Geral. 

O Diretor de Graduação, em conjunto com os demais dirigentes da 

Instituição, é responsável por tomar as medidas para implementação do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI). 
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São órgãos subordinados à Diretoria de Graduação: 

• Coordenações dos cursos de graduação 

• Núcleo Experiência Discente (NED) 

• Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) 

Subordinam-se, também, à Diretoria de Graduação as comissões 

internas criadas para fins pedagógicos específicos pela Diretoria Geral, de 

caráter temporário ou permanente. 

 

6.4.3 COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO, 

INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

o Coordenador(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização é nomeado pelo Diretor Geral. 

Compete á coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, 

Inovação e Internacionalização: 

• Planejar, acompanhar, avaliar e integrar as atividades de 

pesquisa e de extensão desenvolvidas pela Instituição no nível da 

graduação e da pós-graduação; 

• Representar a Instituição em assuntos de natureza acadêmica e 

perante os órgãos do Sistema Federal de Ensino Superior, bem 

como perante os órgãos que tratam da pós-graduação, da 

pesquisa e da extensão universitária; 

• Exigir e acompanhar toda a documentação dos cursos de pós-

graduação; 

• Exigir e acompanhar os preenchimentos de diários dos cursos de 

pós-graduação, bem como o lançamento de dados no portal 

acadêmico, sugerindo adequações deste, quando necessário; 

• Consolidar os horários de aula dos cursos de pós-graduação; 

• Acompanhar os trabalhos relacionados aos processos seletivos 

dos cursos de pós-graduação; 

• Acompanhar os trabalhos relacionados a todo tipo de publicação, 

seja de caráter promocional da Instituição, seja de caráter técnico-
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científico, incentivando a crescente produtividade científica no 

âmbito docente e discente; 

• Trabalhar na captação de recursos de fomento às atividades de 

pesquisa e de extensão, no âmbito interno do grupo educacional 

e no âmbito externo junto às agências de fomento; 

• Coordenar as ações relacionadas à mobilidade acadêmica, 

internacionalização, inovação e empreendedorismo, incentivando 

a sua prática; 

• Propor aos colegiados de curso ações relativas a trabalho de 

conclusão de curso, monitoria, iniciação científica, além de outras 

relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão; 

• Atender às solicitações das coordenações de curso quanto à 

seleção e contratação de monitores; 

• Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo 

CONSEPE e pelo Diretor Geral. 

Cabe ao Coordenador(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, 

Inovação e Internacionalização e implementar, em conjunto com a Diretoria 

Acadêmica, o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 

6.4.4 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO–FINANCEIRA 

 

O coordenador Administrativo-Financeira é nomeado pelo Diretor Geral 

por tempo indeterminado. 

São atribuições do coordenador Administrativo-Financeiro: 

• Representar a Instituição administrativamente, ativa, passiva, 

judicial e extrajudicialmente, ficando com essa atribuição, em sua 

ausência, o Diretor de Graduação ou outro indicado pelo Diretor 

Geral; 

• Assinar acordos, contratos, convênios e/ou ajustes com entidades 

públicas, privadas ou outras de interesse da Instituição, desde 

que tenha autorização do Diretor Geral; 

• Representar a Instituição junto às empresas bancárias locais ou 

em outras localidades, ouvido o Diretor Geral; 
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• Acompanhar a rotina financeira da Instituição; 

• Elaborar e apresentar relatório anual de receitas e despesas; 

• Cumprir e fazer cumprir o Regimento; 

• Convocar e presidir reuniões dos órgãos e setores de sua 

subordinação; 

• Prestar contas à Diretoria Geral, observados os princípios 

fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de 

contabilidade; 

• Prestar contas de todos os recursos e bens da Instituição ao 

Diretor Geral; 

• Planejar e supervisionar a ocupação do espaço físico do campus, 

sua utilização e manutenção adequadas; 

• Planejar e supervisionar os serviços necessários ao adequado 

funcionamento da Instituição; 

• Realizar outras funções determinadas pela Diretoria Geral. 

 

O Coordenador Administrativo-Financeiro está autorizado a fazer 

pronunciamentos em nome da Instituição. 

São órgãos subordinados ao Coordenador Administrativo-Financeiro: 

• Secretaria Geral 

• Biblioteca 

• Comercial, Marketing e Comunicação 

• Reprografia 

• Almoxarifado 

• Gestão e Planejamento 

• Tecnologia da Informação 

• Recursos Humanos 

• Suprimentos 

• Posto Avançado 

• Serviços Operacionais (Controle de Patrimônio / Portaria e 

Vigilância / Manutenção Predial / Serviços Gerais) 

• Laboratórios / Clínicas / Ambulatórios 

 



161  

 

 
161 

6.5 ÓRGÃO REGULATÓRIO SUPERIOR 

6.5.1 PROCURADORIA INSTITUCIONAL (PI) 

 

O Procurador Institucional (PI) é nomeado pelo Diretor Geral, para um 

mandato de tempo indeterminado, devendo ser escolhido entre os membros da 

comunidade acadêmica (docente ou técnico-administrativo) cujo perfil contemple 

formação acadêmica aliada à experiência em processos de regulação e 

supervisão da educação superior brasileira. O PI é o elo entre a Instituição e o 

Ministério da Educação, responsável direto pelos processos de regulação e 

supervisão. 

 

São atribuições do PI: 

• Estar sempre inteirado dos processos de regulação e supervisão 

no âmbito dos cursos e da Instituição; 

• Acompanhar os indicadores de cursos e institucionais, mantendo 

a administração superior sempre informada dos fluxos e 

processos relativos à Instituição; 

• Estabelecer diretrizes de ação em consonância com as ações da 

Mantenedora; 

• Manter atualizados os dados do sistema eletrônico E-MEC; 

• Acompanhar todo o processo de inserção de informações 

relativas ao Censo anual e ao ENADE; 

• Manter arquivo de todos os documentos de cursos e institucionais 

relativos aos processos de regulação e supervisão; 

• Coordenar a organização documental dos cursos e da Instituição 

com o fim específico de obtenção dos melhores resultados nos 

indicadores de avaliação externa pelo Ministério da Educação 

(MEC); 

• Participar de cursos de atualização e capacitação com frequência, 

tanto os oferecidos pela Mantenedora, quanto pelo grupo 

educacional ou externos; 

• Orientar toda a comunidade acadêmica com relação aos 

indicadores dos instrumentos de avaliação vigentes, com vistas à 
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organização documental e elaboração de políticas e 

regulamentos específicos dos setores; 

• Prestar à realização de auditorias internas do grupo educacional 

em unidades de ensino para as quais for designado; 

• Auxiliar outros PIs das unidades de ensino que pertencem ao 

grupo educacional no que se refere a processos de regulação e 

supervisão, com vistas aos melhores resultados em avaliações 

externas pelo MEC; 

• Auxiliar a gestão acadêmica da Instituição com vistas à obtenção 

dos melhores resultados em avaliações externas; 

• Atuar em colaboração com as coordenações dos cursos, a fim de 

atender aos processos de regulação e supervisão; 

• Exercer as demais atribuições inerentes à natureza de sua 

competência. 

 

6.6 ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

6.6.1 COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

As coordenações dos cursos de graduação são órgãos executivos das 

deliberações oriundas do CONSEPE, da Diretoria Geral e da Diretoria 

Acadêmica referentes às atividades de ensino na Instituição. 

Cada coordenação de curso é exercida por um coordenador de curso, 

nomeado pelo Diretor Geral, para um mandato por tempo indeterminado, com o 

apoio de um auxiliar administrativo.   

Compete à coordenação de curso de graduação: 

• Presidir o NDE e o Colegiado de Curso; 

• Propor ao CONSEPE ações relativas às atividades de graduação 

no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão; 

• Propor e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão relativas aos cursos; 

• Acompanhar a elaboração do calendário dos cursos em 

consonância com o calendário acadêmico da Instituição; 
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• Orientar os discentes quanto aos aspectos acadêmicos e 

pedagógicos, por ocasião da matrícula e da renovação de 

matrícula, em articulação com a Secretaria Geral; 

• Divulgar as atividades e decisões do Colegiado de Curso; 

• Orientar e acompanhar a vida acadêmica dos discentes e dos 

docentes do curso; 

• Avaliar o desempenho dos docentes vinculados ao curso; 

• Manter permanente articulação com todos os núcleos e órgãos de 

caráter acadêmico, de pesquisa e extensão e administrativo-

financeiros da Instituição; 

• Manter permanente articulação com os demais coordenadores de 

curso, visando a alcançar o provimento eficaz dos recursos 

humanos e materiais requeridos para funcionamento dos cursos 

e o desenvolvimento de ações interdisciplinares e 

multiprofissionais; 

• Elaborar o relatório anual de atividades de sua coordenação; 

• Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 

• Encaminhar consultas ao CONSEPE, visando a elevar a 

satisfação dos clientes internos e externos pelo padrão de 

qualidade dos serviços educacionais prestados pela Instituição; 

• Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CONSEPE, do Diretor 

e dos Diretores de Graduação; 

• Acompanhar os trabalhos empreendidos em nível de avaliação 

institucional, cursos de nivelamento e atividades do ENADE; 

• Articular-se com o meio externo nacional e internacional, no 

âmbito de sua competência, visando a manter o curso atualizado 

nas suas respectivas áreas de atuação; 

• Atuar nas ações de captação de novos alunos e divulgação das 

atividades realizadas no âmbito do curso sob sua 

responsabilidade; 

• Desenvolver ações de acompanhamento e orientação dos 

egressos do curso, mantendo relacionamento dos mesmos com 

a Instituição; 
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• Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo 

CONSEPE, pelo Diretor e pelo Diretor de Graduação. 

O Coordenador de Curso, deve presidir as reuniões ordinárias do NDE 

e do Colegiado de Curso, que devem acontecer 1 (uma) vez por mês e devem 

ser lavradas em ata e arquivadas em livro próprio, além do registro digital, bem 

como, em caso de necessidade, as reuniões extraordinárias, que também devem 

ser lavradas em atas. 

 

6.6.3 COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

 

A Coordenação de Pesquisa é órgão executivo das deliberações 

oriundas do CONSEPE, no que se refere a atividades de pesquisa e iniciação 

científica. 

A Coordenação de Pesquisa é dirigida pelo Coordenador de Pesquisa, 

com o apoio de um auxiliar administrativo.  

O Coordenador de Pesquisa é nomeado pelo Diretor Geral. 

Compete à Coordenação de Pesquisa: 

• Propor ao CONSEPE ações relativas às atividades de pesquisa e 

iniciação científica na Instituição; 

• Acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e 

projetos de pesquisa desenvolvidos na Instituição; 

• Captar bolsas de órgãos de fomento para a qualificação dos 

recursos humanos docentes, discentes e técnicos vinculados à 

Instituição; 

• Propor ao CONSEPE normas para a concessão de bolsas para 

qualificação dos recursos humanos envolvidos em programas de 

pesquisa; 

• Assessorar as coordenações de curso na elaboração de 

programas de pesquisa; 

• Promover e coordenar eventos de natureza técnico-científica; 

• Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo 

CONSEPE, pelo Diretor e pelo Diretor de Pós-graduação, 

Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização. 
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6.6.4 COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 

A Coordenação de Extensão é órgão executivo das deliberações 

oriundas do CONSEPE, no que se refere a atividades de extensão realizadas 

pela Instituição. 

A Coordenação de Extensão é dirigida pelo Coordenador de Extensão, 

com o apoio de um auxiliar administrativo.   

O Coordenador de Extensão é nomeado pelo Diretor Geral. 

Compete à Coordenação de Extensão: 

• Propor ao CONSEPE ações relativas às atividades de extensão a 

serem promovidas pela Instituição; 

• Acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e 

projetos de extensão desenvolvidos pela Instituição; 

• Captar bolsas de órgãos de fomento para a qualificação dos 

recursos humanos docentes, discentes e técnicos vinculados à 

Instituição; 

• Propor ao CONSEPE normas para a concessão de bolsas para 

qualificação dos recursos humanos envolvidos em programas de 

extensão; 

• Assessorar as coordenações de curso na elaboração de 

programas de extensão; 

• Propor, coordenar e executar a política institucional de 

acompanhamento dos alunos egressos, em nível de graduação e 

de pós-graduação, mantendo constante atualização de 

informações aos órgãos superiores e à coordenação do curso, 

podendo contar com servidores da Instituição para auxiliar na 

execução dessa política; 

• Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo 

CONSEPE, pelo Reitor e pelo Pró-reitor de Pós-graduação, 

Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização. 
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6.6.5 NÚCLEO DE INOVAÇÃO E EMPREENDORISMO 

 

O Núcleo de Inovação e Empreendedorismo é de responsabilidade de 

um coordenador, nomeado pelo Diretor Geral, por tempo indeterminado, 

podendo ser assessorado por uma equipe de docentes e/ou técnicos-

administrativos. 

O Núcleo de Inovação e Empreendedorismo é responsável por 

coordenar e executar as ações da Instituição voltadas para a prática da inovação 

empreendedora no âmbito dos discentes e docentes.  

São objetivos do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo: 

• Incentivar o surgimento e o desenvolvimento de 

empreendimentos de base tecnológica e colaborar para a sua 

expansão no mercado; 

• Apoiar iniciativas que estimulem a visão empreendedora nos 

ambientes acadêmico, social e empresarial; 

• Proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional aos 

alunos da Instituição, bem como facilitar sua inserção no mundo 

do trabalho; 

• Apoiar o desenvolvimento e a gestão dos empreendimentos 

vinculados à Instituição; 

• Atrair empresas de base tecnológica, em regime de cooperação, 

para elaborar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

em produtos e processos; 

• Promover e acompanhar o relacionamento da Instituição com 

empresas de variados portes da região, em especial para as 

atividades que fomentam a inovação; 

• Atrair a cooperação entre a Instituição e empresas da região, com 

benefícios recíprocos;  

• Estimular a produção de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, que valorizem o desenvolvimento sustentável, em 

todas suas dimensões; 
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• Apoiar e estimular ações inovadoras da Instituição em projetos de 

empresas incubadoras, parque tecnológicos, polos de inovação 

regionais, startups, spin off e outros segmentos equivalentes. 

• Disseminar a política institucional de propriedade intelectual, 

incluindo normas, regulamentos e procedimentos, afim de 

promover o estímulo à proteção das criações, licenciamento, 

inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

• Realizar outras atribuições conferidas pelo CONSEPE, pela 

Diretoria Geral e pela Diretoria de Pós-graduação, Pesquisa, 

Extensão, Inovação e Internacionalização. 

 

6.6.6 NÚCLEO DE MOBILIDADE ACADÊMICA E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

O Núcleo de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização é de 

responsabilidade do coordenador, nomeado pelo Diretor Geral, por tempo 

indeterminado, podendo ser assessorado por uma equipe de docentes e/ou 

técnicos-administrativos. 

O Núcleo de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização é responsável 

por coordenar e executar as ações da Instituição voltadas para a prática do 

intercâmbio e das atividades de cunho nacional e internacional, no âmbito dos 

discentes e docentes. 

São atividades que devem ficar sob a responsabilidade do Núcleo de 

Internacionalização: 

• Intercâmbio nacional e internacional de alunos, professores, 

palestrantes e outros; 

• Mobilidade acadêmica interna e externa, realizada sob a firmação 

de contratos ou termos de parceria entre instituições e 

profissionais; 

• Eventos mobilizadores sobre a importância da 

internacionalização no contexto do atual cenário educacional; 

• Cursos, palestras, programas e afins envolvendo profissionais e 

instituições estrangeiras ou de dentro do próprio país, mas de 

caráter internacional; 
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• Cursos e capacitações de línguas estrangeiras e de temáticas 

variadas ministrados em línguas estrangeiras, com o objetivo de 

aprimoramento dos corpos discente e docente; 

• Convênios com instituições nacionais e estrangeiras para a 

promoção de atividades relacionadas à prática da 

internacionalização em amplo sentido. 

 

6.7 ÓRGÃOS DELIBERATIVOS DOS CURSOS/PROGRAMAS ACADÊMICOS 

6.7.1 COLEGIADOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

O Colegiado de Curso é o órgão colegiado de administração básica e 

tem como função precípua deliberar e normatizar sobre matéria curricular e 

didático-pedagógica do curso.  

Compõe o Colegiado do Curso: 

• Coordenador do Curso, como membro nato inerente à condição 

de Coordenador, que é seu Presidente; 

• 02 (dois) professores eleitos por seus pares, dentre os docentes 

do Curso, como representantes docentes; 

• .01 (um) representante do corpo discente, indicado por seu órgão 

representativo, que estejam regularmente matriculados no curso. 

O coordenador de curso poderá optar por convidar mais representantes 

discentes para o Colegiado de Curso, devendo essa opção constar em 

resolução/portaria especifica do curso ou da IES. 

Os representantes do corpo docente e discente têm mandato de 2 (dois) 

anos, cabendo recondução. Cabe prorrogação de mandato dos membros do 

Colegiado, em caso de inviabilidade de realização de eleição, por ato motivado 

da Diretoria Geral. 

As reuniões ordinárias do Colegiado de Curso, sob presidência do 

Coordenador de Curso, acontecem 1 (uma) vez por mês e são lavradas em ata 

e arquivadas em livro próprio, além do registro digital. 

Compete ao Colegiado do Curso, com estrita observância das normas e 

dos princípios gerais estabelecidos pela Mantenedora e/ou pela Instituição a que 

está se subordina: 
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• Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com 

suas ementas e respectivos programas. 

• Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação 

das disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as 

diretrizes curriculares emanadas do Poder Público e submeter a 

Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, 

Inovação e Internacionalização, para análise e parecer e 

encaminhamento ao Conselho Superior para aprovação. 

• Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, 

mediante requerimento dos interessados, em caráter recursal. 

• Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua 

atuação. 

• Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem 

delegadas pelos demais órgãos. 

• Aprovar projeto pedagógico do curso. 

• Coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas de cada 

curso. 

• Realizar avaliações periódicas do curso, em consonância com a 

Avaliação Institucional. 

• Analisar, avaliar e aprovar o currículo dos cursos e suas 

alterações. 

• Analisar, avaliar e aprovar os planos de ensino das disciplinas do 

curso, propondo alterações quando necessárias. 

• Deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para a 

conclusão dos cursos. 

• Deliberar, em grau de recurso, sobre decisões do Presidente do 

Colegiado de Curso. 

• Aprovar planos, projetos de ensino, pesquisa e extensão a serem 

realizados. 

• Opinar sobre aproveitamentos de estudos, transferências, 

adaptações de alunos transferidos, dispensa de disciplina, 

cancelamento e trancamento de matrícula. 
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• Propor as normas de funcionamento dos estágios curriculares e 

acompanhar a execução. 

• Opinar sobre monitorias. 

• Apreciar e aprovar projetos de cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e extensão. 

• Prestar assessoria didático-pedagógica a professores e alunos. 

• Sugerir modificação didático-pedagógica do curso. 

• Elaborar o seu regimento interno. 

• Exercer as demais atribuições conferidas por lei e no Regimento. 

 

6.8 ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

6.8.1 NÚCLEO DE EXPERIÊNCIA DISCENTE (NED) 

 

 

O Núcleo de Experiência Discente (NED) é o espaço destinado a fomentar, 

orientar, assessorar e acompanhar ações pedagógicas, psicopedagógica e/ou 

psicológica com a finalidade de possibilitar a promoção do processo ensino-

aprendizagem, no que tange, principalmente, à superação de dificuldades no 

processo de aprendizagem, no campo do relacionamento interpessoal e 

distúrbios comportamentais e emocionais que afetem o desempenho acadêmico 

e o clima saudável institucional. 

 

O NED é constituído por uma equipe multidisciplinar responsável por acolher, 

ouvir, orientar e conduzir o usuário em seu processo de formação acadêmica, 

profissional e pessoal, prestando atendimento humanizado, assegurando a 

equidade de condições para o exercício da vida/atividade acadêmica.  

 

O NED tem como finalidades:  

 

I – Desenvolver ações e programas de orientação e acompanhamento 

psicopedagógicos aos acadêmicos com dificuldades de aprendizagem e 

problemas de relacionamento no ambiente acadêmico, envolvendo, 
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quando necessário, o corpo docente, discente e técnico-administrativo da 

Instituição, objetivando o pleno desenvolvimento do estudante;   

 

II – Desenvolver ações e programas de acolhimento e orientação 

psicológica de discentes, docentes e colaboradores, objetivando 

promoção em saúde e o pleno desenvolvimento dos mesmos, realizando, 

quando necessário, encaminhamento para rede de saúde local; 

 

III – Desenvolver ações e programas que visam possibilitar a 

acessibilidade e a inclusão dos(as) estudantes com deficiência ou 

mobilidade reduzida e com transtorno do espectro autista, apoiando 

os(as) coordenadores e docentes no planejamento das atividades de 

ensino e na prática educacional voltada à inclusão para melhoria da 

qualidade do ensino. 

 

V – Desenvolver/Apoiar programa de Ouvidoria Institucional, sendo a 

ouvidoria um canal direto para recebimento e tratamento de reclamações 

e/ou críticas, denúncias, sugestões e/ou elogios, com o propósito de 

qualificar a prestação de serviços da IES. Esta se constitui como um órgão 

de apoio ao Estudante e à Comunidade e uma excelente ferramenta de 

gestão administrativo-acadêmica. 

 

VI – O NED também será o responsável por administrar e auxiliar as 

coordenações de curso no que diz respeito a atividades de melhoria de 

desempenho, Nivelamento e Monitoria Acadêmica. Tais atividades irão 

fornecer dados para constituir o processo ou política de retenção da IES. 

 

VII – O Núcleo irá colaborar e acompanhar os programas de bolsas 

estudantis, programas de incentivo e descontos, se aproximando do 

Núcleo de Mobilidade e Internacionalização, assim como o de Inovação e 

Empreendedorismo e Empregabilidade, sendo estas ferramentas 

importantes para evitar a evasão estudantil. 
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VIII - Contribuir para prevenir possíveis dificuldades que venham interferir 

no bom andamento das relações pessoal e interpessoal dos(as) docentes, 

discentes e do corpo técnico-administrativos. 

 

 

O trabalho de apoio aos discentes e colaboradores, desenvolvido pelo NED 

considera os seguintes objetivos:  

 

I – Assegurar a todos a igualdade de condições para o exercício da 

atividade acadêmica;  

 

II – Favorecer a acessibilidade a mecanismos e estratégias institucionais 

capazes de assegurar a permanência e integração na Instituição; 

 

III – Propiciar formação integral, estimulando a participação em atividades 

acadêmicas, científicas, culturais, artísticas, de saúde, esportivas e lazer; 

 

IV – Atuar na perspectiva psicopedagógica para orientar o processo de 

ensino-aprendizagem, identificando demandas e propondo ações 

estratégicas preventivas, bem como ações para a superação das 

dificuldades diagnosticadas. 

 

V – Oferecer atendimento aos/as discentes e membros do corpo técnico 

administrativos, envolvendo: a escuta da situação-problema; a 

identificação da área de dificuldade profissional, pedagógica, relações 

interpessoais, entre outros, possibilitando reflexão para um 

posicionamento pessoal mais adequado, na superação dos problemas e 

realizando encaminhamentos para profissionais e serviços 

especializados, caso necessário 

 

VI - Sistematizar as informações coletadas ao longo do semestre, os 

atendimentos, tanto qualitativos, quanto quantitativos, relacionados à 

tipologia das dificuldades apresentadas pelos(as) discentes, docentes e 
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corpo técnico-administrativo, a fim de elaborar relatórios para o 

desenvolvimento de estratégias de intervenção institucional. 

 

VII. Colaborar, na sua área de especificidade, com órgãos da gestão 

acadêmica e administrativa. 

 

 O NED trabalha, a partir das seguintes modalidades: 

 

I – Atendimento individual, com o fim de acolhimento e orientação 

acadêmica; 

 

II – Atendimento em grupos de apoio, com o fim de contribuir para o 

desenvolvimento de aspectos afetivo-emocionais, psicossociais e 

pedagógicos que incidam sobre o processo de aprendizagem, por meio 

de encontros e oficinas; 

 

III – Encaminhamento, caso necessário, para acompanhamento pelos 

Centros de Atenção Psicossocial – CAPs. 

 

 A participação nos serviços oferecidos pelo NED é exclusiva para alunos e 

colaboradores conforme os seguintes critérios: 

 

I – Estar devidamente matriculado em curso da Instituição e/ou estar 

devidamente registrado como colaborador da IES; 

 

II – Apresentar encaminhamento da coordenação de curso ou Diretoria de 

Graduação relatando a necessidade e a prioridade do atendimento; em 

se tratando de colaboradores, apresentar encaminhamento de seu gestor, 

 

III- Solicitação direta do acadêmico ou colaborador, mediante justificativa 

escrita, cuja urgência de atendimento será analisada pelo(a) 

Coordenador(a) do NED. 
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 6.8.3 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE 

(NAPED)  

 

O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) 

caracteriza-se como um órgão de apoio didático-pedagógico ao trabalho 

docente, responsável pelo acompanhamento, orientação, supervisão e avaliação 

das práticas pedagógicas dos cursos da Instituição. 

O NAPED é constituído por: 

• Um Coordenador com formação e experiência docentes; 

• Demais membros com formação e/ou experiência docente, 

contemplando, preferencialmente, as áreas de formação dos 

cursos de graduação existentes na Instituição. 

Os membros do NAPED são nomeados por meio de portaria da Diretoria, 

com mandato de prazo indeterminado. 

São objetivos do NAPED: 

• Qualificar, sistematicamente, os processos educativos do sistema 

de ensino da Instituição, em conformidade com o PDI, os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPCs) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs); 

• Orientar e acompanhar, em conformidade com as propostas da 

Instituição, os professores sobre questões de caráter didático-

pedagógico; 

• Promover a permanente qualificação do corpo docente a partir de 

projetos e demandas específicos; 

• Contribuir com os NDEs no processo de elaboração, 

desenvolvimento e reestruturação do PPC, visando a sua 

permanente melhoria, objetivando a efetivação da missão 

institucional; 

• Auxiliar as atividades funcionais dos órgãos de apoio e prestação 

de serviços para o corpo discente; 

• Orientar e supervisionar, em conjunto com as coordenações dos 

cursos, os docentes na elaboração de documentos didático-

pedagógicos dos componentes curriculares, como planos de 
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ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação da 

aprendizagem; 

• Orientar o corpo docente na identificação, registro e análise de 

comportamentos formadores do perfil profissional e ético proposto 

nos documentos institucionais; 

• Desempenhar as demais atividades que recaiam no âmbito de 

suas competências e aquelas delegadas ou definidas pela 

Diretoria de Graduação. 

 

6.8.4 SECRETARIA GERAL 

 

A Secretaria Geral é dirigida pelo Secretário Geral, nomeado pelo Diretor 

Geral, que também pode, em função das demandas desse setor, nomear um 

Vice-secretário da Secretaria Geral, pelo Diretor Geral. 

À Secretaria Geral compete: 

• Dirigir, planejar, coordenar, executar, organizar, controlar e 

avaliar o trabalho de registro e controle acadêmicos, observando-

se a legislação vigente, bem como as normas em vigor baixadas 

pelos órgãos colegiados; 

• Dirigir e executar o registro e fazer o controle de todos os atos e 

fatos relativos à vida acadêmica de discentes, docentes e cursos; 

• Receber os requerimentos de discentes quanto a registro, 

controle e movimentação acadêmica; 

• Dirigir, coordenar, executar e supervisionar as atividades de 

matrícula e rematrícula dos discentes; 

• Dirigir, coordenar, executar e supervisionar as atividades de 

trancamento de matrícula, cancelamento de matrícula, 

transferência e desistência de discentes; 

• Dirigir, coordenar, executar e supervisionar as atividades relativas 

ao processo seletivo de discentes para o ingresso no curso de 

Medicina em termos de documentação; 

• Dirigir e executar outras atividades inerentes ao registro e controle 

acadêmicos do curso de Medicina 
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• Instruir, informar e decidir sobre expediente e escrituração 

escolar, submetendo à apreciação do órgão colegiado 

competente os casos que ultrapassarem a sua alçada; 

• Zelar pela conservação de material sob sua guarda, pela boa 

ordem e higiene em seu setor de trabalho, mantendo o arquivo 

em adequadas condições e de acordo com a legislação vigente; 

• Manter a documentação discente atualizada; 

• Assessorar o planejamento, a coordenação e a execução do 

processo seletivo; 

• Oferecer apoio à coordenação do curso; 

• Assinar históricos escolares, declarações, certificados e 

diplomas; 

• Organizar os processos para registros de diploma; 

• Participar das reuniões administrativas convocadas pelo Diretor 

Geral e pelo Diretor de Graduação; 

• Participar da organização das solenidades de colação de grau, 

organizando listas de formandos e lavrando as respectivas atas; 

• Dirigir e executar outras competências que lhe forem conferidas 

pelo CONSEPE, pelo Diretor Geral e pelo Diretor Administrativo-

Financeiro. 

 

6.8.5 BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca é regida por regulamento próprio, que tem a finalidade de 

fornecer os elementos necessários à realização e enriquecimento dos trabalhos 

pedagógicos, consultas e pesquisas. 

A Biblioteca é dirigida pelo Bibliotecário, registrado no Conselho 

Regional de Biblioteconomia, sendo nomeado pelo Diretor Geral. 

A organização e o funcionamento da Biblioteca são estabelecidos em 

normas próprias baixadas pelo CONSEPE, pelo Diretor Geral e pelo Diretor 

Administrativo-Financeiro. 
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Os recursos didáticos de ensino ofertados, devem proporcionar os meios 

necessários ao eficiente exercício das atividades docentes, e serem atualizados 

em consonância com os novos instrumentos da tecnologia educacional. 

Ao Bibliotecário compete: 

• Dirigir, coordenar, executar e supervisionar as atividades de 

tecnologia educacional voltadas para a Biblioteca; 

• Requisitar à Diretor Geral a aquisição de livros e tecnologias de 

consulta bibliográfica para o acervo; 

• Requisitar à Diretor Geral a aquisição de equipamentos e 

recursos audiovisuais para o acervo da Biblioteca, ouvidas as 

coordenações de curso e os corpos docente e discente da 

Instituição; 

• Fazer a previsão orçamentária anual para aquisição, atualização 

e conservação do acervo bibliográfico; 

• Conservar, produzir e utilizar materiais de aquisição do 

conhecimento; 

• Estabelecer uma política de organização, conservação, 

atualização, descarte e expansão do acervo bibliográfico; 

• Elaborar as fichas catalográficas e organizar os catálogos; 

• Informatizar o acervo da Biblioteca, facilitando a organização e o 

empréstimo de material; 

• Estar ligado às redes de informações da Internet; 

• Divulgar os serviços da Biblioteca para a comunidade acadêmica; 

• Elaborar projetos e programas de incentivo à leitura, à pesquisa, 

à cultura e às artes em geral; 

• Avaliar, por intermédio de observações e instrumentos 

adequados, as atividades da Biblioteca; 

• Organizar, cuidar, atualizar e manter um intercâmbio de 

empréstimo dos recursos didáticos;  

• Zelar pelos livros e periódicos do acervo da Biblioteca; 

• Instalar métodos e sistemas de controle de livros e periódicos a 

fim de se impedirem os extravios e as perdas por furto; 
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• Elaborar as estatísticas sobre a utilização, retiradas de 

exemplares e frequência dos usuários na Biblioteca, nos termos 

solicitados pelo Diretor de Graduação; 

• Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo 

CONSEPE, pelo Diretor Geral e pelo Diretor Administrativo-

Financeiro. 

 

6.8.6 DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVO-FINANCEIROS 

 

Os demais setores administrativo-financeiros serão coordenados por 

servidores técnico-administrativos contratados pela Instituição na forma 

estabelecida por lei, de acordo com as particularidades da função e por indicação 

da Diretoria Geral e encaminhamento da Coordenação Administrativo-

Financeira. 

Aos coordenadores dos demais setores administrativo-financeiros 

competem: 

• Realizar as atividades do setor e mobilizar o pessoal do mesmo 

para a realização de tais, quando for o caso, em estrita 

observância às orientações emanadas pela Diretoria Geral e pela 

Diretoria Administrativo-Financeira; 

• Manter atualizados e organizados os dados do setor; 

• Proceder às anotações relativas a qualquer rotina ou alteração de 

informações relativas ao setor; 

• Observar e controlar o horário de trabalho e o ponto de todos os 

funcionários do setor; 

• Controlar e elaborar escala de férias; 

• Proceder ao levantamento de horas-extras, quando for o caso; 

• Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo 

CONSUP, pelo Diretor Geral e pelo Coordenador Administrativo-

Financeiro. 

6.8.7 LABORATÓRIOS DE ENSINO 

 



179  

 

 
179 

Os Laboratórios e Ambulatórios são de responsabilidade de um ou mais 

técnicos, nomeados pelo Diretor Geral, com formação e experiência compatíveis 

à sua função. 

Os Laboratórios e Ambulatórios da Instituição devem atender às 

demandas específicas dos corpos discente e docente, nos aspectos de: 

quantidade, qualidade, manutenção, conservação e atualização. 

A existência dos Laboratórios e Ambulatórios está condicionada às 

características do curso de graduação de Medicina e dos cursos de pós-

graduação da Instituição, ficando sob a responsabilidade de técnicos 

especializados nas áreas em questão, sob o acompanhamento do Diretor 

Administrativo-Financeiro. 

Todos os Laboratórios possuem normas e protocolos próprios, 

devidamente elaborados e assinados por técnicos e/ou comitês específicos, de 

acordo com as suas particularidades. 

 

7. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

7.1 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO (BOLSAS) 

 

A Política de apoio pedagógico e financeiro para a Comunidade 

Estudantil está alicerçada na perspectiva de que o aluno é um sujeito que se 

constrói nas relações histórico-sociais e que aprendizagem não se restringe 

apenas ao saber científico, mas está articulada a um processo que envolve a 

formação pessoal, cultural e política. Essa política visa referendar o projeto 

pedagógico das FIPGuanambi, em que os alunos são protagonistas e partícipes 

do seu projeto formativo. Esta proposta compreende os compromissos descritos 

abaixo: 

• Favorecer o desenvolvimento e a expansão das atividades do 

Serviço de Atendimento ao Acadêmico; 

• Fortalecer o programa de Consciência Profissional; 

• Promover o fortalecimento das entidades estudantis, 

considerando sua autonomia de ação e preservando seu papel de 

formador de lideranças; 

• Ampliar as atividades da Ambiência Universitária e Nivelamento; 
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• Apoiar a participação discente em eventos científicos e culturais; 

• Manter os programas de bolsas de estudos, de trabalho e de 

desenvolvimento acadêmico; 

• Estimular sua participação nos órgãos colegiados; 

• Valorizar o trabalho dos representantes de turma; 

• Melhorar as condições de segurança à comunidade discente; 

• Desenvolver programa de acompanhamento de egressos; 

• Assegurar o crescimento da Ambiência Inclusiva; 

• Oferecer bolsas de estudo conforme o plano de bolsas do projeto 

original para o curso de medicina previsto na legislação do Mais 

Médicos; 

• Oferecer financiamento próprio para os diversos cursos da área 

de saúde uma vez que não possuem o sistema de bolsa como a 

medicina; 

 

7.1.1 APOIO FINANCEIRO 

 

A instituição oferece aos acadêmicos, oportunidades de ajuda de custo 

nas mensalidades escolares por meio de: 

• Monitoria nas disciplinas em que se apresentam muitos casos de 

alunos com dificuldade de aprendizagem; 

• Apoio de monitores bolsistas que auxiliam os professores de 

disciplinas-chave em atividades de ensino, facilitando o 

relacionamento dos professores e alunos. 

Além disso, existirá um financiamento próprio da instituição para aqueles 

que não conseguem o FIES para os outros cursos da área de saúde. 

 

7.2 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA 

 

A instituição tem os seguintes objetivos relativos aos estímulos à 

permanência: 

• Atender os alunos com dificuldades pedagógicas; 

• Negociar débitos de modo a permitir a continuidade dos estudos; 
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• Encaminhar alunos para atendimentos nos serviços gratuitos 

prestados pela instituição; 

• Programar viagens de estudos com a ajuda da instituição para 

apresentação dos projetos em congressos. 

O atendimento ao discente em todas as suas necessidades desde a 

dificuldade de pagamento das mensalidades às necessidades de aprendizagem 

e ou acompanhamento psicológico, até inserção no mercado de trabalho por 

meio de indicação de estágios profissionalizantes é acompanhado pelo NED. 

É um ponto de referência do aluno e, em seguida, fazer os 

encaminhamentos necessários aos setores específicos. Está estruturada dentro 

da política de orientação acadêmica, que tem como objetivo proporcionar aos 

alunos acompanhamento durante o curso, visando maior aproveitamento 

acadêmico e melhor formação profissional, assim como ampliação da sua 

compreensão sobre as diversas instâncias do ensino superior. O compromisso 

das FIP Guanambi é oferecer, sistematicamente, pleno atendimento extraclasse, 

apoio psicopedagógico aos discentes e atividades de nivelamento. 

A produção discente é valorizada com a realização dos seminários do e 

estímulo à escrita de textos científicos (resumos simples e expandidos, artigos, 

relatos de experiência etc.). Os alunos são incentivados a submeterem seus 

trabalhos em eventos e a publicarem em revistas científicas. 

A IES apoia a Atlética na organização de eventos esportivos e promove 

eventos que valorizaram a cultura local como Festa Junina e comemoração de 

datas especiais como Natal, Páscoa e Dia da Mulher. Também são realizadas 

campanhas dentro do Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. 

 

7.2.1 PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

 

O Porgrama de Nivelamento tem o objetivo de prover, e apoiar, os 

acadêmicos dos cursos de graduação que apresentem dificuldades em 

acompanhar o desenvolvimento das atividades de seu período letivo.  

O Programa de Nivelamento destina-se, preferencialmente, às 

disciplinas e atividades dos primeiros períodos de cada curso. 

 

As atividades do Programa devem ser oferecidas antes ou ao início de 
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cada semestre letivo. 

A operacionalização do Programa ficará sob responsabilidade da 

Diretoria Acadêmica e dos Coordenadores de Curso, em colaboração com a 

Coordenadoria de Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

– COPPEXII. 

 Os coordenadores do curso priorizarão as demandas detectadas e 

unificarão as atividades quando e onde for possível, sob a forma de cursos de 

curta duração, não podendo ocorrer nos horários regulares de aula.  

 

 

Além disso, o coordenador do curso, juntamente com a Direção 

Acadêmica, encaminhará os acadêmicos para o serviço psicopedagógico, 

visando: 

• Atender os alunos com dificuldades de aprendizagem e 

dificuldades financeiras; 

• Encaminhar alunos com dificuldades de adaptação ao projeto 

pedagógico da instituição; 

• Conversar e encaminhar alunos para o setor financeiro para 

parcelar débitos de modo a permitir a continuidade dos estudos e 

muitas vezes até melhorar o rendimento nos estudos; 

O discente será acompanhado em todas as suas necessidades desde a 

dificuldade de pagamento das mensalidades às necessidades de aprendizagem 

e ou acompanhamento psicológico, até inserção no mercado de trabalho 

mediante a indicação de estágios profissionalizantes. 

 

7.2.2 MONITORIA 

 

A Monitoria é a modalidade de ensino-aprendizagem, dentro das 

necessidades de formação acadêmica, destinada aos alunos regularmente 

matriculados. Objetiva despertar o interesse pela docência, mediante, o 

desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da 

vida acadêmica, por meio da participação em diversas funções da organização 

e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além de possibilitar a apropriação 
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de habilidades em atividades didáticas, conforme normas estabelecidas em 

manual. 

O monitor é o aluno de graduação escolhido mediante seleção para 

exercer, juntamente com o professor, atividades técnico-didáticas condizentes 

com o seu grau de conhecimento junto à determinada disciplina, já por ele 

cursada.  

O monitor cumpre sua jornada em horário não conflitante com o de suas 

aulas, no mínimo 06 horas semanais, distribuídas entre suas diversas atividades 

acadêmicas. 

Tendo em vista o caráter pedagógico e a jornada mínima das diversas 

atividades acadêmicas, a monitoria não pode ser exercida conjuntamente com a 

iniciação científica e outras formas de pesquisa e extensão. 

O aluno recebe, após o seu tempo de monitor, um certificado de 

monitoria contendo a disciplina e a carga horária da mesma, assinado pelo 

Coordenador de Curso e pela Direção Acadêmica. 

A monitoria pode ser cancelada nos seguintes casos: 

• Por indicação do professor da disciplina ao qual o monitor está 

vinculado, após aprovação da Coordenadoria de Curso; 

• Por trancamento de matrícula; 

• Por obtenção de frequência inferior a 80% (oitenta por cento) às 

atividades de monitoria, a cada mês; 

• Por apresentar rendimento escolar insatisfatório, com a média 

ponderada das notas das disciplinas que estejam cursando 

inferior a 7,5, ocorrendo a avaliação a cada semestre; 

• Por não apresentar o formulário de acompanhamento mensal 

e/ou a avaliação final a Coordenadoria de Curso, em prazo hábil. 

 

7.2.3 NÚCLEO DE EXPERIÊNCIA DISCENTE (NED) 

 

O Núcleo de Experiência Discente (NED) é um setor de ação 

multidisciplinar, voltado para o atendimento e orientação dos acadêmicos, no 

que tange à superação de dificuldades no processo de aprendizagem, no campo 
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do relacionamento interpessoal e distúrbios comportamentais e emocionais que 

afetem o desempenho acadêmico. 

O atendimento pelo NED possibilita ao discente refletir sobre sua 

condição social e emocional, compreendendo a dinâmica do processo de ensino 

e aprendizagem, especialmente seu papel como protagonista desse processo. 

O atendimento psicopedagógico é prestado por um psicopedagogo, 

psicólogo ou pedagogo. 

O NED presta atendimento individual, com o fim de diagnóstico e 

orientação acadêmica e atendimento em grupos de apoio, com o fim de contribuir 

para o desenvolvimento de aspectos afetivo-emocionais e psicossociais que 

incidam sobre o processo de aprendizagem, por meio de encontros e oficinas. 

Caso necessário, o estudante é encaminhado para acompanhamento pelos 

Centros de Atenção Psicossocial – CAPs. 

Os serviços oferecidos pelo NED são exclusivos para alunos que 

estejam devidamente matriculados em curso da Instituição; apresentem 

encaminhamento da coordenação de curso ou Diretoria de Graduação, relatando 

a necessidade e a prioridade do atendimento, ou por solicitação direta do 

acadêmico, mediante justificativa oral ou escrita, cuja urgência de atendimento 

será analisada pelo Coordenador do NED. 

 

7.3. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

 

A instituição conta com um Diretório Acadêmico, Atlética, Ligas 

Acadêmicas e outros grupos de interação e socialização serão criados no novo 

curso que será oferecido. Tal iniciativa busca a formação de líderes, para 

desenvolvimento de competências relacionadas às relações entre as pessoas, 

ao autogerenciamento e à atuação profissional. 

 

7.3.1 ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

O Diretório Acadêmico conta com um espaço próprio, em que os alunos 

se reúnem para discutir assuntos de interesse geral dos acadêmicos. 

As FIP Guanambi, também, promovem a participação discente, 

mediante a eleição de Líderes de Turma que são responsáveis pelo 
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encaminhamento de sugestões, críticas e elogios sobre todo o desenvolvimento 

das atividades pedagógicas com uma reunião mensal prevista em calendário 

acadêmico. 

 

7.3.2 CONVIVÊNCIA ESTUDANTIL 

 

A área de convivência, o pátio, o ginásio e o auditório são os espaços 

maiores e de grande convivência dos alunos. 

As FIP Guanambi promovem, ao início de cada semestre letivo, a 

“Semana de Acolhimento”, visando à ambientação e à socialização dos 

estudantes com a comunidade acadêmica, os serviços educacionais e as 

atividades pedagógicas preconizadas. 

 

7.4 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

As políticas e as ações das FIP Guanambi vinculam-se à ideia da 

formação de profissionais competentes, em sintonia com as necessidades da 

sociedade e pela produção de conhecimento, sobretudo, comprometidos com 

valores éticos e com a construção de uma sociedade justa e democrática. 

Nesta intenção, as FIP Guanambi, vêm desenvolvendo um amplo 

processo de Avaliação Institucional, com o objetivo de fomentar a autocrítica 

institucional, garantir a qualidade das ações no âmbito da instituição e informar 

à sociedade da consonância dessas ações com as demandas científicas e 

sociais. 

A autocrítica institucional pressupõe a análise retroativa daqueles que 

aqui trilham sua formação acadêmica e que futuramente, possivelmente, se 

encontrão atuando no mercado de trabalho. Para tanto, estabelecer a Política de 

Acompanhamento do Egresso é condição indispensável. 

O acompanhamento do egresso compõe, junto a outros parâmetros, 

uma das ferramentas fundamentais na construção de indicadores, contribuindo 

para a discussão das ações implementadas, considerando sua eficácia e sua 

repercussão. 
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O acompanhamento dos concluintes destaca aspectos referentes ao 

curso oferecido pelas FIP Guanambi, a partir das expectativas sociais e 

mercadológicas, contribuindo para o aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos. 

Constituem objetivos da Política de Acompanhamento do Egresso: 

 

• Identificar o perfil do egresso e criar mecanismos para avaliação 

de seu desempenho nos postos de trabalho - quer no setor 

público, no privado ou no terceiro setor; 

• Construir uma base de dados com informações que possibilitem 

manter com o egresso, comunicação permanente e estreito 

vínculo institucional; 

• Fomentar o relacionamento entre as FIP Guanambi e seus 

egressos, visando ao aperfeiçoamento das ações institucionais 

concernentes à implementação de cursos e programas no âmbito 

da educação superior; 

• Obter informações dos empregadores que, associadas às do 

egresso, direcionem a tomada de decisões institucionais ou do 

curso; 

• Estimular e criar condições para a educação continuada; 

• Construir indicadores que subsidiem a adequação curricular às 

necessidades do desenvolvimento de competências e habilidades 

em consonância com as diretrizes nacionais para os cursos 

superiores. 

Para atender as necessidades previstas na Política de 

Acompanhamento do Egresso as FIP Guanambi criarão o Portal do Egresso, 

para quando o curso estiver no final da graduação, esse Portal ser um canal 

permanente e dinâmico de comunicação entre as FIP Guanambi e seus 

egressos, possibilitando um vínculo contínuo e o estreitamento da relação de 

confiança já estabelecida. 

O Portal do Egresso apresenta como objetivos: 

• Promover atualização acadêmica oferecendo cursos, seminários 

e palestras direcionadas à complementação profissional do 

egresso; 
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• Integrar o egresso à comunidade acadêmica mediante a 

participação em eventos artísticos, culturais e esportivos 

promovidos pela Instituição; 

• Proporcionar a participação de egressos em atividades 

extensionistas (como proponente de cursos de extensão, 

palestrante/conferencista em eventos acadêmicos e científicos, e 

como colaborador em atividades de responsabilidade social); 

• Oferecer e divulgar a política de benefícios direcionada aos 

egressos das FIP Guanambi; 

• Apoiar os egressos em questões de mercado de trabalho e 

empregabilidade; 

• Divulgar possibilidades e eventuais ofertas de vagas de emprego; 

• Proporcionar ao egresso espaço para socialização e divulgação 

de contribuições à sociedade (conquistas, premiações e produção 

artística e literária); 

• Possibilitar e promover o relacionamento entre antigos colegas de 

curso, assim como eventuais encontros entre as turmas; 

• Captar informações, por meio de ferramenta própria, para 

construção de indicadores que irão subsidiar a política 

institucional de acompanhamento do egresso. 

 

8. INFRAESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO  

8.1. INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A Instituição possui um espaço especial para a Administração, com os 

diversos serviços que constituem a mantida. 

 

8.1.1 RECEPÇÃO HALL DE ENTRADA 

 

• Metragem: 145m2  

• 01 balcão em “U” de MDF, com acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais;  

• 02 cadeiras Black System;  
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• 01 computadores;  

• 01 aparelho de áudio; 

• 04 longarinas de três lugares; 

• 01 bebedouro com acessibilidade; 

• 01 televisão de “42”; 

• 03 aparelhos de ar condicionado; 

 

8.1.2 SECRETARIA    

 

• Metragem: 63,02m2  

• 02 mesas em L;  

• 02 computadores; 

• 01 Telefone; 

• 02 armários de aço duas portas; 

• 01 armário para pasta suspensa; 

• 01 aparelho de ar condicionado; 

 

8.1.3 ATENDIMENTO SECRETARIA  

 

• 03 longarinas; 

• 02 estações de trabalho; 

• 01 armário pequeno; 

• 02 cadeiras Black System; 

• 04 cadeiras fixas; 

• 02 computadores completos; 

• 02 impressoras; 

• 01 aparelho de ar condicionado; 

• 01 telefone; 

• Televisão de “32” 

 

  A Secretaria é informatizada, sendo utilizado o Sistema da TOTVs, para 

controle e registro acadêmico que tem atendido as necessidades institucionais e 

dos discentes. Os diários são virtuais disponibilizados para lançamento de notas, 

conteúdos lecionados e controle da frequência online pelos professores, via 
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portal ou por aplicativo mobile. O acervo está todo digitalizado, sendo utilizado o 

sistema de gestão eletrônica de documentos – Docxpress, possibilitando maior 

agilidade na busca das informações e no atendimento de modo geral. 

 

8.1.4 NEGOCIAÇÃO   

 

• 01 mesa circular; 

• 01 mesa retangular; 

• 01 computador 

• 01 impressora; 

• 01 cadeira Black System 

8.1.5 RECEPÇÃO DA DIRETORIA ACADÊMICA 

 

• Metragem: 11,28m2 

• 01 computador 

• 01 mesa em formato de “L” 

• 01 cadeira Black System 

• 01 ventilador 

• 01 armário de aço 

• 01 cadeira fixa 

 

8.1.6 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

• Metragem: 19,00 m2; 

• 01 mesa em “L”; 

• 01 armário de madeira; 

• 1 cadeira black system; 

• 01 cadeira fixa: 

• 01 computador completo; 

• 01 telefone; 

 

8.1.7 RECURSOS HUMANOS  
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• Metragem: 19,00 m2; 

• 01 mesas em L;  

• 01 cadeiras Black System; 

• 01 computador;  

• 01 cadeira fixa 

• 01 armário para pasta suspensa; 

• 01 armários de madeira duas portas; 

 

8.1.8 CONTABILIDADE / SETOR DE COMPRAS / RH / FINANCEIRO. 

 

• Metragem: 33,01m2 

• 05 estações de trabalho;   

• 05 cadeiras fixa; 

• 04 computadores;  

• 03 aparelhos telefônicos. 

• 02 armários duas portas de madeira; 

• 01 armários de madeira pequeno; 

• 01 impressora; 

• 01 aparelho de ar condicionado; 

• 04 cadeiras Black system 

• 02 armários para pasta suspensa; 

 

8.1.9 DIRETORIA DO CÂMPUS 

 

• Metragem: 23,61m2 

• 01 mesa em L; 

• 01 mesa de reuniões circular;  

• 02 cadeiras interlocutor; 

• 01 computador; 

• 01 aparelho telefônico;  

• 01 aparador com gavetas; 

• 01 aparelho de ar condicionado; 

• 01 armário para escritório; 

• 01 impressora;  
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• 01 TV 32 polegadas.  

• 01 arquivo com gavetas; 

• 01 cadeira poltrona; 

 

8.1.10 SECRETARIA DA DIRETORIA DO CÂMPUS 

 

• Metragem: 5,19m2 

• 01 mesa em L; 

• 01 computador; 

• 01 aparelho telefônico;  

• 01 armário para escritório; 

• 01 impressora;  

• 01 cadeira giratória Black system; 

• 01 climatizado; 

 

8.1.11 SALA DE REUNIÕES 

 

• Metragem: 15,52m2 

• 01 mesa grande retangular;  

• 07 cadeiras giratória Black system;  

• 01 computador; 

• 01 aparelho telefônico;  

• 01 aparelho de ar condicionado; 

• 01 frigobar;  

• 01 armário. 

• 01 cafeteira; 

• 01 televisão “42”; 

 

8.1.12 DIRETORIA ACADÊMICA  

 

• Metragem: 16,92m2  

• 01 mesas em L; 

• 05 cadeiras fixas; 

• 01 computadores; 
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• 01 aparelhos telefônicos; 

• 01 aparelho de ar condicionado; 

• 01 armário para pasta suspensa;  

• 01 armário para escritório  

• 01 mesa circular; 

• 01 cadeiras Black System 

 

8.1.13 COORDENAÇÃO  

 

• Metragem: 20,89m2  

• 01 mesas em L; 

• 05 cadeiras fixas; 

• 01 computadores; 

• 01 aparelhos telefônicos; 

• 01 aparelho de ar condicionado; 

• 01 armário para pasta suspensa;  

• 01 armário para escritório;  

• 01 mesa circular; 

• 01 cadeiras Black System 

 

8.1.14 CEP 

 

• Metragem: 18,63 m2;  

• 01 mesa grande para reunião;  

• 06 Cadeiras fixas; 

• 01 mesa retangular pequena;  

• 1 aparelho de ar condicionado; 

 

8.1.15 COORDENAÇÃO DO INTERNADO 

 

• Metragem: 19,1 m2;  

• 1 ar condicionado; 

• 1 mesa em “L”; 

• 1 cadeiras Black System; 
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• 1 cadeira estofada verde; 

• 2 armários de madeira; 

• 1 impressora  

 

8.1.16 NED / OUVIDORIA 

 

• Metragem: 36,40m2;  

• 01 mesa em “L”;  

• 01 armário para pastas suspensas; 

• 02 poltronas; 

• 01 cadeira estofada; 

• 01 mesa de centro; 

• 01 computador; 

• 02 aparelhos de ar condicionado; 

• 01 espelho; 

• 01 quadro branco; 

• 01 mesa circular; 

• 05 cadeiras fixas; 

. 

8.1.17 CPA  

• Metragem: 18,90 m2;  

• 01 mesa circular para reuniões;  

• 1 Cadeiras giratória Black system; 

• 01 armário de madeira;  

• 01 computador;  

• 03 cadeiras estofadas fixas;  

• 1 mesa em “L”; 

• 1 aparelho de ar condicionado; 

• 1 quadro branco pequeno; 

 

8.1.18 COPPEXII 

 

• Metragem: 18,90 m2;  

• 2 Cadeiras giratória Black system; 
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• 1 mesa em “L”; 

• 1 aparelho de ar condicionado; 

• 1 Cadeira fixa; 

• 1 armário de madeira; 

 

8.1.19 COREME  

 

• Metragem: 19,90 m2;  

• 01 mesa grande para reunião;  

• 10 Cadeiras fixas; 

• 01 armário de aço;  

• 01 mesa retangular;  

• 01 computador completo;  

• 01 aparelho de ar condicionado; 

• 01 cadeira Black system; 

 

8.1.20 SALA APOIO COREME 

 

• Metragem: 36,40 m2;  

• 01 mesa retangular;  

• 02 mesas em “L”; 

• 03 cadeiras Black system; 

• 01 cadeira fixa; 

 

8.1.21 NAPED 

 

• Metragem: 62,15m2;  

• 01 mesa em “L”;  

• 02 mesas retangulares grande; 

• 08 cadeiras fixas; 

• 04 poltronas coloridas; 

• 02 armários roupeiro; 

• 01 armário de madeira pequeno; 

• 02 aparelhos de ar condicionado; 
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8.1.22 NDE/ VIDEO CONFERÊNCIA  

 

• Metragem: 55,86 m2; 

• 01 mesa grande para reuniões; 

• 02 aparelhos de ar condicionado; 

• 20 cadeiras Black system; 

• 01 televisão “60”; 

• 01 quadro branco de vidro; 

• 01 data show; 

• 01 mesa retangular de apoio; 

 

8.1.23 COPA 

 

• Metragem: 42,11m2  

• 001 geladeira; 

• 01 bebedouro;  

• 02 mesas circulares; 

• 08 cadeiras fixas; 

• 02 mesas retangulares; 

• 01 armário grande em mdf; 

• 01 Pia completa com balcão; 

• 01 micro-ondas 

• 01 sanduicheira;  

• 03 pufes; 

 

8.1.24 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

 

• As instalações sanitárias atendem às necessidades institucionais, 

considerando que são 2 conjuntos na Área de Convivência: banheiro 

masculino: 16,54 m2 / banheiro feminino: 16,49 m2, com iluminação e 

ventilação adequadas.  

• No primeiro piso, próximo às salas de aula há um banheiro masculino 

medindo 14,72 m2 e um banheiro feminino 16,66 m2.  
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• No setor de laboratórios há um banheiro masculino medindo 28,60 m2 e 

um banheiro feminino: 28,60 m2.  

• No Setor Administrativo há banheiro masculino medindo 12,34 m2 e um 

banheiro feminino: 12,02 m2.  

• Os sanitários são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, e 

também atendem aos critérios definidos pela NBR 9050/2004 da ABNT. 

Possuem placas em braile, além das informações sobre uso consciente 

de papel e água, e de conservação do espaço. 

• No segundo piso, são 3 conjuntos de banheiros. 

 

8.1.25 SALA DE PROFESSORES  

 

A sala de professores localiza-se no segundo andar do prédio em uma 

sala ampla, bem iluminada e climatizada. Possui um espaço de convivência, 3 

Poltronas , um móvel com acento e 3 mesas, mesa de centro, 7 cadeiras de 

balcão,  1 geladeira, 1 bebedouro, 1 armário, cortinas persianas, 1 bancada com 

tapo de pedra, 1 cadeira de massagem, 1 climatizado, 1 fonte de agua    

escaninho de 24 portas, 01 mesa de escritório grande sem gavetas, 02 ares 

condicionados. 

 

8.1.26 GABINETES/ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA PROFESSORES 

 

A instituição oferece aos professores com maior quantidade de carga 

horária um conjunto de gabinetes individuais que permitem maior conforto para 

preparação das atividades docentes, acesso à internet, encontros de orientação 

com os alunos, entre outras. A sala possibilita aos professores privacidade e 

maior tranquilidade para a realização de suas atividades. São 08 gabinetes de 

estudo e trabalho com mesa (8), cadeiras (16), ar condicionado (8), acesso à 

internet via wifi e rede via cabo. Está localizado no segundo andar do prédio, ao 

lado da sala de Vídeo Conferencia. Cada gabinete tem aproximadamente 4m² 

 

8.1.27 AUDITÓRIO 

 

Área Física do auditório: Salão de 190m2 hall de entrada, 98 carteiras 

estofadas, palco, camarim e 01 banheiro, 01 sistema de áudio; 01 tela de 
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projeção,01 púlpito, 01 painel elétrico, 01 hidrante, 02 extintores, 04 ares 

condicionados; um armário com computador completo sistema de áudio e data 

show para projeção.  

 

8.1.28 SALAS DE AULA APG 

 

A IES possui, no 2º piso, 5 salas de aula APG, amplas, arejadas, com 

ótima luminosidade, 31 cadeiras giratória cada sala, 1 mesa para professor e3 

mesas circulares em cada sala, quadro de vidro 360°, 1computador completo e 

3 projetores multimídia, sistema de áudio, 2 aparelhos de ar condicionado, por 

sala. O prédio da Instituição atende aos requisitos de acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais.   

.  

8.1.29 SALA DE AULA INVERTIDA  

 

Sala de 126,47m2, localizada no 2° piso, 04 aparelhos de Ar condicionado; 02 

Lixeiras de plástico para lixo comum; 71 Cadeiras giratórias; 01 Mesa para 

professor; 06 Projetores multimídia; sistema de áudio e quadros de vidro em 

360°, 7 mesas circulares e 1 computador completo. 

 

8.1.30 SALA DE CONVIVÊNCIA  

 

A Sala de convivência atende às necessidades institucionais. Constitui-se de 

uma sala medindo 92,30 m2, 2 mesas de sinuca, duas mesas circulares, 8 

cadeiras fixas, 1 arquibancada, 3 aparelhos de ar condicionado, cortinas 

persianas e 6 pufes.  

 

8.1.31 SALA DO SERVIDORES  

 

• A sala de Servidores. – Tecnologia da Informação, localiza-se próxima à 

sala do Diretor do Campus. Mede 7,83 m2. Contém uma mesa com 

uma cadeira, 2 rack´s, 01 Computador, Receptor para fibra óptica, 

1 Modem Roteador de internet, gerenciador de Rede, 2 nobreaks, 

switch Gerenciável, NVD, 4 centrais de alarme. 
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• As FIP Guanambi contam hoje com a seguinte infraestrutura de apoio de 

informática: 

• Link dedicado de 100 megas para prover internet para o campus. 

Esse link permite acessar serviços em nuvem (Azure AD). Dessa 

forma, nosso setor administrativo irá conectar-se a aos softwares ERP 

fornecidos pela Afya. 

• O campus FIP Guanambi conta com um firewall de borda, que permite a 

proteção do ambiente. 

• Switches gerenciáveis com redundância Dell N024 fazem a interligação 

das redes que se dividem da seguinte maneira: rede administrativa, 

rede Wifi / laboratórios, rede DMZ. 

• Sistema WIFI conta com rádios Unifi Pro da ubiquiti, que permitem 

aos acadêmicos conectarem seus equipamentos. 

• Sistema interno e externo de monitoramento com câmeras HIKIVISION 

e INTALBRÀS instalados na parte interna e externa do campus como 

corredores, laboratórios, salas de aula e Ginásio poliesportivo 

permitem o monitoramento do ambiente. 

 

8.1.32 DIRETORIO ACADEMICO 

 

• 1 ar condicionado; 

• 1 mesa retangular grande; 

• 12 cadeiras fixas; 

• 1 armário; 

• 1 computador completo; 

• 1 sistema de projeção completo; 

• 1 quadro de vidro; 

 

8.1.33 COMUNICAÇÃO E MARKETING / TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 

SETOR OPERACIONAL. 

• Metragem: 58,09m2  

• 05 Mesas em “L”; 

• 05 cadeiras giratórias black system;  

• 09 cadeiras fixas; 

• 01 estante de aço; 
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• 01 armário grande em mdf; 

• 05 computadores completos; 

• 04 aparelhos de telefone; 

• 01 quadro branco; 

• 01 aparelho de ar condicionado;  

• 01 bancada de pedra; 

• 01 pia completa; 

 

8.1.34 BIBLIOTECA  

 

A Biblioteca das Faculdades Integradas Padrão - FIP-Guanambi buscam 

atuar de forma a criar condições para o estudo independente e a 

autoaprendizagem, para garantir o desenvolvimento de cada membro da 

comunidade acadêmica como profissional e como pessoa.  

A coleção é selecionada entre os melhores e mais conceituados autores, 

com quantidade de exemplares planejada para facilitar que a leitura dos textos 

seja uma constante na vida dos alunos.  

Os serviços garantem disponibilidade das obras do acervo de forma 

democrática, com livre acesso às estantes e empréstimo domiciliar de materiais 

impressos, audiovisuais e eletrônicos.  

 

8.1.35 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

 

O horário de funcionamento é de 7h às 21h30, funcionando 

initerruptamente de segunda-feira a sexta-feira e aos sábados das 7h às 13 

horas. 

 

8.1.36 PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

 

A Biblioteca possui um quadro de funcionários especializados para bem 

atender aos serviços de circulação, bem como ao processamento técnico e 

coordenação. Esse quadro será ampliado na medida de demandas e 

crescimento dos cursos.  
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Raphaela Mota Pereira Veloso – CRB-5/BA-2056 – Bibliotecária Chefe. 

Verbena Badaró Pimentel – Auxiliar de Biblioteca  

 

8.1.37 ACERVO POR ÁREA DE CONHECIMENTO  

 

Semestralmente, a Instituição adquirirá os livros constantes na bibliografia 

básica e complementar em conformidade com o projeto pedagógico do curso.  

O acervo geral atual de livros é formado por 352 títulos e 3117 

exemplares.  

O acervo de periódicos impresso é composto por 29 títulos impressos, 

além de títulos de periódicos eletrônicos, entre assinaturas e Open acess. O 

acervo de multimídia é composto de 12 títulos de CDs, totalizando 103 

exemplares e 5 DVDs.  

 

8.1.38 ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO 

  

A ampliação e atualização do acervo conta com recursos financeiros 

oriundos da Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda., conforme previsão 

orçamentária anual constante do PDI, ainda, conta com doações de particulares 

e de instituições governamentais e não governamentais, nacionais e 

estrangeiras.  

Para a atualização do acervo, a proposta institucional adota o seguinte 

fluxo: ao final de semestre, o coordenador do curso procede ao levantamento de 

bibliografia referente às disciplinas já existentes e que também serão 

implantadas, estimulando que professores e estudantes participem do processo 

de sugestão do material bibliográfico a ser adotado. Após análise das sugestões 

e recomendações dos professores e do NDE, a relação de novas aquisições é 

encaminhada para o setor de compras. 

Os livros da bibliografia básica de cada disciplina, de acordo com a matriz 

curricular do curso, são comprados de acordo com o número de alunos, de forma 

que atenda às especificidades de cada disciplina, bem como as exigências das 

Diretrizes Curriculares do curso. Além dessas aquisições regulares, outros livros 

importantes para as disciplinas são adquiridos, por indicação dos professores e 
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dos alunos. Anualmente, são renovados as plataformas digitais de obras e os 

acessos as bases de dados. 

 

8.1.39 SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS  

 

Empréstimo domiciliar:  

 

• Alunos e funcionários: por 07 (sete) dias, na quantidade de 05 (cinco) 

livros, por vez, e 02 (dois) materiais de multimídia, por 07 (sete) dias. 

• Professores e monitores: quantidade de 7 (sete) livros, por 7 (sete) dias e 

2 (dois) materiais de multimídia, pelo prazo de 07 (sete) dias. 

 

Sugestão de aquisições de livros: via ouvidoria ou em contado direto com a 

biblioteca, professores ou coordenadores de curso. 

Reserva in loco e pela internet: é efetuada somente para obras que estejam 

emprestadas, sendo realizada pelo próprio interessado, que deverá manter 

contato diário com a Biblioteca, pois, a partir da devolução da(s) obra(s), ela(s) 

ficará(rão) à sua disposição por 24 horas. O usuário que não retirar a(s) obra(s) 

reservada(s), dentro desse prazo, terá sua reserva cancelada automaticamente. 

A reserva é intransferível. 

Renovação in loco e pela Internet: é permitida a renovação da obra, desde 

que não haja reserva para ela. As renovações in loco são realizadas mediante 

senha cadastrada, desprezando qualquer outra identificação. A renovação on-

line é permitida até duas vezes; os comprovantes de empréstimo assinados in 

loco são válidos para posteriores renovações das obras. 

Serviços prestados/formas de acesso e utilização às bases de dados: as 

FIPGUANAMBI mantêm assinaturas de bases de dados, permitindo que 

estudantes, professores e técnicos administrativos tenham acesso às 

publicações técnico-científicas dentro ou fora da Instituição. 

Plataforma UptoDate: Plataforma para o Suporte de decisão clínica baseado 

em evidências. Um conteúdo abrangente foi projetado para ser acessível e 

acionável para responder perguntas clínicas comuns ou complexas e 

desafiadoras. São mais de 7.400 autores e editores aplicando sua profunda 



202  

 

 
202 

expertise para avaliar criticamente a literatura e produzir conteúdo original com 

orientação clara para avaliação e recomendações para tratamento e triagem. 

Bibliomed: uma importante web site de informação médica do Brasil. Os 

conteúdos oferecidos pelo site constituem uma poderosa ferramenta de revisão 

para o médico, que muitas vezes acaba por não dispor de muito tempo para se 

manter em dia com as mais recentes informações. 

Medline Complete: dentro da EBSCO, a base de dados Medline Complete 

oferece títulos de periódicos com texto completo nas áreas de biomedicina, 

ciências do comportamento, bioengenharia, desenvolvimento de políticas de 

saúde, ciências da vida, entre outras.  

Biblioteca virtual Minha Biblioteca (SEM LIMITE DE USUÁRIO NA 

PLATAFORMA): por meio da plataforma Minha Biblioteca, estudantes têm 

acesso rápido e fácil às principais publicações de títulos acadêmicos das 

diversas áreas do conhecimento. O acesso pode ser feito nas FIPGuanambi ou 

fora da Instituição, utilizando computador, celular ou tablet com acesso à 

Internet.  

E-books: conta com mais de 10.000 títulos, dando acesso a conteúdo 

multidisciplinar, técnico e cientifico de qualidade. O acesso pode ser feito nas 

FIPGuanambi ou fora da Instituição, utilizando computador, celular ou tablet com 

acesso à Internet. 

Atendimento às pesquisas: o serviço fornece informações gerais ao usuário 

relativas à utilização da Biblioteca, às reservas e à pesquisa bibliográfica. 

Catalogação na fonte: a Biblioteca das FIPGuanambi dispõe desse serviço para 

os usuários, com elaboração de fichas catalográficas de monografias, 

dissertações e teses defendidas ou publicadas. 

Exposições e amostras: as novas aquisições são expostas próximas ao salão 

de estudos, sob a responsabilidade do setor de Referência. Semanalmente, a 

cada quarta-feira, as obras são substituídas. Todas as novas aquisições, que se 

encontram expostas, estão disponíveis para empréstimo. 

Orientação sobre normalização: apoio na elaboração de trabalhos 

acadêmicos, mediante a orientação nas pesquisas bibliográficas, na elaboração 

de referências e de fichas catalográficas de trabalhos de conclusão de curso e 

de pós-graduação. 
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Capacitação/Treinamento aos Usuários: é composta de visitas orientadas às 

instalações da Biblioteca, palestra em sala de aula sobre os serviços e normas 

de funcionamento e treinamento em base de dados, com o tempo de 1h40min. 

• Acesso ao acervo para usuário externo.  

• Intercâmbio de publicações com outras instituições de Ensino Superior. 

• Sugestão / solicitação de materiais 

• Aviso automático por e-mail de material emprestado (recibo/e-mail de 

empréstimo); 

• Aviso automático por e-mail de material devolvido (recibo/e-mail de 

devolução); 

• Aviso automático por e-mail de itens pendentes e afastamento da 

biblioteca; 

• Aviso automático por e-mail de liberação de itens reservados. 

Empréstimo Especial Delivery Drive Thru: criado para atender as demandas 

dos alunos em circunstâncias extraordinárias, como foi o caso da pandemia nos 

últimos anos. O "Empréstimo Delivery" oferece uma nova modalidade de 

empréstimos em que os acadêmicos solicitam títulos, que constam ou não nas 

plataformas digitais, via envio de e-mail para a biblioteca e os recebem no 

estacionamento, sem sair do veículo.  

Para realizar o empréstimo delivery de alguma obra, basta acessar 

diretamente e/ou acessar a lista de obras impressas disponíveis, por meio do 

catálogo on-line, no site da Biblioteca FIPGbi pelo endereço: https://www.fip-

qbi.edu.br/biblioteca/. — Consulta ao Acervo. Após a escolha, o usuário deve 

encaminhar mensagens via e-mail, constando o título da obra, além do endereço 

e do nome completo do solicitante.  

A entrega e a devolução do livro são feitas pelos porteiros na Guarita da 

Instituição. Para garantir a segurança dos usuários, os livros são higienizados e 

colocados na quarentena por 5 dias antes de retornam ao acervo. 

 

8.1.40 ESPAÇO FÍSICO 

 

Seu layout compreende os setores de administração, cabine de estudo 

individual e salas de estudo em grupo, terminal para pesquisas e acervos. 
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Quadro 19: Medidas do espaço físico da biblioteca 

ESPAÇO FÍSICO MEDIDA/m² 

Acervo de Obras  26.78 m² 

Acervo de Periódicos  13.85 m² 

Acervo de Multimídias  4.98 m² 

Guarda-volumes 200 m² 

Leitura e Trabalhos em Grupo 35.51 m² 

Leitura Individual 15.4 m² 

Sala de Leitura de Periódicos  37.91 m² 

Salão de Estudos 110.83 m² 

Sala de Processamento Técnico 30.48 m² 

Terminais de Consulta 3.52 m² 

Recepção e atendimento 8.55 m² 

Laboratório de Informática 40.30 m² 

Área Total............................................................................. 329.8 m² 

 

8.1.41 MOBILIÁRIO 

 

Quadro 20: Mobiliário da biblioteca 

INFRAESTRUTURA ESPECIFICAÇÕES 

Mobiliário Recepção 

 

01 Balcão; 

02 Computadores: 

01 Aparelho Telefônico; 

02 Impressoras MP-4200TH; 

02 Leitores de Código de Barra; 

02 Cadeiras Giratórias; 

02 Câmeras (Webcams)  

01 miniteclado numérico 

01 Armário de aço com 02 Portas e 

Bandejas Reguláveis; 

01 Suporte de Chaves reserva: 
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02 Guarda-volumes em aço na cor 

cinza com 12 Portas cada um, com 

porta para cadeado; 

01 Guarda-volumes em aço na cor 

cinza com 15 Portas e com chave; 

01 Portal Magnético de segurança; 

01 Moldem do Portal se segurança. 

Processamento 

Técnico 

01 Mesas de madeira e MDF formato 

em L; 

03 Mesas retangulares MDF; 

01 Computador; 

01 Cadeira Giratória; 

01 Cadeira acolchoada: 

01 Armário de aço com 02 Portas e 

Bandejas Reguláveis; 

02 Armários de aço com 01 Porta c/ 

suporte para Pasta Suspensa. 

01 Ar Condicionado 

Estudo em 

Grupo 

03 Cabines; 

03 Mesas redonda com 15 Cadeiras; 

03 Aparelhos de Ares Condicionados; 

01 Prancha de leitura acoplada à Lupa 

de 22 graus positivos, modelo PL22 

para acesso a Portador de Deficiência 

Visual. 

Acessibilidade — NVDA-visualizados 

Windows 

Estudo 

Individual 

11 Baias com conjunto de 01 Mesa e 01 

Cadeira; 

Salão De 

Estudo 

Conjuntos de Mesa redonda material 

em MDF c/ 04 Cadeiras; 

Poltronas em Courvin coloridas; 

01 Tapete de 2.00m X 2,50m. 
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Acervo 03 Armários de aço com 02 Portas e 

Bandejas Reguláveis; 

01 Escada com 03 degraus; 

01 Carro transporte em aço com 05 

bandejas; 

18 Estantes de aço e MDF com 05 

Prateleiras dupla; 

04 Mostruário em Aço e MDF com 06 

Prateleiras; 

04 aparelhos de Ares Condicionados. 

Terminais De 

Consulta 

04 Computadores sendo: 01 Adaptado 

(Acesso a Portador de Deficiência 

Visual); 

Fone de ouvido para Portador de 

Deficiência Visual; 

01 Box com 4 divisórias em MDF  

04 Cadeiras Giratórias 

Equipamentos eletrônicos 

(Resumo Geral) 

01 telefone com secretária eletrônica 

09 aparelhos de ares condicionados 

38 computadores 

01 caixa de som para computador 

03 fones de ouvido 

02 Câmeras (Webcams) 

02 minis impressoras Bematech 

02 leitores de código de barras 

01 impressora EPSON  

1 Datashow 

 

9 LABORATÓRIOS 

 

Os laboratórios são de responsabilidade de técnicos especializados nas 

áreas em questão, com formação e experiência compatíveis à sua função, 

nomeados pelo Diretor Geral, sob o acompanhamento do Coordenador 

Administrativo-Financeiro. 
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Todos os Laboratórios possuem normas e protocolos próprios, 

devidamente elaborados e assinados por técnicos e/ou comitês específicos, de 

acordo com as suas particularidades. 

Os laboratórios são organizados de modo a dar suporte especializado às 

atividades de ensino e extensão. 

As Faculdades Integradas Padrão contam com uma excelente estrutura 

laboratorial, que representa um importante apoio didático para professores e 

estudantes dos cursos de graduação. Sob o ponto de vista quantitativo, os 

laboratórios atendem às necessidades da Instituição. Todos possuem suas 

normas específicas de funcionamento e de utilização, bem como atendem aos 

requisitos legais de biossegurança. A quantidade de equipamentos em cada 

laboratório atende às necessidades dos estudantes para as diversas disciplinas 

e conteúdos abordados. A manutenção, conservação e atualização dos 

laboratórios são realizadas, constantemente e sempre que se fazem 

necessárias. 

A instituição conta com os seguintes laboratórios: Laboratório de 

Anatomia Humana/ Morfofuncional / Neuroanatomia; Laboratório de Fisiologia / 

Farmacologia / Biofísica; Laboratório de Habilidades Médicas / Técnicas 

Operatórias / Primeiros Socorros; Laboratório de Simulação; Laboratório de 

Anatomia Sintética; Laboratório de Anatomia Orgânica; Laboratório 

Multidisciplinar 1; Laboratório Multidisciplinar 2 e Laboratório Multidisciplinar 3. 

Está prevista, ainda, a implantação de um avançado Centro de simulação 

(com simuladores de média e alta fidelidade), que atenderá os estudantes no 

desenvolvimento de habilidades e competências inerentes ao profissional da 

saúde.  

Os laboratórios em que há uma demanda por insumos específicos são 

providos, sem que haja falta dos insumos para realização das atividades 

educativas. Todas as medidas necessárias para garantir a acessibilidade dos 

portadores de deficiência nos laboratórios são respeitadas. Os laboratórios da 

Instituição estão localizados no primeiro e segundo piso, com todos os recursos 

para ampla acessibilidade dos estudantes.  
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9.1 LABORATÓRIO DE ANATOMIA E NEUROANATOMIA / 

MORFOFUNCIONAL / SALA DE LAVAGEM DE PEÇAS ORGÂNICAS E 

MATERIAIS / SALA DE CUBAS INOX 

 

RECEPÇÃO DOS LABORATÓRIOS 

 

ÁREA FÍSICA 

01 sala medindo 19,81 metros quadrados com piso em porcelanato, excelente 

ventilação e iluminação. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

• 01 Geladeira capacidade 274 litros (Electrolux); 

• 01 Aparelho de telefone (Grandstream); 

• 01 Computador (Dell); 

• 01 Aparelho de ar condicionado (Elgin); 

• 01 Impressora (Samsung). 

 

 

MATERIAIS 

• 01 Dispenser para álcool em gel; 

• 03 Quadros ilustrativos; 

• 01 Lixeira de pedal para lixo comum; 

• 01 Lixeira aberta para lixo comum; 

• 01 Mesa em MDF em formato de L; 

• 01 Arquivo em MDF com 3 gavetas; 

• 01 Arquivo de metal com 4 gavetas; 

• 02 Cadeira giratória; 

• 01 Kit de primeiros socorros. 

 

9.2 SALA DE PRÁTICAS DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA E 

NEUROANATOMIA 

 



209  

 

 
209 

ÁREA FÍSICA 

01 sala medindo 57,78 metros quadrados com piso em porcelanato, excelente 

ventilação, iluminação e porta de saída para emergência. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

• 01 Aparelho de ar condicionado (Elgin); 

• 01 Mário contendo 01 data show EPSON, 01 computador DELL 

com teclado e mouse e 01 caixa de som; 

• 01 Tela de projeção medindo 2,00 x 1,50 m; 

• 01 Quadro branco; 

 

MATERIAIS 

 

• 02 Pias em aço inox com bancada em granito e armário de MDF 

com 4 portas embutido; 

• 02 Porta sabão líquido; 

• 01 Porta papel toalha; 

• 01 Dispenser para álcool em gel; 

• 01 Banner informativo quanto aos cuidados contra o COVID-19; 

• 01 Caixa para descarte de material perfurocortante em suporte; 

• 01 Lixeira para lixo comum; 

• 01 Lixeira para lixo infectante; 

• 05 Armários em MDF com 02 portas de vidro e 6 divisões; 

• 01 Bancada de MDF de 3,0 m x 0,40 cm; 

• 01 Bancada de MDF de 4,87 m x 0,40 cm; 

• 01 Bancada de MDF de 4,75 m x 0,40 cm; 

• 02 Mesas em aço inox para aula prática; 

• 02 Mesas em MDF para aulas práticas; 

• 23 Cadeiras verdes de plástico;  

• 01 Tela para projeção; 

• 01 Aparelho de ar condicionado (Elgin); 

• 01 Esqueleto 3B com rodinhas tamanho natural cor branca; 
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• 01 Esqueleto 3B tamanho natural colorido destacando os 

ligamentos com rodinhas; 

• 01 Laringes 3B tamanho grande; 

• 02 Crânios coloridos 3B; 

• 02 Crânios brancos com suturas 3B; 

• 01 Crânio branco 3B (com cérebros); 

• 01 Crânio colorido com coluna cervical; 

• 02 Crânios naturais; 

• 01 Corações tamanho pequeno 3B; 

• 02 Corações tamanho grande 3B; 

• 01 Rim no suporte destacando suprarrenal 3B; 

• 01 Rins mostrando seu interior 3B; 

• 01 Hemi pelve feminina 3B (destacando aparelho reprodutor); 

• 01 Hemi pelve masculina 3B (destacando o aparelho reprodutor); 

• 09 Articulações do joelho 3B; 

• 02 Articulações do cotovelo 3B; 

• 03 Articulações do ombro 3B (01 peça se deteriorou pela ação do 

sol no Lab. Morfofuncional); 

• 07 Articulações coxo femoral 3B; 

• 05 Escápulas 3B; 

• 05 Clavículas 3B; 

• 07 Mãos montadas 3B; 

• 05 Ulnas 3B; 

• 05 Rádios 3B; 

• 05 Ossos tíbia 3B; 

• 05 Ossos fíbulas 3B; 

• 05 Ossos fêmur 3B; 

• 05 Ossos patela 3B; 

• 03 Úmeros naturais; 

• 05 Ossos esternos 3B; 

• 02 Esqueletos do pé montado em arame 3B; 

• 01 Fígado 3B no suporte; 



211  

 

 
211 

• 01 Fígado 3B; 

• 01 Encéfalos neuro anatômico de 8 partes (colorido) 3B; 

• 01 Encéfalos clássicos 3B; 

• 01 Encéfalos destacando as artérias 3B; 

• 01 Colunas montadas 3B colorida; 

• 01 Colunas montadas 3B branca; 

• 01 Pelve feminina 3B imantada; 

• 24 Costelas desarticuladas diversos tamanhos 3B; 

• 14 Ossos de costelas naturais; 

• 28 Óculos de proteção Fenix; 

• 01 Torso humano bissexual 3B; 

• 01 Sistema digestório (parede); 

• 06 Quadros ilustrativos do corpo humano; 

• 01 Encéfalo gigante; 

• 01 Bandeja em aço inox contendo: 02 Encéfalos e meninge/dura-

máter (com tratamento em glicerina); 

• 02 Bandejas em aço inox contendo: 02 Hemifaces corte sagital 

(com tratamento em glicerina); 

• 01 Cuba de plástico com tampa contendo: 3 medulas dissecadas 

(com tratamento em glicerina); 

• 02 Cubas de vidro com tampa contendo: 02 Corações destacando 

o pericárdio, artérias e veias (com tratamento em glicerina); 

• 01 Cuba de vidro com tampa contendo: 01 sistema respiratório 

(tradado com formaldeído); 

• 01 Cuba de vidro com tampa contendo: 01 crânio sem cérebro e 

calota craniana em corte axial / transverso (tradado com 

formaldeído); 

• 01 Cuba de vidro com tampa contendo: 01 crânio com cérebro em 

corte axial / transverso (tradado com formaldeído); 

• 06 Cubas de vidro com tampa contendo 06 fatias de um crânio 

com cérebro em corte coronal (tradado com formaldeído); 

• 01 Cuba de vidro com tampa contendo: 01 encéfalo (tradado com 

formaldeído); 
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• 02 Cubas de vidro com tampa contendo: 02 Hemifaces natural 

corte sagital destacando tronco encefálico e interior da meninge 

(tradado com formaldeído); 

• 04 Caixas de vidro lacradas com 04 cortes (coronal) em fatias de 

um cérebro, corado (Coloração de Mulligan) para facilitar a 

diferenciação das células branca das cinzentas (tradado com 

formaldeído); 

• 01 Pote de plástico com tampa contendo diversos cortes (coronal) 

em fatias de um cérebro corado em azul (Coloração de Mulligan) 

(tradado com formaldeído);  

• 01 Cuba de plástico com tampa contendo: 06 corações 

destacando: veias, artérias, parte interna (tradado com 

formaldeído); 

• 02 Cubas de vidro com tampa contendo: 2 corações abertos 

mostrando as cordas tendíneas, assim como os músculos 

papilares (tradado com formaldeído); 

• 01 Cuba de plástico com tampa contendo: 1 pulmão dissecado 

com destaque para: traqueia, lobos direito e esquerdo (tradado 

com formaldeído); 

• 01 Cuba de plástico com tampa contendo: 7 rins com diversos 

cortes mostrando o seu interior (assim como veias, artérias e 

ureteres) - (tratados com formol); 

• 04 Cubas de plástico com tampa contendo: 4 sistemas digestórios 

(tradado com formaldeído); 

• 01 Cuba de vidro com tampa contendo: 1 fígado dissecado 

(tradado com formaldeído); 

• 02 Cubas de plástico com tampa contendo: 3 fígados dissecados, 

destacando as partes mais importantes como: vesícula biliar, 

ligamento redondo, veia cava inferior, diafragma, etc. (tradado 

com formaldeído); 

• 01 Cuba de plástico com tampa contendo: 3 órgãos genitais 

masculinos (tradado com formaldeído); 
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• 01 Cuba de plástico com tampa contendo: 1 genital feminino 

destacando as trompas, ligamentos, ovário, etc. (tradado com 

formaldeído); 

• 01 Cuba de vidro com tampa contendo: 1 genital masculina, com 

destaque para a parte escrotal / 1 sistema urinário com 02 rins e 

01 bexiga (tradado com formaldeído); 

• 01 Cuba de plástico com tampa contendo: 02 joelhos dissecados 

mostrando todos os ligamentos (tradado com formaldeído);  

• 01 Cuba de plástico com tampa contendo: 01 joelho e 01 

articulação do fêmur dissecado (tradado com formaldeído);  

• 01 Cuba de plástico com tampa contendo: articulações de 02 

ombros e 01 cotovelo dissecado (tradado com formaldeído); 

• 02 Atlas de Anatomia humana (Frank Netter - 6ª edição); 

• 02 Atlas de anatomia órgãos internos (Sobotta - 23ª edição); 

• 02 Atlas de anatomia humana - Cabeça, pescoço e 

neuroanatomia (Sobotta - 23ª edição); 

• 01 Atlas fotográfico de anatomia humana - Sistêmica e regional 

(Yokochi - 8ª edição); 

• 02 Atlas de anatomia humana geral e sistema muscular (Sobotta 

- 23ª edição); 

• 02 Atlas de anatomia humana – Quadros de músculos, 

articulações e nervos (Sobotta - 23ª edição). 

 

9.3 LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL 

 

ÁREA FÍSICA 

 

01 sala medindo 48,67 metros quadrados com piso em porcelanato, excelente 

ventilação, iluminação e porta de saída para emergência. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

• 01 Aparelho de ar condicionado (Elgin); 
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• 01 Câmera para microscópio 5.0 mp FULL HD lit HDMI e USB; 

• 02 Termômetro infravermelho de testa a laser; 

• 01 Oxímetro de pulso de dedo. 

• 01 Televisor de 40 polegadas; 

• 01 Mário contendo 01 data show EPSON, 01 computador DELL 

com teclado e mouse e 01 caixa de som. 

 

MATERIAIS 

 

• 04 Mesas redondas em MDF; 

• 03 Macas; 

• 24 Cadeiras verde de plástico; 

• 01 Lixeira de pedal para lixo comum; 

• 01 Lixeira de pedal para lixo infectante; 

• 01 Caixa para descarte de pilhas e baterias; 

• 01 Caixa para descarte de material perfurocortante em suporte; 

• 01 Armário em MDF com 2 portas e 4 divisões; 

• 01 Trena LUFKIM; 

• 02 Baterias 9v  

• 16 Pilhas AAA; 

• 20 Pilhas AA; 

• 06 Baterias (redondas) ENERGIZER 3V ECR 2032 (para o 

Glicosímetro); 

• 20 Baterias (redondas) FLEX 1,5V LR41-AG3 (para o 

termômetro); 

• 08 Pilhas R14 s C 1.5v SONY (para laringoscópio e Desfibrilador); 

• 31 Chaveiros; 

• 01 Cabo HDMI de 1,5 metros; 

• 01 Cabo HDMI 1.4 de 15 metros; 

• 30 Manuais de boas práticas de laboratório; 

• 14 Apagador (PILOT / KAZ / CIS); 

• 12 Marcador para quadro branco (cor azul); 

• 11 Marcador para quadro branco (cor preto); 
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• 10 Marcador para quadro branco (cor vermelho); 

• 01 Estetoscópio Série INOX MD; 

• 01 Esfigmomanômetro adulto BIC; 

• 01 Bancada de MDF de 5,48 m x 0,60 cm; 

• 01 Bancada de MDF de 5,48 m x 0,40 cm; 

• 01 Bancada de MDF de 2,60 m x 0,40 cm; 

• 01 Bancada de MDF de 2,70 m x 0,40 cm; 

• 03 Macas; 

• 03 Quadros ilustrativos do corpo humano; 

• 01 Dispenser para álcool em gel; 

• 01 Banner informativo quanto aos cuidados contra o COVID-19; 

 

 

9.4 SALA DE LAVAGEM DE PEÇAS ORGÂNICAS E MATERIAIS 

 

ÁREA FÍSICA 

01 sala medindo 12,14 metros quadrados com piso em porcelanato, excelente 

ventilação e iluminação. 

 

MATERIAIS 

• 01 Pia inox para lavagem de peças; 

• 01 Bancada de mármore de 2,80 m x 0,40 cm; 

• 01 Maca em aço Inox medindo 2,00 x 1,00 x 1,20 metros; 

• 01 Porta papel toalha; 

• 01 Porta sabão líquido; 

• 01 Lixeira com pedal de lixo comum; 

• 01 Lixeira com pedal de lixo infectante; 

• 10 Bandejas de Inox; 

• 01 Bacia de Inox; 

• 01 Bacia média; 

• 02 Baldes de 12 litros; 

• 02 Funis de plástico; 

• 01 Rodo de pia; 
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• 05 Frascos de água sanitária; 

• 10 Frascos de álcool líquido a 70%; 

• 02 Frascos de álcool em gel a 70%; 

• 01 Frasco de álcool a 99,5%; 

• 02 Máscara respiratória 3M com filtro; 

• 02 Óculos de proteção; 

• 22 Face Shields para estágio personalizadas;  

• 02 Pares de botas (Marluvas); 

• 30 Flanelas para cobrir as peças orgânicas; 

• 04 Pincéis; 

• 02 Lençóis; 

• 02 Kit escova de bico para limpeza; 

• 01 Esponja; 

• 04 Pares de luvas com cano longo; 

• 04 Pares de luvas com cano curto; 

• 02 Pares de botas de cano alto; 

• 03 Kg de glicerina; 

• 05 Litros de formol; 

• 06 Caixas organizadoras (diversos tamanhos); 

• 20 Caixas organizadoras de 50 litros; 

• 400 Face shields; 

• 200 Óculos de proteção; 

• 01 Varal de chão. 

 

9.5 SALA DE CUBAS INOX 

 

ÁREA FÍSICA  

 

01 sala medindo 18,56 metros quadrados com piso em porcelanato, com 

excelente ventilação e iluminação. 

 

MATERIAIS 

• 01 Porta sabão líquido; 
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• 01 Porta papel toalha; 

• 01 Pia em aço Inox medindo 0,60 x 0,40 metros para lavagem de 

peças; 

• 01 Cuba em aço inox medindo 2,0 x 1,0 x 0,40 metros, contendo 

(01 cadáver masculino e 01 cadáver feminino) tratados em 

formaldeído; 

• 01 Cuba em aço inox medindo 1,0 x 1,0 x 0,40 metros, contendo 

(peças tratadas em formaldeído): 

• 03 Membros inferiores (coxa, perna e pé); 

• 01 Membro inferior (perna e pé); 

• 03 Membros superiores (braços e antebraços dissecados); 

• 01 Peça contendo (Sistema respiratório, circulatório, digestório e 

urinário); 

• 02 Sistemas digestório com fígado. 

• 01 Maca em aço inox com rodinhas giratórias (transporte de 

peças e cadáveres); 

• 01 Exaustor tamanho 50 centímetros; 

• 01 Armário de metal com duas portas; 

• 06 Quadros ilustrativos do corpo humano. 

 

9.6 LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA / FARMACOLOGIA E BIOFÍSICA 

 

ÁREA FÍSICA 

 

01 Sala medindo 57,78 metros quadrados, com piso em porcelanato, excelente 

ventilação e iluminação. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

• 01 Esteira marca kikos;  

• 02 Bicicletas da marca Kikos;  

• 01 Data show; 

• 01 Aparelho de ar condicionado (Elgin); 
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• 01 Mário contendo 01 data show EPSON, 01 computador DELL 

com teclado e mouse e 01 caixa de som; 

• 01 Tela de projeção medindo 2,00 x 1,50 m; 

• 01 Quadro branco de 3,0 x 1,2 metros; 

 

MATERIAIS 

 

• 01 Lixeira para lixo comum; 

• 01 Lixeira para lixo infectante; 

• 01 Caixa para descarte de material perfurocortante em suporte; 

• 01 Armário em MDF com 2 portas; 

• 06 Cânulas de Guedel (nº 0 a 5); 

• 04 Exercitador respiratório New Shaker; 

• 02 Voldyne;  

• 02 Exercitador e incentivador respiratório – Respiron; 

• 03 Máscara Facial (Poket Mask) Adulto com Válvula e gancho 

para Ambu (Vermelho); 

• 03 Máscaras Facial (Poket Mask) Infantil com Válvula e gancho 

para Ambu (Laranja); 

• 01 Máscara para traqueostomia; 

• 07 Estetoscópio Premium (Um está sem caixa);  

• 07 Esfigmomanômetro Premium (3 Grandes – 3 Adulto – 1 

infantil); 

• 02 Almotolias com álcool 70%; 

• 03 Porta algodão inox; 

• 01 Rolo de lenço de papel para maca; 

• 01 Cama hospitalar; 

• 03 Maca; 

• 01 Suporte para soro; 

• 06 Travesseiros Altenburg; 

• 01 Fronhas Premium; 

• 05 Colchonetes; 

• 01 Dispenser para álcool em gel; 
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• 01 Banner informativo quanto aos cuidados contra o COVID-19; 

• 01 Kit apagador com 3 marcadores para quadro branco; 

• 02 Mesas para aulas práticas medindo 2,0 x 1,0 x 0,90 metros; 

• 24 Cadeiras verdes com assentos de plástico; 

• 01 Mesa para computador; 

• 01 DEA Laerdal Trainer 2 com 01 eletrodo Philips adulto, 02 

eletrodos Philips pediátrico e 02 eletrodos Laerdal adulto; 

• 02 Diapasão médico MD em alumínio prata 128 com fixador; 

• 01 Diapasão médico MD em alumínio prata 256 com fixador; 

• 03 Lanternas clínicas (Penlight); 

• 03 Martelos de reflexos neurológicos Babinsk; 

• 03 Martelos de reflexos neurológicos Dejerine com agulha; 

• 03 Oftalmoscópios Omni 3000 com estojo; 

• 03 Fitas métrica tipo trena MD de 1,5 metros; 

• 01 Estesiômetro (Kit para teste de sensibilidade) – 

Monofilamentos Sorri-Bauru; 

• 01 Lanterna de bolso; 

• 01 Lanterna clínica Pen Light preta; 

• 02 Otoscópios (Welch Allyn). 

 

9.7 LABORATÓRIO DE HABILIDADES MÉDICAS, PRIMEIROS SOCORROS 

E TÉCNICAS OPERATÓRIAS 

 

ÁREA FÍSICA 

 

Sala medindo 57,92 metros quadrados com piso em porcelanato, excelente 

ventilação, iluminação e porta de saída para emergência. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

• 01 Pia em aço com 02 torneiras com sensor infravermelho, para 

lavagem de mãos; 

• 01 Quadro branco medindo 3,0x 1,2 metros; 
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• 01 Mário contendo 01 data show EPSON, 01 computador DELL 

com teclado e mouse e 01 caixa de som; 

• 01 Tela de projeção medindo 2,00 x 1,50 m; 

• 01 Lixeira para lixo comum;  

• 01 Lixeira para lixo infectante; 

• 01 Caixa para descarte de material perfurocortante em suporte; 

• 01 Kit apagador com 03 marcadores de quadro branco; 

• 01 Dispenser para álcool gel; 

• 01 Banner informativo quanto aos cuidados contra o COVID-19; 

• 01 Porta papel toalha de parede; 

• 02 Porta sabonete líquido de parede; 

• 03 Quadros ilustrativos sobre lavagem das mãos, como calçar 

luvas estéreis e como vestir o avental cirúrgico; 

• 02 Mesas redondas; 

• 01 Mesa retangular; 

• 02 Macas; 

• 24 Cadeiras verdes com assento e encosto de polietileno; 

• 03 Armários em MDF com 2 portas; 

• 01 Monitor fetal de mesa Doppler DF-7001N (Medpej); 

• 07 Monitor fetal portátil MS-101; 

• 01 Aparelho ar condicionado (Elgin); 

• 03 Capacetes (Mixs-Helmets); 

• 04 Skin suture trainer (Laerdal); 

• 01 Airway Management Trainer (Laerdal); 

• 01 Cabeça de Intubação (Ambu); 

• 01 Manequim Adulto RCP Litller Anne; 

• 02 Manequim Resusci Anne (Laerdal); 

• Braços simuladores para injeção de sangue e soro (02 venoso e 

01 arterial); 

• 01 Manequim Simula Care; 

• 04 Torsos de Treinamento Real em RCP - Little Anne Laerdal 

Manequim; 

• 01Torso Adult Airway & CPR Trainer (Gaumard); 
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• 01 Torso para Auscultas cardíacas e pulmonares - Auscultation 

Trainer and SmartScope; 

• 01 Caixa de Ausculta; 

• 02 CPR Manikin Practi-Baby; 

• 01 Manikin RCP Baby Anne; 

• 01 Little Júnior; 

• 01 Torso AT Kelly; 

• 01 Boneco Pediatric Intubation Trainer; 

• 01 Simulador de Suporte Básico (Basic Billy); 

• 01 Máscara meio rosto; 

• 03 Máscaras (rosto Anne Face) e 03 bolsas reservatórios; 

• 02 Oftalmoscópio; 

• 02 Cabo de Laringoscópio; 

• 02 Lâmina para laringoscópio – n° 01; 

• 02 Lâmina para laringoscópio – n°02; 

• 02 Lâmina para laringoscópio – n°03; 

• 02 Lâmina para laringoscópio – n°04; 

• 01 Lâmina para laringoscópio – n°05; 

 

MATERIAIS 

 

• 07 Talas Moldável resgate SP – Tamanho P; 

• 05 Talas Moldável resgate SP – Tamanho M; 

• 04 Talas Moldável resgate SP – Tamanho G; 

• 03 Imobilizador lateral de cabeça resgate SP – Adulto; 

• 01 Tala Pediátrica resgate (roxo) SP; 

• 03 Colar cervical – Perfil ICE Mini; 

• 03 Colares cervical – Perfil ICE Adulto; 

• 01 Colete cervical regulável; 

• 01 Colete de imobilização dorsal tipo Ked (adulto); 

• 01 Tracionador de membro inferior; 

• 01 Andador infantil / adulto; 

• 01 Cadeira de rodas; 
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• 01 Cadeira especial com vaso para paciente; 

• 01 Berço para recém-nascido; 

• 02 Berço Infantil para crianças até 06 anos 

• 01 Maca com rodas giratórias para transporte de pacientes; 

• 01 Cama hospitalar regulável; 

• 01 Suporte para soro; 

• 03 Pranchas em polietileno para resgate de adulto; 

• 04 Ambu adulto (azul); 

• 02 Ambu infantil (azul); 

• 06 Máscara Facial (Poket Mask) Adulto com Válvula e gancho 

para Ambu (vermelho); 

• 01 Máscara Facial (Poket Mask) Infantil com Válvula e gancho 

para Ambu (laranja); 

• 04 Mascaras de Venturi; 

• 01 Cilindro de oxigênio pequeno com registro e umidificador; 

• 01 Balança pediátrica digital; 

• 01 Balança pediátrica mecânica; 

• 02 Balança antropométrica digital adulto; 

• 01 Balança antropométrica mecânica adulto; 

• 01 Divisória para leito; 

• 01 Divisória para leito; 

• Esfigmomanômetro (6 grandes, 6 adultos e 2 infantis); 

• 13 Estetoscópio; 

• 04 Otoscópio; 

• 04 Cronômetro; 

• 04 Travesseiro; 

• 05 Fronha; 

• 05 Colchonete; 

• 03 Porta-algodão redondo inox; 

• 08 Fita métrica; 

• 05 Garrote premium tamanho adulto; 

• 01 Régua antropométrica infantil (0-2 anos); 
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• 01 Conjunto de nebulização; 

• 04 Bacia inox; 

• 01 Máscara para traqueostomia; 

• 01 Máscara de oxigênio; 

• 23 Saquinhos para treinar sutura; 

• 17 Agulhas para sutura; 

• 15 Almotolias; 

• 06 Pinças anatômicas; 

• 04 Campo operatório (compressas) 45cmcmx45cm; 

• 176 Atadura de crepom 1.20 m x 0.15 cm; 

• 61 Atadura de crepom 1.20 m x 0.20 cm; 

• 04 Manta aluminizada resgate SP 2,10m x 1,40m; 

• 08 Tala metálica 16mm x 180mm; 

• 12 Fita microporosa branca 5cm x 4,5m; 

• 03 Fita microporosa branca 2,5cm x 4,5m; 

• 08 Esparadrapo impermeável branco 5cm x 4,5m; 

• 05 Esparadrapo impermeável branco 10cm x 4,5m; 

• 04 Abaixador de língua; 

• 11 Termômetro; 

• 145 Tiras-teste de glicemia; 

• 05 Sistema de monitorização de glicemia; 

• 81 Lancetas de Segurança; 

• 49 Luvas cirúrgicas – Tamanho 6.5; 

• 69 Luvas cirúrgicas – Tamanho 7.0; 

• 56 Luvas cirúrgicas – Tamanho 7.5; 

• 63 Luvas cirúrgicas – Tamanho 8.0; 

• 24 Luvas cirúrgicas – Tamanho 8.5; 

• 72 Fio para sutura agulhado NYLON 2-0 Monofilamento Preto; 

• 150 Fio para sutura agulhado NYLON 3-0 Monofilamento Preto; 

• 144 Fio para sutura agulhado NYLON 4-0 Monofilamento Preto; 

• 102 Fio para sutura SEDA 2-0 Trançada – Classe II Estéril 

(Aparelho digestivo); 
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• 168 Fio para sutura SEDA 3-0 Trançada – Classe II Estéril 

(Aparelho digestivo); 

• 04 Kit cateter subclávia; 

• 04 Sonda gástrica Levine nº8; 

• 05 Sonda gástrica longa nº 16; 

• 05 Sonda gástrica longa nº 18; 

• 05 Sonda enteral nº 6 com fio guia 80cm; 

• 05 Sonda enteral nº 10 com fio guia 120cm; 

• 05 Sonda enteral nº 12 com fio guia 120cm; 

• 78 Sonda aspiração traqueal 10; 

• 06 Sonda uretral n°06; 

• 05 Sonda uretral n°16; 

• 05 Sonda uretral n°18; 

• 05 Sonda Foley nº 10 de 2 vias e balão de 3 a 5ml; 

• 05 Sonda Foley nº 16 de 2 vias e balão de 30ml; 

• 04 Sonda Foley nº 18 de 2 vias e balão de 30ml; 

• 01 Sonda Foley nº 20 de 2 vias e balão de 5 a 10ml; 

• 05 Sonda endotraqueal com balão (Oral/Nasal) 7.5mm; 

• 01 Sonda endotraqueal com balão (Oral/Nasal) 9.0mm; 

• 06 Bolsa coletora de urina sistema fechado 2 litros; 

• 05 Linha para costura 001; 

• 10 Linha para costura 030; 

• 192 Cateter Intravenoso Periférico 14G (2.1x45mm); 

• 199 Cateter Intravenoso Periférico 16G (1.8x45mm); 

• 98 Cateter Intravenoso Periférico 18G (45mm); 

• 102 Cateter Intravenoso Periférico 20G (1.1x32mm); 

• 85 Cateter Intravenoso Periférico 22G (25mm); 

• 100 Cateter Intravenoso Periférico 24G (19mm); 

• 193 Scalp de infusão intravenosa 19G; 

• 187 Scalp de infusão intravenosa 21G; 

• 192 Scalp de infusão intravenosa 23G; 

• 195 Scalp de infusão intravenosa 25G; 
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• 134 Scalp de infusão intravenosa 27G; 

• 218 Agulha Hipodérmica 18G (40mm x 1,20mm); 

• 139 Agulha Hipodérmica 21G (30mm x 0,80mm); 

• 330 Agulha Hipodérmica 22G (25mm x 0,70mm); 

• 247 Agulha Hipodérmica 26G (13mm x 0,45mm); 

• 200 Seringa Hipodérmica de insulina 1ml (sem agulha); 

• 107 Seringa Hipodérmica de insulina 1ml (com agulha); 

• 470 Seringa Hipodérmica 3ml (sem agulha); 

• 41 Seringa Hipodérmica 3ml (com agulha); 

• 546 Seringa Hipodérmica 5ml (sem agulha); 

• 228 Seringa Hipodérmica 10ml (sem agulha); 

• 144 Seringa Hipodérmica 20ml (sem agulha); 

• 134 Seringa Hipodérmica 20ml (com agulha); 

• 110 Conjunto Escova/esponja para antissepsia; 

• 04 Gaze; 

• 10 Algodão Hidrófilo não estéril em bolas; 

• 66 Solução Fisiológica (Cloreto de sódio a 0,9%) – 10ml; 

• 13 Solução Fisiológica (Cloreto de sódio a 0,9%) – 100ml; 

• 95 Equipo macrogotas para infusão intravenosa; 

• 12 Touca descartável com 100 unidades; 

• 23 Luva para procedimento – Tamanho P; 

• 25 Luva para procedimento – Tamanho M; 

• 20 Luva para procedimento – Tamanho G; 

• 15 Luva de procedimento Nitrílica – Tamanho P; 

• 20 Luva de procedimento Nitrílica – Tamanho M; 

• 15 Luva de procedimento Nitrílica – Tamanho G; 

• 05 Swab para coleta de amostras estéril 100 unidades cada; 

 

 

9.8 LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

ÁREA FÍSICA 
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01 Sala medindo 58,47 metros quadrados, com piso em porcelanato, excelente 

ventilação e iluminação. 

 

EQUIPAMENTOS / SIMULADOR 

 

• 01 Estante de ferro com 04 divisórias; 

• 01 Mesa instrumental; 

• 02 Suture practice skills board; 

• 01 Manequim SimMan Essential; 

• 01 Maca; 

• 01 Monitor cardíaco (Emai); 

• 01 Desfibrilador DX10 Plus (Emai); 

• 01 Desfibrilador trainer Life 400 (Futura) CMOS Drake, com 01 

eletrodo CMOS Drake e 01 carregador próprio;  

• 01 HeartSim 200 (Simulador para Eletrocardiograma); 

• 01 Notebook DELL; 

• 01 Monitor HP em suporte; 

• 01 Cama hospitalar; 

• 01 Quadro branco medindo 3,0x 1,2 metros; 

• 01 Mário contendo 01 data show EPSON, 01 computador DELL 

com teclado e mouse e 01 caixa de som. 

 

MATERIAIS 

 

• 01 Mesa medindo 2,60 x 1 metro; 

• 01 Mesa circular; 

• 17 Cadeiras verdes; 

• 01 Kit apagador com 03 marcadores para quadro branco; 

• 01 Dispenser para álcool em gel; 

• 01 Banner informativo quanto aos cuidados contra o COVID-19; 

• 01 Caixa para descarte de material perfurocortante em suporte; 

• 01 Lixeira para lixo comum; 

• 01 Lixeira para lixo infectante; 
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• 04 Campos cirúrgico SMS fenestrado 10cm estéril 80cm x 80cm; 

• 02 Almotolia de plástico; 

• 02 Porta algodão inox; 

• 05 Aventais descartáveis; 

• 10 Aventais cirúrgicos de tecido; 

• 04 Campos cirúrgico de tecido com a logo das FIPGbi; 

• 01 Lençol branco com a logo da FIP; 

• 01 Caixa de lâmina para bisturi n°10; 

• 01 Caixa de lâmina para bisturi n°24; 

• 02 Lençol com a logo FIPGbi. 

 

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS 

 

• 01 Cabo de bisturi nº3; 

• 02 Cabo de bisturi nº4; 

• 14 Pinça anatômica dissecção 14cm; 

• 03 Pinça Backhau; 

• 06 Pinça dente de rato; 

• 03 Pinça Hemostática Kelly reta; 

• 06 Pinça Hemostática Kelly curva; 

• 04 Pinça Hemostática Kocher reta; 

• 04 Pinça Hemostática Kocher curva; 

• 02 Pinça Pozzi p/ colo uterino; 

• 01 Pinça Halstead mosquito reta; 

• 02 Pinça Halstead mosquito curva; 

• 02 Pinça Adson; 

• 02 Pinça Allis; 

• 04 Pinça Pean; 

• 02 Pinça Mixter baby; 

• 02 Pinça Cheron ABC; 

• 02 Porta agulha Mathieu; 

• 14 Porta agulha Mayo Hegar reto; 
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• 02 Tesoura Mayo Stille curva; 

• 01 Tesoura Mayo Stille reta; 

• 01 Tesoura Metzembaum curva; 

• 03 Tesoura Cirúrgica R/R reta; 

• 02 Tesoura Cirúrgica R/R curva; 

• 02 Tentacânula; 

• 02 Cânula Frazie Sucção; 

• 02 Espéculo Collin Vaginal; 

• 02 Espéculo nasal Hartmann adulto; 

• 02 Válvula Doyen; 

• 04 Pares de afastador Farabeuf; 

• 01 Afastador Finochietto; 

• 02 Afastador de Gosset com duplo barramento 12 cm; 

• 04 Afastador de Gosset com duplo barramento 16 cm; 

• 02 Afastador de Gosset com duplo barramento 24 cm; 

• 02 Afastador Balfour; 

• 02 Válvula para afastador Balfour abdominal curva; 

• 03 Afastador Volkmann 3 dentes agudo; 

• 01 Afastador Beckman Adson 4x4 de 31cm; 

• 02 Cureta Recamier Ginecológica; 

• 01 Espátula flexível 300x30mm. 

 

 

9.9 LABORATÓRIO DE ANATOMIA SINTÉTICA 

 

ÁREA FÍSICA 

 

01 Sala medindo 58,08 metros quadrados, com piso em porcelanato, excelente 

ventilação e iluminação. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

• 01 Mesa interativa Atrix; 
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• 01 Nobreak TS SHARA 1200 VA; 

• 01 Caixa de papelão da Mesa Atrix contendo:  

• 01 Manual de instrução (inglês); 

• 01 Controle remoto; 

• 01 Cabo HDMI; 

• 01 Cabo extensor USB; 

• 01 Cabo USB 2.0 AWG; 

• 03 Antenas removíveis WIFI; 

• 03 Canetas (substitui o toque com o dedo na tela); 

• 30 Cadeira giratória de plástico; 

• 01 Quadro de vidro; 

• 01 Data show EPSON, 01 notebook DELL e 01 caixa de som; 

• 02 Aparelho ar condicionado (Elgin); 

• Bancadas nas duas laterais de mármore com duas pias; 

• 08 Armários com duas divisórias e prateleiras de MDF nas duas 

laterais; 

• 05 Mesas de INOX medindo; 

• 01 Lixeira para descarte de lixo comum; 

• 01 Lixeira para descarte de lixo infectante; 

• 01 Caixa para descarte de material perfurocortante em suporte; 

• 01 Chuveiro e lava olhos de emergência. 

 

MATERIAIS 

 

• 01 Esqueleto 3B cor branco; 

• 01 Esqueleto 3B colorido; 

• 04 Crânios coloridos (1 deles possui cérebro); 

• 03 Crânios 3B destacando as suturas; 

• 01 Crânio 3B branco; 

• 03 Colunas 3B coloridas; 

• 02 Colunas 3B cor natural; 

• 02 Corações 3B tamanho grande; 

• 01 Coração 3B em suporte tamanho pequeno; 
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• 01 Rins 3B destacando seu interior; 

• 01 Rim em suporte e destacando a suprarrenal 3B; 

• 01 Pelve (do esqueleto desmontado); 

• 01 Laringe tamanho grande 3B; 

• 40 Costelas 3B; 

• 08 Costelas pequenas 3B; 

• 03 Ossos esterno 3B; 

• 03 Patelas (joelho) 3B; 

• 02 Úmeros naturais  

• 03 Escapulas 3B; 

• 03 Clavículas 3B; 

• 48 Costelas naturais 

• 03 Mãos montadas 3B; 

• 03 Ossos fêmur 3B; 

• 03 Ossos tíbia 3B; 

• 03 Ossos fíbula 3B; 

• 03 Ossos rádio 3B; 

• 03 Ossos ulna 3B; 

• 02 Esqueletos do pé com parte da tíbia e fíbula, montado em 

arame; 

• 01 Torso humano bissexual 3B; 

• 01 Coluna vertebral cervical em suporte; 

• 01 Coluna vertebral torácica em suporte;  

• 01 Coluna vertebral lombar em suporte; 

• 01 Coluna vertebral lombar com discos intervertebrais em 

suporte; 

• 01 Medula espinhal com nervos; 

• 14 Peças sintéticas que mostram a evolução da gravidez humana 

(Patrimônio da UNIFIPMoc); 

• 02 Articulações do joelho 3B; 

• 01 Articulações do cotovelo 3B; 

• 02 Articulações do ombro 3B (01 peça se deteriorou pela ação do 

sol no Lab. Morfofuncional); 
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• 02 Articulações coxo femoral 3B; 

• 01 Encéfalos neuro anatômico de 8 partes (colorido) 3B; 

• 01 Encéfalos clássicos 3B; 

• 01 Encéfalos destacando as artérias 3B; 

• 01 Coluna desmontada 3B branca (24 vértebras e 01 osso 

occipital). 

 

9.10 LABORATÓRIO DE ANATOMIA ORGÂNICA 

 

ÁREA FÍSICA 

01 Sala medindo 58,25 metros quadrados, com piso em porcelanato, excelente 

ventilação e iluminação. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

• 01 Quadro de vidro; 

• 01 Data show EPSON, 01 notebook DELL e 01 caixa de som; 

• 02 Aparelho ar condicionado (Elgin); 

• 30 Cadeira giratória de plástico; 

• Bancadas nas duas laterais de mármore com duas pias; 

• 08 Armários com duas divisórias e prateleiras de MDF nas duas 

laterais; 

• 05 Mesas de INOX medindo; 

• 01 Lixeira para descarte de lixo comum; 

• 01 Lixeira para descarte de lixo infectante; 

• 01 Caixa para descarte de material perfurocortante em suporte; 

• 01 Chuveiro e lava olhos de emergência. 

 

MATERIAIS 

 

• 01 Esqueleto 3B cor branco; 

• 03 Crânios coloridos (1 deles possui cérebro); 

• 03 Crânios 3B destacando as suturas; 
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• 01 Crânio 3B branco; 

• 02 Colunas 3B coloridas; 

• 02 Colunas 3B cor natural; 

• 02 Corações 3B tamanho grande; 

• 01 Coração 3B em suporte tamanho pequeno; 

• 01 Rim em suporte e destacando a suprarrenal 3B; 

• 01 Pelve imantada 3B (cor natural); 

• 01 Laringe tamanho grande 3B; 

• 40 Costelas 3B; 

• 08 Costelas pequenas 3B; 

• 02 Ossos esterno 3B; 

• 02 Patelas (joelho) 3B; 

• 01 Úmeros naturais  

• 02 Escapulas 3B; 

• 02 Clavículas 3B; 

• 48 Costelas naturais 

• 03 Mãos montadas 3B; 

• 02 Ossos fêmur 3B; 

• 02 Ossos tíbia 3B; 

• 02 Ossos fíbula 3B; 

• 02 Ossos rádio 3B; 

• 02 Ossos ulna 3B; 

• 02 Articulações do joelho 3B; 

• 01 Articulações do cotovelo 3B; 

• 02 Articulações do ombro 3B (01 peça se deteriorou pela ação do 

sol no Lab. Morfofuncional); 

• 02 Articulações coxo femoral 3B. 

 

 

9.11 LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 1 

 

ÁREA FÍSICA 
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01 Sala medindo 58,25 metros quadrados, com piso em porcelanato, excelente 

ventilação e iluminação. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

• 01 Quadro de vidro; 

• 01 Data show EPSON, 01 notebook DELL e 01 caixa de som; 

• 02 Aparelho ar condicionado (Elgin); 

• 30 Cadeira giratória de plástico; 

• Bancada em uma lateral de mármore com duas pias; 

• 04 Bancada em mármore para utilização de microscópios; 

• 08 Armários com duas divisórias e prateleira de MDF em uma 

lateral; 

• 01 Lixeira para descarte de lixo comum; 

• 01 Lixeira para descarte de lixo infectante; 

• 01 Caixa para descarte de material perfurocortante em suporte; 

• 01 Chuveiro e lava olhos de emergência; 

• 01 Suporte com rodas para TV; 

• 01 Televisor de 50” (LG); 

• 02 Geladeiras Electrolux com capacidade de 274 Litros; 

• 04 Microscópios biloculares (Quimis); 

• 18 Microscópios biloculares (Nikon); 

• 13 Lâmpadas para microscópio 6v 20w G4 Osram Halogem photo 

óptic; 

• 01 Autoclave vertical (Phoenix); 

• 01 Centrifuga 80-2B-15ml (Centrilab); 

• 01 Agitador de soluções (Ethik technology); 

• 01 Bancada de fluxo laminar vertical (Pachane); 

• 01 Balança digital de precisão cap. 1.000 gramas (Welabor); 

• 01 Balança digital de precisão cap. máxima 310 gramas 

(Gehaka); 

• 01 Destilador de água (Marte); 

• 01 Contador de colônias mecânico Phoenix; 
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• 02 Estabilizadores de energia; 

• 16 Caixas de lâminas de parasitologia; 

• 16 Caixas de lâminas citológicas / histológicas; 

• 01 Centrifuga Daiki. 

 

MATERIAIS 

 

• 02 Cálices de sedimentação de vidro; 

• 01 Erlemeyer – 500ml; 

• 02 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 500ml; 

• 02 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 250ml; 

• 01 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 100ml; 

• 02 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 50ml; 

• 02 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico (01 

unidade não possui rolha) – 25ml;  

• 02 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 10ml; 

• 01 Balões volumétrico de fundo redondo – 10ml; 

• 01 Balões volumétrico de fundo redondo – 25ml; 

• 02 Balões volumétricos de fundo redondo – 50ml; 

• 02 Balões volumétricos de fundo redondo – 100ml; 

• 02 Balões volumétricos – 1000ml; 

• 02 Balões volumétricos – 500ml; 

• 02 Balões volumétricos – 300ml; 

• 02 Balões volumétricos – 100ml; 

• 02 Balões volumétricos – 50ml; 

• 02 Balões de fundo redondo – 250ml; 

• 02 Balões de fundo redondo – 500ml; 

• 02 Balões de fundo redondo – 1000ml; 

• 03 Becker de vidro – 600ml; 

• 04 Becker de vidro – 250ml; 

• 04 Becker de vidro – 100ml; 

• 03 Becker de vidro – 50ml 

• 02 Becker de plástico – 50ml; 



235  

 

 
235 

• 04 Becker de vidro – 25ml; 

• 04 Becker de vidro – 10ml; 

• 02 Lamparinas de vidro; 

• 02 Provetas de vidro com tampa de plástico de 250ml; 

• 02 Provetas de vidro de 100ml; 

• 02 Provetas de vidro de 50ml; 

• 02 Provetas de vidro de 25ml; 

• 02 Provetas de vidro de 10ml; 

• 02 Provetas de plástico 500ml; 

• 02 Provetas de plástico 1000ml; 

• 02 Funis de vidro grande; 

• 02 Funis de vidro médio; 

• 01 Funis de vidro pequeno; 

• 03 Grades para tubo de ensaio grande; 

• 04 Grades para tubo de ensaio médio; 

• 02 Grades para tubo de ensaio pequeno; 

• 72 Tubos de ensaio grande; 

• 16 Tubos de ensaio médio; 

• 65 Tubos de ensaio pequenos; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) de 0.5 - 10µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) de 10 - 100µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) 100 - 1000µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) de volume fixo de 200µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) 20 - 200µl; 

• 04 Frascos âmbar de 1000ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparente de 1000ml para reagentes; 

• 04 Frascos âmbar de 500ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparente de 500ml para reagentes; 

• 04 Frascos âmbar de 250ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparentes de 250ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparente de 100ml para reagentes; 

• 07 Frascos âmbar de 100ml para reagentes; 
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• 06 Frascos transparentes de 50ml para reagentes; 

• 04 Frascos âmbar com tampa; 

• 02 Frascos de vidro com conta; 

• 01 Almotolias transparentes de 500ml; 

• 01 Almotolias/pisseta âmbar de 250ml; 

• 02 Almotolias transparentes de 125ml; 

• 01 Almotolias transparentes de 125ml com peroxido de 

hidrogênio; 

• 01 Almotolias transparentes de 125ml com sulfato de zinco 

33,3%; 

• 01 Almotolias transparentes de 250ml com formol 10%; 

• 01 Almotolias transparentes de 250ml com água destilada; 

• 01 Almotolia de 300ml com álcool 70%;  

• 01 Kit de coloração de Gram; 

• 01 Kit kato Katz; 

• 01 Ágar PCA 500g; 

• 01 Ágar Padrão 500g; 

• 01 Ágar TSI 500g; 

• 01 Ágar Macconkey 500g; 

• 01 Ágar Base Sangue 500g; 

• 01 Ágar Cled 500g; 

• 01 Ágar Mueller Hinton 500g; 

• 01 Litro sulfato de zinco 33%; 

• 01 Litro lugol 2%; 

• 01 Litro de Éter Etílico;  

• 01 Litro formaldeído 37%; 

• 01 Frasco com água oxigenada de 1 litro (Septmax); 

• 01 Frasco de álcool em gel; 

• 01 Bandejas em inox; 

• 04 Alças de Drigalski; 

• 04 Alças de platina de 10 µl; 

• 01 Alças de platina de 1µl; 
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• 03 Agulhas de platina; 

• 03 Pinças anatômicas; 

• 02 Pinças de ferro para Becker; 

• 02 Pegadores de madeira; 

• 06 Cabos kolle de alumínio; 

• 03 Caixa de lâmina de vidro para microscopia; 

• 03 Caixa de lamínula; 

• 01 Livro de parasitologia humana (David Pereira Neves – 13° 

Edição); 

• 01 Livro de microbiologia (Tortora Funke Case – 12° Edição); 

• 02 Pipetadores de segurança verde – tipo pêra; 

• 01 Caixa c/ 35 Swabs  

• 05 Telas metálicas com amianto; 

• 01 Tripé de ferro zincado; 

• 01 Porta algodão em inox; 

• 02 Frascos de óleo de imersão; 

• 105 Placas de petri de vidro; 

• 03 Placas de petri Bipartida de plástico; 

• 18 Vidros de Relógio; 

• 04 Termômetros; 

• 06 Bastões de vidro; 

• 02 Pipetas volumétricas de 1 ml; 

• 02 Pipetas volumétricas de 2 ml; 

• 02 Pipetas volumétricas de 5 ml; 

• 02 Pipetas volumétricas de 10 ml; 

• 02 Pipetas graduada de 1 ml; 

• 02 Pipetas graduada de 2 ml; 

• 02 Pipetas graduada de 5 ml; 

• 02 Pipetas graduada de 10 ml; 

• 02 Pacotes de campo operatório (compressa); 

• 08 Conta gotas ou Pipeta de Pasteur de 30mL; 

• 11 Óculos FENIX de lente incolor;  
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• 02 Luvas de alta temperatura; 

• 01 Tesoura; 

• 01 Esparadrapo impermeável 5 cm x 4,5 cm; 

• 05 Fitas autoclave; 

• 01 Rolo de papel alumínio; 

• 01 Rolo de filme PVC; 

• 01 Pacote de gaze; 

• 06 Peneiras pequenas de 07 cm; 

• 32 Parasitofiltros descartáveis (peneira); 

• 15 Copos/cálices de sedimentação com base de plástico; 

• 13 Tubos cônicos de 12 ml; 

• 01 Caixa de fosforo gigante Paraná; 

• 02 Espátulas tipo canaleta 25 cm; 

• 02 Espátulas canaleta 15 cm; 

• 03 Espátulas tipo canaleta 10 cm; 

• 03 Réguas de 30 cm; 

• 02 Marcadores para retroprojetor/CD; 

• 02 Pacotes de copos descartáveis 200 ml; 

• 01 Pacote copo descartável 80 ml;  

• 01 Pacotes de canudinhos; 

• 01 Pacotes de palitos de picolé; 

• 01 Caixa de palito de dente; 

• 80 Coletores universal com pá – não estéril 50 ml; 

• 01 Bobina de papel Kraft; 

• 07 Litros de água destilada; 

• 105 Tubos de solução salinam 0,85%; 

• 02 Escala Mac Farland 0,5 

• 12 Frascos de discos Amicacina (AMI); 

• 12 Frascos de discos Tetraciclina (TET); 

• 12 Frascos de discos Ciproflaxacin (CIP); 

• 06 Frascos de discos Amoxilina (AMO); 

• 01 Frasco de plasma de coelho liofilizado; 
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• 01 Frasco de tiras para uroanálise com 150 tiras; 

• 02 Caixa de rugai com lisina com 36 tubos e reagente; 

• 02 kits de teste rápido para dengue IgG/IgM com 29 testes; 

• 02 kits sangue oculto (FOB); 

• 01 Caixa de luvas tamanho G (aberta); 

• 300 Lâminas para microscopia (Comum lapidada); 

• 250 Lamínulas para microscopia 24x24 mm; 

• 18 Vidro de relógio lapidado 100 mm. 

 

 

9.12 LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 2 

 

ÁREA FÍSICA 

 

01 Sala medindo 58,25 metros quadrados, com piso em porcelanato, excelente 

ventilação e iluminação. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

• 01 Quadro de vidro; 

• 01 Data show EPSON, 01 notebook DELL e 01 caixa de som; 

• 02 Aparelho ar condicionado (Elgin); 

• 30 Cadeira giratória de plástico; 

• Bancada em uma lateral de mármore com duas pias; 

• 04 Bancada em mármore para utilização de microscópios; 

• 08 Armários com duas divisórias e prateleiras de MDF em uma 

lateral; 

• 01 Lixeira para descarte de lixo comum; 

• 01 Lixeira para descarte de lixo infectante; 

• 01 Caixa para descarte de material perfurocortante em suporte; 

• 01 Chuveiro e lava olhos de emergência. 

• 01 Suporte com rodas para TV; 

• 01 Televisor de 50” (LG); 
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• 02 Geladeiras Electrolux com capacidade de 274 Litros; 

• 01 Estufa bacteriológica (Ethik); 

• 01 Micro-ondas capacidade 30 litros (Brastemp); 

• 01 Barrilete (depósito de água) capacidade 30 litros; 

• 02 Estabilizadores de energia; 

• 01 Estufa para secagem e esterilização (Ethik);  

• 01 Câmara de exaustão portátil (Quimis);  

• 01 Banho Maria (Dellta); 

• 01 Espectrofotômetro digital (Analyser); 

• 01 Suporte de braço para coleta de sangue. 

 

MATERIAIS 

 

• 02 Cálices de sedimentação de vidro; 

• 01 Erlemeyer – 500ml; 

• 02 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 500ml; 

• 02 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 250ml; 

• 02 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 100ml; 

• 02 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 50ml; 

• 02 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico (01 

unidade não possui rolha) – 25ml;  

• 02 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 10ml; 

• 01 Balões volumétrico de fundo redondo – 10ml; 

• 01 Balões volumétrico de fundo redondo – 25ml; 

• 01 Balões volumétricos de fundo redondo – 50ml; 

• 01 Balões volumétricos de fundo redondo – 100ml; 

• 01 Balões volumétricos – 1000ml; 

• 01 Balões volumétricos – 500ml; 

• 01 Balões volumétricos – 300ml; 

• 01 Balões volumétricos – 100ml; 

• 01 Balões volumétricos – 50ml; 

• 01 Balões de fundo redondo – 250ml; 

• 01 Balões de fundo redondo – 500ml; 
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• 01 Balões de fundo redondo – 1000ml; 

• 03 Becker de vidro – 600ml; 

• 03 Becker de vidro – 250ml; 

• 03 Becker de vidro – 100ml; 

• 01 Becker de vidro – 50ml 

• 01 Becker de plástico – 50ml; 

• 03 Becker de vidro – 25ml; 

• 03 Becker de vidro – 10ml; 

• 02 Lamparinas de vidro; 

• 02 Provetas de vidro com tampa de plástico de 250ml; 

• 02 Provetas de vidro de 100ml; 

• 02 Provetas de vidro de 50ml; 

• 02 Provetas de vidro de 25ml; 

• 02 Provetas de vidro de 10ml; 

• 02 Provetas de plástico 500ml; 

• 02 Provetas de plástico 1000ml; 

• 02 Funis de vidro grande; 

• 02 Funis de vidro médio; 

• 02 Funis de vidro pequeno; 

• 02 Grades para tubo de ensaio grande; 

• 04 Grades para tubo de ensaio médio; 

• 03 Grades para tubo de ensaio pequeno; 

• 63 Tubos de ensaio pequenos; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) de 0.5 - 10µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) de 10 - 100µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) 100 - 1000µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) de volume fixo de 200µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) 20 - 200µl; 

• 04 Frascos âmbar de 1000ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparente de 1000ml para reagentes; 

• 04 Frascos âmbar de 500ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparente de 500ml para reagentes; 
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• 04 Frascos âmbar de 250ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparentes de 250ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparente de 100ml para reagentes; 

• 03 Frascos âmbar de 100ml para reagentes; 

• 03 Frascos transparentes de 50ml para reagentes; 

• 04 Frascos âmbar com tampa; 

• 02 Frascos de vidro com conta; 

• 01 Almotolias/pisseta âmbar de 250ml; 

• 01 Almotolias transparentes de 125ml; 

• 01 Bandejas em inox; 

• 03 Alças de Drigalski; 

• 02 Alças de platina de 10 µl; 

• 01 Alças de platina de 1µl; 

• 01 Pinças anatômicas; 

• 01 Pinças de ferro para Becker; 

• 02 Pegadores de madeira; 

• 03 Cabos kolle de alumínio; 

• 03 Caixa de lâmina de vidro para microscopia; 

• 03 Caixa de lamínula; 

• 02 Pipetadores de segurança verde – tipo pêra; 

• 01 Porta algodão em inox; 

• 18 Placas de petri de vidro; 

• 02 Termômetros; 

• 06 Bastões de vidro; 

• 01 Pipetas volumétricas de 1 ml; 

• 02 Pipetas volumétricas de 2 ml; 

• 02 Pipetas volumétricas de 5 ml; 

• 02 Pipetas volumétricas de 10 ml; 

• 02 Pipetas graduada de 1 ml; 

• 02 Pipetas graduada de 2 ml; 

• 02 Pipetas graduada de 5 ml; 

• 02 Pipetas graduada de 10 ml; 
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• 01 Pacotes de campo operatório (compressa); 

• 07 Conta gotas ou Pipeta de Pasteur de 30mL; 

• 10 Óculos FENIX de lente incolor;  

• 01 Luvas de alta temperatura; 

• 06 Peneiras pequenas de 07 cm; 

• 30 Parasitofiltros descartáveis (peneira); 

• 07 Copos/cálices de sedimentação com base de plástico; 

• 13 Tubos cônicos de 12 ml; 

• 02 Espátulas tipo canaleta 25 cm; 

• 02 Espátulas canaleta 15 cm; 

• 01 Espátulas tipo canaleta 10 cm; 

• 02 Réguas de 30 cm; 

• 02 Marcadores para retroprojetor/CD; 

• 01 Pacotes de copos descartáveis 200 ml; 

• 01 Pacote copo descartável 80 ml;  

• 01 Pacotes de canudinhos; 

• 01 Pacotes de palitos de picolé; 

• 01 Cuba de coloração com berço para lâminas de hematologia; 

• 01 Box para ponteiras universais Vol. 0 - 200µl; 

• 01 Box para ponteiras universais Vol. 200 - 1000µl; 

• 01 Pacote com 500 unidades de ponteira universal Vol. 0 - 200µl; 

• 01 Pacote com 1.000 unidades de ponteira universal Vol. 200 – 

1.000µl; 

• 01 Almotolia com soro fisiológico; 

• 01 Almotolia com álcool 70%;  

• 01 Almotolia com água destilada; 

• 01 Azul de metileno de 500ml;    

• 02 Pacotes de tubo látex 200 de 15 metros (garrote);  

• 02 Garotes adulto azul premium; 

• 08 Tubos de plástico para coleta a vácuo com EDTA;  

• 80 Agulha para coleta de sangue a vácuo 21G (25x0,80mm); 

• 02 Adaptadores canhão para coleta a vácuo; 



244  

 

 
244 

• 01 Caixa de curativo pós coleta em rolo universal; 

• 01 Caixa de cotonete; 

• 02 Caixas de palito de dente; 

• 01 Pinça anatômica de 14cm; 

• 01 Caixas de lancetas automáticas; 

• 02 Marcadores para retroprojetor (vermelho); 

• 07 Placa de Kline; 

• 06 Placa de látex de fundo escuro; 

• 01 Kit rápido corante para uso Hematológico; 

• 01 Frasco para Teste VDRL-Sífilis; 

• 01 Biolátex FR - Teste fator reumatoide; 

• 40 Caixas de perfurocortante de 13 litros Descarbox / Safe Pack 

(Depósito); 

• 03 Macas (Deposito); 

• 200 Lanceta de segurança; 

• 200 Lâminas para microscopia fosco 26x76 mm; 

• 100 Lamínulas para microscopia 24x24 mm; 

• 02 Soro anti-humano (Teste antiglobulina dir/ind.); 

• 02 Soro anti-humano (gama e não gama) 10mL; 

• 01 Padrão hemoglobina 1mL; 

• 01 Kit Rápido para uso hematológico 3x500mL; 

• 01 Soro anti-A 10mL; 

• 01 Soro anti-B 10mL; 

• 02 Soro anti- D (anti Rh) 10mL; 

• 01 Soro anti-IgG 10mL; 

• 01 Soro anti-A (monoclonal) 10mL; 

• 01 Soro anti-B (monoclonal) 10mL; 

• 01 Biolátex PCR – (Reagente 1) 2mL; 

• 07 Placa de Kline; 

• 06 Placa de látex – fundo escuro; 

• 28 Teste rápido HIV; 

• 01 Teste VDRL-Sífilis; 
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• 02 Biolátex FR (teste fator reumatoide; 

 

9.13 LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 3 

 

ÁREA FÍSICA 

 

01 Sala medindo 58,25 metros quadrados, com piso em porcelanato, excelente 

ventilação e iluminação. 

EQUIPAMENTOS 

 

• 01 Quadro de vidro; 

• 01 Data show EPSON, 01 notebook DELL e 01 caixa de som; 

• 02 Aparelho ar condicionado (Elgin); 

• Bancada em uma lateral de mármore com duas pias; 

• 04 Bancada em mármore para utilização de microscópios; 

• 08 Armários com duas divisórias e prateleiras de MDF em uma 

lateral; 

• 01 Lixeira para descarte de lixo comum; 

• 01 Lixeira para descarte de lixo infectante; 

• 01 Caixa para descarte de material perfurocortante em suporte; 

• 01 Chuveiro e lava olhos de emergência. 

• 30 Cadeira giratória de plástico. 

• 01 Estabilizador de energia; 

• 02 Deionizador de água (Sppencer);  

• 20 Coleções de lâminas citológicas / histológicas; 

• 05 Coleções de lâminas citológicas / histológicas (caixas 

incompletas com lâminas faltando); 

• 18 Coleções de lâminas histopatológicas; 

• 11 Coleções de lâminas de Patologia Humana (02 caixas com 

lâminas faltando e/ou quebradas); 

• 06 Coleções de lâminas de Genética/Embriologia (caixa 06 

faltando as lâminas 13 e 14); 
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• 47 Lâminas avulsas de Genética/Embriologia em 02 caixas 

pequenas; 

• 07 Coleções de lâminas de Patologia Geral (caixas incompletas 

com lâminas faltando); 

• 05 Caixas de madeira para coleção de lâminas vazias. 

 

MATERIAIS 

 

• 01 Cálices de sedimentação de vidro; 

• 01 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 500ml; 

• 01 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 250ml; 

• 01 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 100ml; 

• 01 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 50ml; 

• 01 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico (01 

unidade não possui rolha) – 25ml;  

• 01 Balões volumétricos de vidro com rolha de plástico – 10ml; 

• 01 Balões volumétrico de fundo redondo – 10ml; 

• 01 Balões volumétrico de fundo redondo – 25ml; 

• 01 Balões volumétricos de fundo redondo – 50ml; 

• 01 Balões volumétricos de fundo redondo – 100ml; 

• 01 Balões volumétricos – 1000ml; 

• 01 Balões volumétricos – 500ml; 

• 01 Balões volumétricos – 300ml; 

• 01 Balões volumétricos – 100ml; 

• 01 Balões volumétricos – 50ml; 

• 01 Balões de fundo redondo – 250ml; 

• 01 Balões de fundo redondo – 500ml; 

• 01 Balões de fundo redondo – 1000ml; 

• 03 Becker de vidro – 600ml; 

• 03 Becker de vidro – 250ml; 

• 03 Becker de vidro – 100ml; 

• 01 Becker de vidro – 50ml 

• 01 Becker de plástico – 50ml; 
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• 03 Becker de vidro – 25ml; 

• 03 Becker de vidro – 10ml; 

• 01 Lamparinas de vidro; 

• 01 Provetas de vidro com tampa de plástico de 250ml; 

• 01 Provetas de vidro de 100ml; 

• 01 Provetas de vidro de 50ml; 

• 01 Provetas de vidro de 25ml; 

• 01 Provetas de vidro de 10ml; 

• 01 Provetas de plástico 500ml; 

• 01 Provetas de plástico 1000ml; 

• 01 Funis de vidro grande; 

• 01 Funis de vidro médio; 

• 02 Funis de vidro pequeno; 

• 01 Grades para tubo de ensaio grande; 

• 04 Grades para tubo de ensaio médio; 

• 03 Grades para tubo de ensaio pequeno; 

• 63 Tubos de ensaio pequenos; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) de 0.5 - 10µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) de 10 - 100µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) 100 - 1000µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) de volume fixo de 200µl; 

• 01 Micropipetas (Peguepet) 20 - 200µl; 

• 04 Frascos âmbar de 1000ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparente de 1000ml para reagentes; 

• 04 Frascos âmbar de 500ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparente de 500ml para reagentes; 

• 04 Frascos âmbar de 250ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparentes de 250ml para reagentes; 

• 04 Frascos transparente de 100ml para reagentes; 

• 02 Frascos âmbar de 100ml para reagentes; 

• 03 Frascos transparentes de 50ml para reagentes; 

• 04 Frascos âmbar com tampa; 
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• 01 Frascos de vidro com conta; 

• 01 Almotolias transparentes de 500ml; 

• 01 Almotolias/pisseta âmbar de 250ml; 

• 01 Almotolias transparentes de 125ml; 

• 01 Almotolia de 300ml com álcool 70%;  

• 03 Alças de Drigalski; 

• 03 Alças de platina de 10 µl; 

• 01 Pinças anatômicas; 

• 01 Pinças de ferro para Becker; 

• 02 Pegadores de madeira; 

• 03 Cabos kolle de alumínio; 

• 01 Caixa de lâmina de vidro para microscopia; 

• 03 Caixa de lamínula; 

• 01 Pipetadores de segurança verde – tipo pêra; 

• 01 Porta algodão em inox; 

• 18 Placas de petri de vidro; 

• 02 Termômetros; 

• 03 Bastões de vidro; 

• 01 Pipetas volumétricas de 1 ml; 

• 01 Pipetas volumétricas de 2 ml; 

• 01 Pipetas volumétricas de 5 ml; 

• 01 Pipetas volumétricas de 10 ml; 

• 01 Pipetas graduada de 1 ml; 

• 01 Pipetas graduada de 2 ml; 

• 01 Pipetas graduada de 5 ml; 

• 01 Pipetas graduada de 10 ml; 

• 01 Pacotes de campo operatório (compressa); 

• 06 Conta gotas ou Pipeta de Pasteur de 30mL; 

• 01 Luvas de alta temperatura; 

• 06 Peneiras pequenas de 07 cm; 

• 30 Parasitofiltros descartáveis (peneira); 

• 07 Copos/cálices de sedimentação com base de plástico; 
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• 13 Tubos cônicos de 12 ml; 

• 02 Espátulas tipo canaleta 25 cm; 

• 01 Espátulas canaleta 15 cm; 

• 01 Espátulas tipo canaleta 10 cm; 

• 02 Réguas de 30 cm; 

• 01 Marcadores para retroprojetor/CD; 

• 01 Pacotes de copos descartáveis 200 ml; 

• 01 Caixas de palito de dente; 

• 01 Pacotes de canudinhos. 

 

9.14 LABORATÓRIOS A SEREM IMPLANTADOS PARA O NOVO CURSO 

9.14.1 LABORATÓRIO DE CINESIOLOGIA E BMTA (BASES, MÉTODOS E 

TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO) 

 

O Laboratório de Cinesiologia e BMTA (Bases, Métodos e Técnicas de 

Avaliação em Fisioterapia) será destinado às aulas de avaliação fisioterapêutica, 

bem como, a prática dos acadêmicos em avaliações cinético-funcionais do 

movimento humano e dos distúrbios causados por diferentes patologias que 

interferem na funcionalidade ou na postura do indivíduo.  

Esse Laboratório será destinado à realização das aulas práticas das 

disciplinas: Fundamentos de Fisioterapia, Cinesiologia I e II, Cinesioterapia, 

Diagnóstico Cinesiológico Funcional, Recursos Terapêuticos Manuais, 

Fisioterapia Traumato-ortopédica e, Fisioterapia Neurofuncional. 

Os equipamentos desse laboratório serão disponibilizados para a 

utilização dos alunos matriculados em disciplinas afins, para estudo extraclasse 

e trabalhos de conclusão de curso, desde que acompanhados pelo professor ou 

por Supervisor/estagiário responsável. 

Esse laboratório será equipado com macas, carteiras e os mais 

modernos equipamentos de avaliação fisioterapêutica, como por exemplo: 

• Simetógrafo,  

• Podoscópio,  

• Eletromiógrafo/biofeedback,  

• Dinamômetro manual,  
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• Flexímetro circular,  

• Plicômetro, 

• Plataforma de salto,  

• Termógrafo,  

• Baropodômetro,  

• Câmera fotográfica e filamadora digitais. 

Além disso, esse laboratório apresentará espaço físico para atender a 

prática supervisionada de fisioterapia em Terapia Manual e também responderá 

as investigações dissertativas (laboratório para pesquisas), objetivando a 

produção de trabalhos científicos. 

 

10. CLÍNICA ESCOLA NO NASPP 

 

10.1 AMBULATÓRIO MÉDICO 

 

A criação do Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes - NASPP 

faz parte de um projeto institucional de implantação de serviços sociais prestados 

à população e consolida a formação plural, possibilitando a referência 

generalista aos acadêmicos tem como objetivo assegurar a atuação do 

profissional de forma integrada e contínua, nos diferentes níveis de atenção à 

saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 

Diante do cenário atual do município e da região, principalmente nos aspectos 

referentes à organização e às necessidades do sistema de saúde, a implantação 

do NASPP constitui uma estratégia importante de melhoria do quadro da saúde 

e de qualidade de vida para a população no entorno das FIP-GBI. 

 

10.2 OBJETIVOS 

 

• Qualificar recursos humanos capazes de atuarem em todos os setores de 

saúde; 

• Desenvolver ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação da 

saúde, tanto em âmbito individual, quanto no coletivo; 
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• Tomar decisões, visando o uso apropriado, a eficácia e o custo-

efetividade da força de trabalho, de materiais, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas; 

• Interagir, de maneira acessível, aos diferentes tipos de pacientes, grupos 

e comunidades, ultrapassando as barreiras culturais, bem como 

articulando com outros profissionais de saúde. 

 

10.3 ATIVIDADES 

 

O NASPP abriga os serviços de saúde do curso de Medicina. 

Os profissionais, dentro de seu âmbito de trabalho, estão aptos a 

desenvolver ações de prevenção, promoção, e proteção da saúde, tanto 

individual, quanto coletiva, realizando serviços dentro do mais alto padrão de 

qualidade e observando os princípios da ética/bioética, tendo em conta que a 

responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas, 

sim, com a resolução do problema de saúde, individual e coletivamente. 

No NASPP são desenvolvidos projetos de forma interdisciplinar, 

abrangendo todos o curso de medicina da Instituição, buscando oferecer à 

população carente um atendimento integral de suas necessidades específicas, 

oriundas pela falta de condições de cura, ou melhoria de doenças crônicas 

próprias do meio em que vivem. 

 

10.4 ESPECIALIDADES 

 

As especialidades médicas serão implantadas de forma gradativa. No ano de 

2022 estão sendo ofertadas as seguintes especialidades: 

 

· Cirurgia ambulatorial; 

· Ortopedia; 

· Dermatologia; 

· Endocrinologia; 

· Cardiologia; 

· Geriatria; 

· Ginecologia/Obstetrícia; 
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· Psiquiatria; 

· Otorrinolaringologia; 

· Pediatria; 

 

São realizadas 350 consultas médicas (em média-mensal), eletrocardiograma 

(média mensal: 44); Cirurgia Ambulatorial (média mensal: 72). 

 

10.5 ESPAÇO FÍSICO: 

 

· Possui uma área total construída de 822,49m² 

 

10.6 DISPOSIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO: 

 

• 01 recepção/ sala de espera; 

• 01 corredor entre as salas;  

• 01 área para funcionários/alunos; 

• 01 sala de coordenação; 

• 01 almoxarifado; 

• 01 CME (área limpa/ área suja) 

• 01 sala de Triagem; 

• 10 consultórios; 

• 02 salas de discursão; 

• 08 banheiros;  

• 1 cozinha 

• 01 DML 

 

 

10.7 DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: 

 

Atendimento das segundas às sextas feiras: 

• Segunda Feira: 07:00 às 19:00 

• Terça Feira: 07:00 às 19:00 

• Quarta Feira: 07:00 às 19:00 
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• Quinta Feira: 07:00 às 19:30 

• Sexta Feira: 07:00 às 19h30 

 

10.8 CONVÊNIOS/ MARCAÇÃO DE CONSULTAS: 

 

• Prefeitura Municipal de Guanambi/ SUS – Sistema Único de Saúde; 

• Marcação direta no NASPP. 

 

10.9 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

A Instituição possui um espaço especial para a Administração, com os diversos 

serviços que constituem a mantida. 

 

10.10 DESCRIÇÃO DO ESPAÇO E DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES: 

 

10.10.1 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A Instituição possui um espaço especial para a Administração, com os 

diversos serviços que constituem a mantida. 

 

10.10.2 RECEPÇÃO/ SALA DE ESPERA HALL DE ENTRADA 

 

• Metragem: 281,09 m2 

• 01 balcão de tijolos com tampo em granito, com acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais; 

• 01 jardim de inverno;  

• 03 Computadores; 

• 01 impressora Samsung;  

• 01 cadeira Black System giratória; 

• 04 cadeiras estofadas simples; 

• 20 longarinas de 2 lugares; 

• 02 bebedouros de Aço Inox; 

• 01 quadro de avisos; 

• 02 dispensers de álcool em Gel de pedal; 
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• 01 dispenser de álcool em Gel na parede; 

• 01 cadeira de rodas; 

• 02 lixeiras grandes de alumínio; 

• 01 aparelho telefônico; 

• 02 armários para pasta suspensa; 

• 02 aparelhos de ar condionados; 

• 01 ventilador. 

 

10.10.3 CANTINA FUNCIONÁRIOS  

 

• Metragem:  9,63 m2 

• 01 mesa circular; 

• 01 armário de ferro com 12 portas; 

• 04 cadeiras estofadas simples; 

• 01 bebedouro eletrônico de Garrafão; 

• 01 cafeteira; 

• 01 micro-ondas; 

• 01 geladeira; 

• 01 lixeira de alumínio Tramontina; 

• 01 porta papel talha. 

 

10.10.4 DML 

• Metragem: 3,3 m2 

• 01 armário de ferro com 12 portas; 

• 01 pia;  

• 01 carrinho MOP completo. 

 

10.10.5 ÁREA PARA ALUNOS/ FUNCIONÁRIOS 

 

• Metragem: 55,66 m2 

• 02 mesas circulares; 

• 03 armários de ferro com 12 portas cada;  

• 01 lixeira de alumínio Tramontina; 

• 12 carteiras escolares adulto c/ prancheta. 
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10.10.6 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

 

As instalações sanitárias atendem às necessidades institucionais com boa 

iluminação e ventilação e adequação para PNE. 

Considerando que são 2 conjuntos na Área de espera: banheiro masculino: 

15,81 m2/ e banheiro feminino: 15,81 m2, contendo em cada:  

 

•  04 vasos sanitários (sendo 01 adaptado para PNE); 

•  04 lixeiras pequenas; 

• 04 portas papel higiênico; 

• 01 dispenser papel toalha; 

• 02 dispensers (01 p/ álcool em gel e outro para sabonete líquido); 

• 01 balcão em granito com 4 pias; 

• 01 espelho grande; 

• 01 porta jaleco.  

 

Na área dos Funcionários/ alunos existe 01 banheiro masculino medindo 9,86 

m2, 01 banheiro feminino medindo 09,86 m2, contendo em cada: 

: 

• 01 vaso sanitário; 

• 01 porta papel toalha; 

• 01 dispenser de sabonete líquido; 

• 01 porta jaleco; 

• 01 lixeira pequena; 

• 02 chuveiros elétricos; 

• 01 espelho grande.  

 

01 banheiro P.N.E masculino medindo 4,65 m2 e um feminino PNE medindo 4,65 

m2, contendo em cada: 

 

• 01 vaso sanitário adaptado pra PNE; 
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• 01 dispenser de papel higiênico.  

 

Nos consultórios ginecológicos há um banheiro medindo 5,18 m2 e um banheiro: 

5,17 m2, contendo em cada:  

 

• 01 pia em granito; 

• 01 vaso sanitário;  

• 01 porta papel higiênico; 

• 02 dispensers (01 p/ álcool em gel e outro para sabonete líquido); 

• 01 lixeira grande; 

• 01 lixeira pequena. 

 

10.10.7 SALA TRIAGEM/ TÉCNICO ENFERMAGEM 

 

• Metragem: 9,38 m2 

• 1 mesa para computador; 

• 01 ar-condicionado; 

• 01 computador completo; 

• 01 aparelho telefônico; 

• 03 cadeiras simples; 

• 01 pia com torneira; 

• 01 aparelho de ar condicionado; 

• 01 armário vitrine; 

• 01 balança Balmak mecânica até 150 kg; 

• 01 foco clinico; 

• 01 aparelho de eletrocardiograma;  

• 02 dispensers (01 p/ álcool em gel e outro para sabonete líquido); 

• 01 Suporte p/ caixa coletor perfuro cortante. 

 

10.10.8 CORREDOR ENTRE AS SALAS  

 

• Metragem: 45,98 m2; 

• 01 balança digital BALMAK até 200 kg; 
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• 01 balança BALMAK mecânica até 150 kg; 

• 01 lixeira inox.  

• 05 Dispensers de álcool em Gel. 

 

10.10.9 SALA COORDENAÇÃO  

 

• Metragem: 9,44 m2 

• 01 mesa em L branca com 2 gavetas; 

• 01 cadeira Black System giratória; 

• 01 computador DELL Optiplex 3020; 

• 01 aparelho telefônico;  

• 01 aparelho de ar condicionado Electrolux; 

• 01 armário para pasta suspensa com 4 gavetas; 

• 01 impressora SAMSUNG;  

• 01 pia com torneira;  

• 02 cadeiras simples; 

• 01 porta chaves; 

 

10.10.10 CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (ÁREA LIMPA) - CME 

 

• Metragem: 7,97 m2 

• 01 armário em INOX c/ prateleiras; 

• 01 bancada em granito em L;  

• 01 cadeira estofada simples; 

• 01 mesa; 

• 02 seladoras manuais stermax;  

• 01 pia com torneira; 

• 01 aparelho de ar condicionado; 

• 02 dispensers (01 p/ álcool em gel e outro para sabonete líquido); 

• 01 porta papel toalha  

 

10.10.11 CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (EXPURGO) - CME 
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• Metragem: 9,11 m2 

• 01 lavadora Ultrassônica; 

• 01 bancada em granito com 2 cubas e 2 torneiras;  

• 01 escorredor de pratos; 

• 01 carrinho auxiliar; 

• 01 aparelho de ar condicionado; 

• 01 porta papel toalha; 

• 01 Dispenser para sabonete líquido. 

 

  

O CME possui uma divisória pequena na parede para que o processamento dos 

produtos siga um fluxo contínuo, direcionando os mesmos da área suja para a 

área limpa. 

 

10.10.12 CONSULTÓRIO MÉDICO  01  

 

• Metragem: 13,43 m2 

• 01 Computador; 

• 01 maca ginecológica; 

• 01 escada para maca; 

• 01 armário vitrine; 

• 01 mesa de consultório com 2 gavetas; 

• 01 negatoscópio;  

• 01 pia com torneira; 

• 03 cadeiras estofadas simples; 

• 01 foco ginecológico; 

• 01 colposcópio; 

• 01 banheiro com pia em granito, torneira, espelho e um vaso 

sanitário. 

• 01 carrinho auxiliar; 

• 01 balança digital para bebê; 

• 01 ar-condicionado; 

• 01 TV smart Sansumg;  

• 01 Suporte p/ caixa coletor perfuro cortante; 
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• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 01 porta papel toalha; 

• 01 mocho. 

 

10.10.13 CONSULTÓRIOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS 02 

 

• Metragem: 9,38 m2 

• 01 computador;  

• 01 mesa de consultório; 

• 01 foco ginecológico;  

• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 01 porta papel toalha; 

• 01 suporte para caixa coletor perfuro cortante; 

• 02 lixeiras simples; 

• 01 maca simples; 

• 01 escada para maca; 

• 01 armário vitrine; 

• 01 negatoscópio;  

• 01 pia com torneira; 

• 03 cadeiras estofadas simples; 

• 01 bisturi eletrônico; 

• 01 aparelho de ar condionado; 

• 01 mesa de mayo; 

 

10.10.14 CONSULTÓRIO MÉDICO  03  

 

• Metragem: 13,44 m2 

• 01 Computador; 

• 01 maca ginecológica; 

• 01 escada para maca; 

• 01 armário vitrine; 

• 01 mesa de consultório com 2 gavetas; 

• 01 negatoscópio;  

• 01 pia com torneira; 
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• 03 cadeiras estofadas simples; 

• 01 foco ginecológico; 

• 01 colposcópio; 

• 01 banheiro com pia em granito, torneira, espelho e um vaso 

sanitário. 

• 01 mocho; 

• 01 ar-condicionado; 

• 01 Suporte p/ caixa coletor perfuro cortante; 

• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 01 porta papel toalha; 

• 01 mocho. 

 

10.10.15 CONSULTÓRIOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS 04 

 

• Metragem: 9,38 m2 

• 01 computador;  

• 01 mesa de consultório; 

• 01 aparelho de ar condionado; 

• 01 foco ginecológico;  

• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 01 porta papel toalha; 

• 01 suporte para caixa coletor perfuro cortante; 

• 02 lixeiras simples; 

• 01 maca simples; 

• 01 escada para maca; 

• 01 armários vitrine; 

• 01 negatoscópio;  

• 01 pia com torneira; 

• 03 cadeiras estofadas simples; 

• 01 bisturi eletrônico; 

• 01 mesa de mayo. 
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10.10.16 CONSULTÓRIO MÉDICO 05 

 

• Metragem: 9,80 m2 

• 01 Computador; 

• 01 maca simples;  

• 01 aparelho de ar condionado; 

• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 01 porta papel toalha;  

• 01 Suporte p/ caixa coletor perfuro cortante; 

• 01 lixeira simples; 

• 01 escada para maca; 

• 01 armário vitrine; 

• 01 mesa de consultório com 2 gavetas; 

• 01 negatoscópio;  

• 01 mesa de mayo; 

• 01 pia com torneira; 

• 03 cadeiras estofadas simples. 

• 01 carrinho auxiliar; 

• 01 balança para bebê. 

 

10.10.17 CONSULTÓRIO DE CLÍNICA MÉDICA 06 

 

• Metragem: 9,5 m2 

• 01 Computador; 

• 01 maca simples;  

• 01 aparelho de ar condionado; 

• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 01 porta papel toalha;  

• 01 Suporte p/ caixa coletor perfuro cortante; 

• 02 lixeiras simples; 

• 01 escada para maca; 

• 01 armário vitrine; 

• 01 mesa de consultório com 2 gavetas; 

• 01 negatoscópio;  
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• 01 mesa de mayo; 

• 01 pia com torneira; 

• 03 cadeiras estofadas simples. 

 

10.10.18 CONSULTÓRIO DE CLÍNICA MÉDICA 07 

 

• Metragem: 9,80 m2 

• 01 Computador; 

• 01 maca simples;  

• 01 aparelho de ar condionado; 

• 01 escada para maca;  

• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 01 porta papel toalha; 

• 01 armário vitrine; 

• 01 mesa de consultório com 2 gavetas; 

• 01 negatoscópio;  

• 01 mesa de mayo; 

• 01 pia com torneira; 

• 01 Suporte p/ caixa coletor perfuro cortante; 

• 03 cadeiras estofadas simples. 

 

10.10.19 CONSULTÓRIO DE CLÍNICA MÉDICA 08 

 

• Metragem: 9,05 m2 

• 01 Computador; 

• 01 aparelho de ar condionado; 

• 01 maca simples;  

• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 01 porta papel toalha;  

• 01 Suporte p/ caixa coletor perfuro cortante; 

• 02 lixeiras simples; 

• 01 escada para maca; 

• 01 armário vitrine; 
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• 01 mesa de consultório com 2 gavetas; 

• 01 negatoscópio;  

• 01 mesa de mayo; 

• 01 pia com torneira; 

• 03 cadeiras estofadas simples. 

 

10.10.20 CONSULTÓRIO DE CLÍNICA MÉDICA 09 

 

• Metragem: 9,80 m2 

• 01 Computador; 

• 01 maca simples; 

• 01 mesa de mayo; 

• 01 aparelho de ar condionado; 

• 01 escada para maca; 

• 01 armário vitrine; 

• 01 mesa de consultório com 2 gavetas; 

• 01 porta papel toalha; 

• 01 Suporte p/ caixa coletor perfuro cortante; 

• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 01 negatoscópio;  

• 01 mesa de mayo; 

• 01 pia com torneira; 

• 03 cadeiras estofadas simples. 

• 02 lixeiras brancas pequenas; 

 

10.10.21 CONSULTÓRIO DE CLÍNICA MÉDICA 10 

 

• Metragem: 9,05 m2 

• 01 Computador; 

• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 01 porta papel toalha; 

• 01 maca simples;  

• 01 mesa de mayo; 
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• 01 aparelho de ar condionado; 

• 01 escada para maca; 

• 01 armário vitrine; 

• 01 mesa de consultório com 2 gavetas; 

• 01 negatoscópio;  

• 01 Suporte p/ caixa coletor perfuro cortante; 

• 01 pia com torneira; 

• 03 cadeiras estofadas simples; 

• 02 lixeiras brancas pequenas; 

• 01 biombo. 

 

10.10.22 CONSULTÓRIO 11 (SALA DE DISCUSSÃO) 

 

• Metragem: 9,80 m2 

• 01 mesa quadrada grande; 

• 01 pia com torneira; 

• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 01 porta papel toalha; 

• 01 armário Vitrine; 

• 01 aparelho de ar condionado; 

• 07 cadeiras estofadas simples;  

• 01 lixeira grande de inox; 

• 01 mesa de mayo; 

• 01 quadro branco. 

 

10.10.23 CONSULTÓRIO 12 (SALA DE DISCUSSÃO) 

 

• Metragem: 9,03 m2 

• 01 pia com torneira; 

• 01 maca simples; 

• 01 aparelho de ar condionado; 

• 01 dispenser de álcool em gel e 01 de sabonete líquido; 

• 07 carteiras escolares adulto c/ prancheta. 
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OBS: Os consultórios 02,04,08 e 06 são conjugados, possuindo duas salas 

separadas com porta para divisão em vidro. 

 

Quadro 21: Relação de equipamentos 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTDE 

BALANCA ANTROPOMETRICA MEC. 150 KG  02 

ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS  06 

APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO + ESTETO 

ADULTO   

13 

APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO + ESTETO 

INFANTIL  

01 

APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO + ESTETO EXG  02 

DOPPLER FETAL  02 

ESPECULO VAGINAL COLLJN GD 10 

ESPECULO VAGINAL COLLIN MD 10 

ESPECULO VAGINAL COLLIN PQ 10 

PINCA KELLY CV 14 CM 18 

REGUA ANTROPOMETRICA MAD. PED. 04 

ESPATULA DE AYRES C/100 10 

PINCA CHERON 25 CM 15 

PINCA DISSEC. C/ SERR. RT 14, 5 CM 18 

PINCA KELLY HEMOST. RT. 14 CM 18 

PINCA POZZI RT. 25, 5 CM P/ COLO UTERINO 10 

TESOURA IRIS F/F CURVA 10, 5 CM 10 

TESOURA METZENBAUM CV 18 CM 18 

TESOURA METZENBAUM RT 18 CM 18 

AFASTADOR FARABEUF 15 CM C/ 2 18 

ARMARIO VITRINE 1 PORTA 12 

AUTOCLAVE STERMAX 60 LITROS 02 

BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL 200 KG BALMAK 01 

LAVADORA ULTRASSÔNICA SANDERS SW 3000 01 

BALANCA PEDIATRICA BALMAK 03 
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BANDEJA INOX 32X24X1,5 RETANGULAR 10 

BISTURI ELETRONICO BP 100 PLUS 03 

CABO P/ BISTURI NR. 3 P/ LAMINAS NRS 10, 11, 12 20 

CABO P/ BISTURI NR. 4 P/ LAMINAS NRS 20, 21, 22 18 

CARRINHO AUXILIAR 3 BANDEJAS 03 

CARRO DE EMERGENCIA 4 GAVETAS 01 

COLPOSCOPIO BINOCULAR PE – 700 F 01 

COLPOSCOPIO BINOCULAR PE – 700 F C/ CAPTURA DEI MAGEM 01 

DISPENSER P/ ALCOOL GEL 800 ML 22 

ESCADA 2 DEGRAUS 10 

FOCO CLINICO LED 03 

HISTEROMETRO GRAD. SIMS 27 CM 08 

MACA EXAME CLINICO 08 

MACA GINECOLOGICA 03 

MESA AUXILIAR 03 

MESA DE MAYO 08 

NEBULIZADOR NEBULAR PLUS 01 

NEGATOSCOPIO 1 CORPO 10 

OFTALMOSCOPIO POCKET PLUS LED 02 

OTOSCOPIO POCKET 03 

PINCA BACKHAUS 15 CM 18 

GLICOSIMETRO  03 

TERMOMETRO  15 

DIAPASÃO 02 

MARTELO BUCK  01 

ESTESIÔMETRO 01 

PINCA DENTE DE RATO 14, 5 CM 14 

PINCA FOERSTER SERRIL. RT 18 CM 18 

PINCA THOMAS – GAYLOR CV 24 CM 08 

PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM 20 

SELADORA REG. BR 02 

SUPORTE P/ SORO C/ RODIZIO 03 

 



267  

 

 
267 

10. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Avaliar faz parte da filosofia da instituição. As FIP Guanambi fazem 

avaliações com alunos e funcionários, buscando a melhoria do trabalho na 

instituição, por meio de sua Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Todos os setores são avaliados desde o pedagógico ao administrativo. 

Todo ano é disponibilizado o questionário de avaliação para alunos, professores, 

coordenadores, funcionários. O resultado é analisado e as sugestões são 

acatadas, dentro do possível. Inúmeras obras e mudanças são feitas a partir do 

resultado da avaliação institucional. No site da Instituição são colocados os 

benefícios oriundos das avaliações para que o acadêmico perceba que a 

avaliação é o momento de mudar, de melhorar e de crescer. Tem-se como 

exemplo a construção do ginásio poliesportivo que não fazia parte do projeto e 

foi construído atendendo à solicitação dos alunos. 

A Avaliação Institucional é compreendida como instrumento de reflexão 

da práxis educacional, como única forma de aferir os significados do 

conhecimento produzido em todas as instâncias educacionais. Com a instituição 

do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, pela lei No. 

10.861, de 14 de abril de 2004, a Avaliação Institucional assumiu nova dinâmica, 

com vistas ao enfrentamento do desafio de repensar o papel que as FIP 

Guanambi desempenham na sociedade local em constante mudança, marcada 

pela complexidade dos diversos atores sociais com múltiplas funções e 

ideologias. Impõe-se considerar o acesso das novas populações ao ensino 

superior, as competências e as habilidades a serem adquiridas pelos egressos 

e a eterna busca da qualidade. Assim, avaliar, nas FIPGuanambi é compreender 

suas finalidades, seu projeto, sua missão, seus valores, suas relações, a 

dinâmica de seu trabalho, seus princípios e cultura acadêmica para traçar suas 

metas e ações.   

As experiências já desenvolvidas permitem identificar as principais 

dificuldades e desafios para a consolidação crescente das FIP Guanambi, que 

se situam principalmente no âmbito das condições para sua operacionalização 

e no planejamento para a melhoria institucional.  

Alguns princípios que orientam a Avaliação Institucional das FIP 

Guanambi são:  
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• Globalidade: o objetivo é avaliar a instituição como um todo e não partes 

ou níveis fragmentados. Mesmo quando se prioriza ou começa a 

avaliação por partes da Instituição, sua análise sempre se fará em relação 

à Instituição como um todo único. Historicamente as instituições têm 

iniciado seus processos de avaliação tomando o ensino nos cursos como 

a unidade básica de análise. Nas FIPGuanambi  as unidades de análise 

avaliadas inicialmente são o ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão 

administrativa e acadêmica e o ambiente de convívio interno entre a 

comunidade acadêmica. 

• Impessoalidade: a avaliação institucional não toma como objeto de 

análise as pessoas como indivíduos. Isso significa que não há nenhuma 

intenção de julgamento individual de docentes, técnico-administrativos, 

alunos e ocupantes de cargos e funções no interior das FIPGuanambi . 

Não são as pessoas que são avaliadas, mas, sim, as estruturas, as 

práticas, as relações, os processos, os produtos e os recursos que 

constituirão o saber-fazer das FIPGuanambi , tendo em vista seus 

objetivos desejados. 

• Não punição e não premiação: embora em determinadas circunstâncias 

a avaliação possa assumir uma conotação de punição ou premiação, esse 

não é o objetivo. Ela busca identificar pontos fortes e pontos fracos da 

Instituição, com vistas respectivamente a seu aprofundamento ou 

superação, sempre almejando o incremento da qualidade. 

• Respeito à identidade institucional: embora a avaliação institucional 

desenvolvida em cada instituição de ensino requeira alguma 

padronização de instrumentos e indicadores de comparação 

interinstitucional, seu desempenho deve sempre ser analisado 

considerando seus projetos e características específicas e as 

possibilidades de incremento da qualidade a partir delas. Por isso, a 

avaliação institucional precisa estar em relação dialética constante com o 

planejamento institucional e vice-versa. 

• Credibilidade: a avaliação institucional somente se converte em 

instrumento para o planejamento da melhoria da qualidade, se for 

desenvolvida com competência técnica, correção ética e fidedignidade 
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dos dados e evidências utilizados. E isso somente se constrói se houver 

transparência nos procedimentos, critérios e resultados alcançados, 

conduzindo à participação voluntária. Sem credibilidade, a avaliação 

permanece como uma formalidade, incapaz de motivar as pessoas para 

seu exercício. 

• Continuidade e regularidade: a avaliação institucional não se reduz ao 

simples levantamento de dados, sua análise e a produção de um relatório 

final. Ela é um processo permanente de conhecimento de si, a fim de 

alimentar o planejamento para a melhoria da qualidade. Esse processo 

requer continuidade e regularidade, para que possibilite a comparação de 

dimensões e indicadores em diferentes momentos e de maneira 

constante no âmbito da Instituição. 

• Participação descentralizada: a avaliação institucional não terá 

legitimidade se não houver um envolvimento direto e coletivo de toda a 

comunidade acadêmica, em seus diferentes momentos. Essa 

participação coletiva só poderá ocorrer se o processo for descentralizado, 

facultando, inclusive, a tomada de decisões em diferentes níveis da 

hierarquia institucional, no encaminhamento de medidas decorrentes dos 

resultados parciais no processo avaliativo. 

• Disposição para a mudança: a necessária relação dialética entre 

avaliação e planejamento institucional requer uma atitude de abertura 

para a mudança, como condição para a inovação e a qualificação da vida 

universitária. Isso porque a avaliação não tem um sentido em si. Ela só 

faz sentido quando entendida como um instrumento permanente para 

realimentar o planejamento para a melhoria da qualidade. Seus 

resultados só alcançarão o potencial ótimo de inovação se houver entre a 

comunidade acadêmica o reconhecimento majoritário da precariedade e 

provisoriedade das práticas e entendimentos em vigor no interior da 

Instituição. 

As FIPGuanambi contam com equipe própria da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), composta por representantes dos discentes, dos docentes, da 

sociedade civil organizada e do técnico-administrativo, garantindo a participação 

igualitária, sem predominância de nenhum segmento, para o desenvolvimento 

da avaliação institucional. Todo material referente aos procedimentos da 
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avaliação e os dados coletados são periodicamente discutidos com todos os 

atores envolvidos.   

 

10.1 AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

A avaliação externa é constituída por instrumentos de responsabilidade 

do MEC, que são o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 

avaliação a que os alunos do curso serão submetidos periodicamente (Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004), e a Avaliação das Condições de Ensino (ACE), 

que consta de instrumentos que fazem parte do Sistema Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior (SINAES), realizada de acordo com a programação do 

Ministério da Educação. Esses instrumentos permitem analisar a estrutura e 

instalações físicas do curso, avaliar a qualificação do corpo docente e 

acompanhar o desempenho do estudante frente aos parâmetros nacionais de 

qualidade, possibilitando o planejamento e a efetivação de ações, que refletem 

na melhor qualidade do egresso. 

 

10.2 AVALIAÇÃO INTERNA 

 

A avaliação interna é realizada com a participação de todas as instâncias 

e segmentos do curso: ensino, pesquisa, extensão e administração. 

O processo de avaliação interna do curso é de responsabilidade da CPA.  

Cabe a ela avaliar e conduzir todas as atividades realizadas em seu âmbito, 

redigir o Relatório de Avaliação Interna e acompanhar a avaliação externa e 

institucional. Os pareceres e relatórios elaborados na avaliação interna do curso 

são discutidos com toda a comunidade envolvida, mediante reuniões com o 

NDE. Esses pareceres e a experiência de auto avaliação, proporcionada pela 

avaliação interna, permitem ao curso aperfeiçoar seu Projeto Pedagógico. Na 

perspectiva avaliadora, o parâmetro considerado é o próprio curso em sua 

evolução histórica, os seus objetivos e a realização desses objetivos em suas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, currículo, além de 

considerar os resultados das avaliações externa e institucional, estabelecendo 

sempre objetivos concretos para o curso. Uma das metas da avaliação interna é 

garantir que os objetivos traçados sejam alcançados de forma concreta, de modo 
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que ela não seja apenas um instrumento que avalie o nível de satisfação do 

corpo docente e discente. 

Essa etapa também leva à reavaliação para a consolidação dos 

resultados da avaliação interna, da institucional, da externa e da discussão com 

a comunidade acadêmica, resultando na elaboração de um relatório final, que 

subsidia a revisão do Projeto Pedagógico e do Projeto de Desenvolvimento. 

A comissão responsável pela avaliação do curso elabora o relatório final 

integrando todos os resultados da avaliação interna, institucional e externa, 

indicando as deficiências acadêmicas ou de infraestrutura identificadas e 

propondo medidas de superação. Para fins de construção desse relatório geral, 

os resultados da avaliação interna, institucional e externa são discutidos com a 

comunidade acadêmica, visando rever e/ou aperfeiçoar seu projeto pedagógico, 

suas metas e a elaboração de propostas para seu desenvolvimento. 

O objetivo é a melhoria da qualidade do projeto pedagógico e o 

desenvolvimento do curso. 

 

10.3 QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

Quadro 22: Questionário da avaliação da instuição pelos discentes 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

O curso apresenta boa relação entre teoria e prática profissional? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se 

permanentemente? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 
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As atividades práticas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a 

profissão? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A coordenação de curso e/ou equipe de professores oferecem oportunidade para os 

estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária 

interno e/ou externos à instituição? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem 

para seus estudos e aprendizagens? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A COORDENAÇÃO DO CURSO 

O coordenador (a) está disponível em horários previstos para orientação acadêmica dos 

alunos e para solucionar problemas?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O coordenador (a) orienta e esclarece as dúvidas relativas ao curso e à profissão? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 
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nem 

insatisfeito 

            

O coordenador (a) incentiva a participação dos alunos nas atividades acadêmicas 

(Extensão, PIBIC, Monitoria, visitas técnicas, semanas acadêmicas, etc?)? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O coordenador (a) possui bom relacionamento com os alunos? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

GESTÃO INSTITUCIONAL E APOIO DISCENTE 

A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas 

geradas pelos alunos? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas 

pelos alunos? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas 

geradas pelos alunos? 
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Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O setor financeiro é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas 

pelos alunos? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A ouvidoria atende aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos 

alunos? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Os serviços oferecidos pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são 

satisfatórios? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Os setores de atendimento ao discente funcionam de forma satisfatória? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Sou conhecedor do Apoio Psicopedagógico que a Instituição oferece? 
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Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Existe ampla divulgação das informações institucionais? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A avaliação institucional ajuda a tornar a Instituição melhor? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

A bibliografia disponíveis na biblioteca virtual atendem as necessidades do curso? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O site institucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para a 

comunicação com as comunidades interna e externa? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O Portal do Aluno é de fácil acesso e apresenta boa funcionalidade? 
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Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

As ferramentas tecnológicas oferecidas para o desenvolvimento da aprendizagem no 

Regime de Especial de Aprendizagem Remota (REAR) atenderam foram satisfatórias? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O acesso e às ferramentas disponibilizadas para o Regime de Especial de Aprendizagem 

Remota (REAR) se deu de forma satisfatória? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O volume de atividades aplicadas no Regime de Especial de Aprendizagem Remota (REAR) 

foi satisfatória? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

AVALIAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) DA(S) DISCIPLINA(S) 

Apresenta e discute o plano de ensino no início do semestre? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 
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Segue o planejamento do Plano de Ensino, de forma clara e organizada? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Instiga a discussão do conteúdo de forma motivadora e desafiadora? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Comunica com clareza as formas e os critérios de avaliação? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Formula avaliação coerente com as aulas? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Promove a inter-relação do conhecimento da disciplina com outras disciplinas e\ou outras 

áreas? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Estabelece relação entre teoria e prática profissional? 
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Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Realiza feedback das avaliações? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Demonstra conhecimento e segurança acerca da disciplina/módulo? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Relaciona-se bem com os alunos, sendo acessível nos horários das aulas? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

É pontual com o início e término das aulas? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

 

Quadro 23: Questionário da avaliação da instuição pelos docentes 

AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE  

Conheço a missão institucional? 
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Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Conheço o regimento interno? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Conheço o Projeto Pedagógico do Curso - PPC? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Conheço o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Faço a chamada regularmente e atualizo com frequência o diário eletrônico?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 
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Apresento e explico detalhadamente o plano de ensino no início do semestre e volto a 

discutí-lo ao longo do semestre?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Cumpro o plano de ensino?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Meu planejamento de aulas atende a metodologia proposta pela instituição?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Considero bom o meu relacionamento com as turmas?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Cumpro com pontualidades os horários de início e final das aulas?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Participo das reuniões e atividades acadêmicas propostas pela IES?  
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Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

POLÍTCAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Percebo coerência entre as políticas institucionais e as ações desenvolvidas na Instituição?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

As políticas de ensino privilegiam a inter e a transdisciplinaridade? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A prática de metodologias ativas é incentivada? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

As atividades de extensão envolvem efetivamente os estudantes e permitem compreender 

a importância  de sua profissão, contribuindo para uma sociedade mais justa e 

sustentável?   

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

AVALIAÇÃO DO(A) COORDENADOR(A) DO CURSO 

O coordenador do curso é acessível aos docentes durante seu horário de trabalho?  
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Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O coordenador do curso está presente nas atividades do curso?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Demonstra conhecer o PPC do seu curso e as normas institucionais? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Orienta e esclarece as dúvidas relativas ao curso? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Encaminha e soluciona problemas surgidos no curso? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Incentiva a participação dos professores nas atividades acadêmicas (Extensão, PIBIC, 

Monitoria, etc)? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 
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nem 

insatisfeito 

            

Possui bom relacionamento com os docentes, sendo aberto ao diálogo? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

ESTRUTURA TECNOLÓGICA  

O portal do professor atende às atividades educacionais?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O site da Instituição apresenta facilidade de navegação? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O site da Instituição apresenta informações úteis, completas e atualizadas? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Considero satisfatórios os canais de comunicação da instituição com a comunidade interna 

(WhatsApp, e-mail, etc?) e externa (redes sociais, TV, outdoor, site, etc?)? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 
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As ferramentas tecnológicas oferecidas para o Regime Especial de Aprendizagem Remota 

(REAR) foram suficientes para desenvolvimento dos trabalhos? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Considero que a capacitação para o uso das ferramentas tecnológicas para o Regime 

Especial de Aprendizagem Remota (REAR) atenderam? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

GESTÃO INSTITUCIONAL E APOIO DOCENTE 

Há processos de gestão bem definidos? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A direção geral (diretor geral, diretor acadêmico/ensino e administrativo)são acessíveis aos 

docentes? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Existe divulgação das decisões da gestão institucional?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 
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Há política de capacitação de docentes / tutores e formação continuada visando o 

desenvolvimento pessoal e acadêmico? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O Plano de Cargos, Carreira e Salários é considerado satisfatório? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Existe pontualidade no pagamento de salário?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Sou representado pelos colaboradores que participam das decisões institucionais (CPA, 

CIPA, e outros conselhos e comissões)?   

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O NAPED (Núcleo de Apoio Pedagógico) atua satisfatoriamente em relação à suas funções 

de apoio ao trabalho docente em suas diversas facetas: metodologias, aspectos relacionais, 

avaliação e procedimentos de registro 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 



286  

 

 
286 

            

Considero a autoavaliação importante para a melhoria contínua melhoria da IES e do 

curso? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Aproprio-me dos resultados da autoavaliação o os utilizo para aprimorar minhas práticas? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Sou comunicado dos resultados da Avaliação Institucional da IES? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A autoavaliação ajuda a tornar a Instituição melhor? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A ouvidoria atende aos professores e existem respostas das demandas geradas? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

 

Quadro 24: Questionário da avaliação da instuição pelos técnicos-administrativos 
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GESTÃO E APOIO INSTITUCIONAL 

Seu superior imediato é acessível? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Conheço e considero satisfatório o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Considero que há compatibilidade entre a função que exerço e o salário pago pela 

instituição?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Existe pontualidade no pagamento de salário?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A  instituição promove/apoia a realização de cursos e treinamentos que possibilitam meu 

desenolvimento pessoal e profissional? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A Instituição oportuniza a minha participação em reuniões de gestão? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Existe divulgação das decisões da gestão institucional?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Sou representado pelos colaboradores que participam das decisões institucionais (CPA, 

CIPA, e outros conselhos e comissões)?   
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Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A Instituição acolhe e discute sugestões dos colaboradores? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A Instituição promove ações que proporcionam um bom ambiente de trabalho? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Percebo coerência entre missão, visão e valores e as ações desenvolvidas na Instituição? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A IES promove ações (eventos, cursos, programas, dentre outros) que contribuem para o 

desenvolvimento socioeconômico da região? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

O site da Instituição apresenta facilidade de navegação? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O site da Instituição apresenta informações úteis, completas e atualizadas? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Considero satisfatórios os canais de comunicação da instituição com a comunidade interna 

(WhatsApp, e-mail, etc?) e externa (redes sociais, TV, outdoor, site, etc?)? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 
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O acesso à internet é satisfatório? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O sistema RM atende as demandas relacionadas a sua rotina diária de trabalho?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O sistema FLUIG atende as demandas relacionadas a sua rotina diária de trabalho? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O ambiente físico (acústica, climatização, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala 

de aula é satisfatório? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O ambiente físico do auditório é satisfatório? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Estacionamento é suficiente e adequado à utilização? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de 

aula, dentre outros) são satisfatórias? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A estrutura física e os equipamentos dos laboratórios são adequedos? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            



290  

 

 
290 

Biblioteca possui espaço adequado à utilização dos alunos? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

O ambiente físico da área de convivência é satisfatório? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

As condições de acessibilidade da instituição são satisfatórias? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

As condições de uso da copa da instituição são satisfatórias? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A Limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) cantina(s) são 

satisfatórios?  

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

A autoavaliação ajuda a tornar a Instituição melhor? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Considero que a avaliação institucional atende as demandas dos técnicos administrativos?   

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

            

Sinto-me seguro dentro da IES? 

Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 
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Quadro 25: Questionário da avaliação da instuição pelos egressos 

 PESQUISA 
Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

Eventos científicos promovidos pelas FIPGUANAMBI ?      

 

Como você avalia as condições para a pesquisa em 

seu curso nas FIPGUANAMBI ? 
     

 

Como você avalia sua participação em eventos 

científicos em geral, sua leitura e produção científica? 
     

 

 EXTENSÃO 
Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

Como você avalia sua participação em projetos 

coletivos e eventos de extensão em geral? 
          

 

Como você avalia a quantidade e qualidade dos 

eventos de extensão promovidos pelas FIPGUANAMBI 

? 

          

 

Como você avalia a divulgação das atividades e 

eventos de extensão nas FIPGUANAMBI ? 
          

 

ENSINO 
Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

Durante seu curso de graduação como você avalia as 

alternativas oferecidas pelos professores para superar 

suas dificuldades de aprendizagem? 

     

 

Como você avalia seu grau de satisfação com o curso 

que concluiu nas FIPGUANAMBI ? 
     

 

Como você avalia seus professores em relação a 

didática, conteúdo, pontualidade e empatia? 
     

 

Como você avalia a importância do Projeto 

Interdisciplinar para suas atividades profissionais hoje? 
     

 

Como você avalia a importância da integração das 

disciplinas de seu curso para sua atividade 

profissional? 

     

 

Como você avalia o tempo de estudo dedicado por 

você a sua graduação? 
     

 

As disciplinas cursadas nas FIPGUANAMBI 

proporcionaram sua inserção no mercado de trabalho 

em que nível? 

     

 

 AMBIENTE INTERNO 
Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

Você avalia as condições do espaço físico onde 

desenvolve as atividades de formação (salas de aula, 

biblioteca, laboratórios) e as condições da estrutura 

física (iluminação, ventilação, mobiliário, acústica, 

limpeza, segurança, aparência estética) como: 
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Como você percebia a amizade e convivência social 

entre os alunos, professores e funcionário? 
     

 

Como você avalia a qualidade e quantidade do acervo 

da biblioteca em seu curso? 
     

 

Como você avalia sua satisfação em ter feito parte das 

FIPGUANAMBI ? 
     

 

 COMUNICAÇÃO INTERNA 
Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

Encaminhamento de requerimentos , convocações, 

protocolos de documentos etc. 
     

 

As formas de comunicação/informação visual no 

Campus (murais, cartazes, internet etc.), os 

comunicados e informes sobre eventos e a qualidade 

da informação prestada pelos diversos setores das 

FIPGUANAMBI eram: 

     

 

Seu grau de conhecimento acerca dos seguintes 

documentos: Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), Plano Pedagógico Institucional (PPI), Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), Regimento Interno, 

Instruções Normativas, manual do acadêmico etc. é: 

     

 

ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
Totalmente 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

Satisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

Conhecimento das políticas das FIPGUANAMBI para o 

Ensino, Pesquisa e Extensão 
     

 

Imagens interna e externa das FIPGUANAMBI na 

sociedade regional e no meio universitário 
     

 

 

Os questionários e o relatório final são colocados no site da Instituição e 

disponibilizados no Sistema E-MEC, anualmente, nos termos da legislação 

educacional. 

 

11. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

Demonstrativo da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de 

expansão previstos: 

• Estratégias de gestão econômico-financeira. 

• Planos de investimentos. 

• Previsão orçamentária e cronograma de execução (5 anos). 
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11.1 DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, INCLUINDO 

OS PROGRAMAS DE EXPANSÃO PREVISTOS NO PDI 

11.1.1 ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

A gestão econômica – financeira é feita pela Direção Geral da unidade 

e coordenação administrativa - financeira, após aprovação da Holding, avaliada 

com base em planejamento orçamentário levantado anualmente.  Além disto, o 

balanço patrimonial é auditado por equipe independente.  

Cada Diretoria, Gerência, Coordenação do curso e Líderes de Setores 

identificam as necessidades de sua área, prevendo gastos com pessoal 

administrativo e docente, custos, despesas e investimentos específicos: móveis, 

equipamentos de laboratórios, livros e infra – estrutura em geral. 

Os dados são compilados pela Coordenação Administrativa, que 

acrescenta as previsões de receitas e demais despesas da unidade, tais como, 

impostos, despesas com Fies/Prouni, despesas financeiras e investimentos 

como ampliação do espaço físico, aquisições e substituições de 

equipamentos/mobiliário, despesas com pessoas físicas e jurídicas, relações 

públicas, publicidade, viagens, segurança, entre outros.  

Em seguida, o orçamento é submetido à Direção Nacional para análise 

e aprovação. Quando aprovado, cada área ou setor passa a administrá-lo, sob 

a supervisão da Direção Geral e Coordenação Administrativo- Financeira.  

  

11.1.2 PLANO DE INVESTIMENTOS  

 

A Instituição investirá na construção da segunda fase do Núcleo de 

Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes – NASPP, Centro de Simulação 

de Saúde e demais recursos para adequação de equipamentos de laboratórios 

e aulas práticas. 
 

11.1.3 PLANOS DE INVESTIMENTOS 

11.1.3.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Para toda previsão orçamentária para o curso de Medicina, contemplado 

no Programa Mais Médicos, existe todo um plano financeiro e cronograma de 

implantação no Plano de Negócio do curso conforme documento abaixo. 

 

Quadro 26 - Cronograma de implantação no Plano de Negócio – Receitas 
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12. PLANO DE CONTRAPARTIDA À ESTRUTURA DE SERVIÇOS, AÇÕES E 

PROGRAMAS DE SAÚDE DO SUS DENTRO DO PROGRAMA MAIS 

MÉDICOS 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), pelas particularidades de sua 

construção e pela relevância de suas ações deve ser considerado um patrimônio 

RECEITAS 2020 2021 2022 2023 2024 

Anuidade/Mensalidade 15.331.632,31 24.809.346,51 34.666.168,56 44.522.991,12 54.409.813,68 

Bolsas 263.096,67 342.400,13 438.581,73 521.047,33 603.522,93 

Diversos 207.543,35 223.111,32 248.226,46 264.417,18 280.743,04 

Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inadimplência 65.892,65 129.008,60 180.264,07 231.675,56 285.011,30 

Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOAL RECEITAS 15.210.186,34 24.561.049,10 34.295.549,22 44.034.685,41 53.802.022,49 

 

Quadro 27 - Cronograma de implantação no Plano de Negócio – Despesas 

DESPESAS 2020 2021 2022 2023 2024 

Acervo Bibliográfico 78.433,83 155.304,60 163.069,83 171.222,45 179.783,10 

Aluguel 104.565,60 447.392,23 469.761,84 493.239,43 517.901,46 

Despesas Administrativas 1.623.060,25 2.188.901,40 3.813.278,54 4.900.829,02 5.985.507,50 

Encargos 905.221,50 3.973.686,87 5.269.248,80 6.772.054,40 8.105.342,26 

Equipamentos 4.531,93 100.000,00 110.000,00 120.000,00 100.000,00 

Propaganda/publicidade/Eventos 175.278,29 114.000,00 124.000,00 144.000,00 164.000,00 

Investimentos (compra imóvel) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Manutenção 67.636,18 107.285,16 147.000,00 187.000,00 227.000,00 

Mobiliário 94.000,00 94.000,00 150.000,00 150.000,00 110.000,00 

Pagamento Pessoal Administrativo 1.411.218,83 1.561.217,01 1.733.308,40 2.227.649,55 2.470.490,00 

Pagamento Professores 2.235.052,61 3.366.352,54 4.853.263,52 6.237.418,74 7.659.937,82 

Pesquisa e Extensão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Treinamentos 21.500,00 0,00 22.000,00 25.000,00 27.000,00 

  6.720.499,02 12.108.139,81 16.854.930,93 21.428.413,59 25.546.962,14 

  

Quadro 28 – Total de despesas e receitas 

TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 

Receitas 15.210.186,34 24.561.049,10 34.295.549,22 44.034.685,41 53.802.022,49 

Despesas 6.720.499,02 12.108.139,81 16.854.930,93 21.428.413,59 25.546.962,14 

Total Geral 8.489.687,32 12.452.909,29 17.440.618,29 22.606.271,82 28.255.060,35 
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da população brasileiro. Os avanços alcançados no âmbito do reconhecimento 

da cidadania são notórios e as melhorias nos indicadores de saúde da população 

são evidentes. Todavia, ainda não logramos de  um sistema ‘pronto e acabado’. 

Ainda há muito a ser realizado e esse papel cabe a todos os atores sociais e 

instituições comprometidas com um melhor futuro para o País, particularmente 

em relação à assistência à saúde.  

É nesse contexto que se apresenta o presente Plano de Contrapartida 

ao Sistema Único de Saúde, pois a instituição formadora de recursos humanos 

se reconhece também como parceira do processo de construção de um SUS 

melhor a cada dia. Esse Plano contempla a contrapartida à estrutura de serviços, 

ações e programas de saúde desenvolvidos pelo SUS e está em consonância 

com a Portaria nº 16, de 25 de agosto de 2014 e com as necessidades apontadas 

pelos gestores de saúde e pelo Plano Municipal de Saúde. 

Para os próximos seis anos, a partir da implantação do curso de 

medicina, a Mantenedora se compromete a desenvolver investimentos da ordem 

de 5,5% do faturamento bruto anual nos valores em reais constantes da Tabela 

abaixo: 

 

Tabela 16 – Investimentos na Rede Sus 

ANO 

VALORES DE INVESTIMENTO 

NA REDE SUS 

(CONTRAPARTIDA) 

VALORES REAIS 

INVESTIDOS  

DÉFICIT/ 

EXCEDENTE 
PERÍODO 

I 
R$ 262.884,60 

 

R$ 262.892,00 

 R$ 7,40 

AGOSTO-2018 À 

AGOSTO-2019 

II 
R$ 525.769,20 R$ 525.587,18 -R$ 182,02 

SETEMBRO-2019 À 

AGOSTO-2020 

III 
R$ 788.653,80 R$ 630.435,63 -R$ 158.218,17 

SETEMBRO-2020 À 

AGOSTO-2021 

IV 
R$ 1.051.538,40   em andamento 

SETEMBRO - 2021 À 

AGOSTO -2022 

V 
R$ 1.314.423,00 

 
   

VI 
R$ 1.577.307,60 
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As seguintes modalidades de contrapartida são ofertadas pela mantenedora à 

Rede Municipal de Atendimento do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

I – Reforma e ampliação da estrutura dos serviços de saúde: 

 

Trata-se de item frequentemente apontado nas necessidades estruturais 

dos sistemas de saúde local, especialmente no âmbito da Atenção Primária. 

Nesse sentido, a instituição conduz a uma análise criteriosa das Unidades 

Básicas de Saúde. Muitas vezes, essas unidades são frutos de arranjos locais, 

como construções residenciais adaptadas. Esse tipo de construção, ainda que 

atenda parcialmente às necessidades da população, gera desconforto aos 

profissionais de saúde, que acabam conduzindo suas atividades de forma 

improvisada, sem oferta de conforto e acolhimento ao paciente.  

Dessa forma, a instituição elabora as reformas a partir das necessidades 

identificadas e discutidas com os profissionais atuantes e estabelece, ainda, o 

potencial de crescimento de cada unidade, no sentido de acolhimento de novas 

equipes de saúde ou de novos atores, dos estudantes de medicina e de outras 

áreas da saúde.  

 

II - Aquisição de equipamentos para a rede de atenção à saúde: 

 

O sucateamento de equipamentos utilizados nos serviços de saúde 

também é uma realidade para a região. Sem prejuízo de uma relação 

humanizada e acolhedora, equipamentos modernos e operantes representam 

uma necessidade premente, apontada pelos usuários e servidores da saúde.  

Destaca-se a compra e doação dos itens seguintes às unidades de 

saúde pelas FIPGuanambi : 

 

TOTAL: R$ 5.520.576,60 R$ 1.418.914,81   

(*) Valores em Reais conforme item: Investimento na Rede SUS da Planilha 

de Despesas Pré-operacionais e Investimentos do Plano de Negócios da 

Proposta. 

Obs: O Déficit da fase III será investido no ano IV. 
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• Um veículo utilitário: item necessário para apoiar as ações das 

equipes da e Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, 

Combate à Leishmaniose Visceral, Tuberculose e também pode 

ser um apoio importante para as equipes da Estratégia Saúde da 

Família; 

• Equipamentos de informática: a complexidade dos dados dos 

serviços de saúde não permite mais que os mesmos prescindam 

da utilização de microcomputadores para auxiliarem na condução 

adequada da atenção ao usuário. Compreendendo essa 

necessidade, a instituição conduziu um levantamento das 

condições dos equipamentos, com priorização para as Unidades 

Básicas de Saúde, disponibilizando novos e modernos 

equipamentos de informática, de modo a apoiar a consolidação 

de dados a integração da rede SUS-AB e implantação do 

Prontuário Eletrônico do Paciente. 

• Custeio de bolsas de Residência Médica. 

• Aparelhos de eletrocardiografia: considerando a elevada 

prevalência de doenças cardiovasculares, esses aparelhos serão 

instalados em algumas Unidades Básicas de Saúde, que são 

referência para atenção ao paciente que necessita da avaliação 

eletrocardiográfica.  

• Aparelho de ultrassonografia: item necessário à prospecção 

diagnóstica de ampla utilização na área médica, o ultrassom terão 

grande utilidade para o município, reduzindo a demanda 

reprimida de exames dessa natureza, especialmente para o 

acompanhamento da atenção pré-natal, como apontado pelo 

relatório do Plano Municipal de Saúde. 

 

III - Formação para os profissionais da rede de atenção à saúde: 

 

O investimento na capacitação profissional e na educação permanente 

dos profissionais do Sistema Único de Saúde tem sido apontado como 

necessidade constante nos Planos Municipais de Saúde. A partir da implantação 
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do curso médico, essa necessidade tende a se notabilizar, se não houver um 

investimento robusto para a formação desses profissionais. A capacitação 

profissional inclusiva e que crie oportunidades para os profissionais de saúde se 

habilitarem como preceptores da rede SUS, especialmente nas Unidades 

Básicas de Saúde será um compromisso da instituição mantenedora.  

É compromisso da instituição a capacitação para que os profissionais 

atuantes nas unidades da Estratégia de Saúde da Família interessados sejam 

habilitados como especialistas em Saúde da Família ou em Saúde Coletiva. 

Também há a formação específica para preceptores atuantes nos serviços do 

SUS.  

 

13. PLANO DE OFERTA DE BOLSAS 

 

São disponibilizadas 02 (duas) bolsas sociais integrais (100% de 

desconto) para a modalidade ENEM e 2 (duas) bolsas sociais parciais (50% de 

desconto) para a modalidade vestibular tradicional, destinadas a alunos 

ingressantes no processo seletivo, que se enquadrarem nas condições 

estabelecidas em regulamento próprio.  

A operacionalização da concessão de Bolsa Social é realizada por uma 

Comissão de Análise de Bolsas (CAB), que é composta por 3 (três) membros, 

sendo 1 (um) indicado pela Direção Executiva da Mantenedora, que presidirá a 

Comissão, e 2 (dois) indicados pelo representante legal da Unidade Educacional, 

podendo ser indicado 1 (um) suplente. 

O processo de seleção e distribuição das bolsas de estudo é realizado 

sem interferências pessoais, ideológicas ou privilégios, baseando sua análise e 

deferimento tão somente nas informações, resultado do processo seletivo, 

documentações apresentadas pelo candidato e demais regras.  

São atribuições da Comissão de Análise de Bolsas (CAB):  

• Analisar os processos de concessão de bolsas de estudo, com 

base nos critérios aqui estabelecidos;  

• Propor à Diretoria Geral a homologação da concessão das bolsas 

de estudo aos candidatos selecionados segundo a avaliação de 

vulnerabilidade socioeconômica desses candidatos, aferida pelos 
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instrumentos estabelecidos neste edital, bem como, resultado no 

processo seletivo;  

• Solicitar, em qualquer tempo, outros documentos ou informações 

que entender necessários para aferir a condição socioeconômica 

indicada nos processos em análise;  

• Apurar quaisquer indícios de irregularidades no processo seletivo, 

adotando as medidas cabíveis para a sua correção, incluindo, se 

for o caso, a proposta de cancelamento da bolsa concedida;  

• Julgar as circunstâncias que motivem o cancelamento da bolsa 

concedida, propondo a revogação da bolsa à Diretoria Geral da 

Faculdades Integradas Padrão – FIPGuanambi;  

• Julgar de maneira irrecorrível, os recursos impetrados pelos 

candidatos a bolsa de estudo;  

• Resguardar total sigilo em relação às informações e 

documentações que instruem os processos dos 

candidatos/beneficiados;  

• Preservar a transparência e correção do processo, evitando 

interferências de qualquer origem. 

A CAB tem autonomia para convidar pessoas vinculadas ao corpo 

docente ou auxiliar técnico-administrativo da Unidade Educacional para compor 

a comissão como membro de apoio e informação.  

A seleção dos candidatos é realizada pela CAB a partir da análise do 

Formulário de Informações Socioeconômicas, juntamente com a documentação 

comprobatória, e, se for o caso, de entrevista ou visita domiciliar.   

As bolsas são destinadas para candidatos que, atendendo os requisitos 

básicos, comprovarem residência fixa do grupo familiar no período mínimo de 

seis meses antes da data do vestibular, em Guanambi ou em um dos municípios 

que integram a região de saúde (Caculé, Caetité, Candiba, Carinhanha, 

Ibiassucê, Igaporã, Iuiu, Jacaraci, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Malhada, 

Matina, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Riacho de Santana, Rio do 

Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanque Novo, Urandi).  

Entende-se por Grupo Familiar: o candidato, o cônjuge ou companheiro, 

os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos 
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solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, eventualmente 

ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de 

afinidade, desde que vivam sob o mesmo teto, com comprovação de 

dependência econômica, na forma da legislação previdenciária e da legislação 

do imposto de renda.  

Entende-se por Renda do Grupo Familiar: os salários, proventos, 

pensões de qualquer natureza, benefícios de previdência pública ou privada, 

comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, 

rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos recebidos do 

patrimônio, rendimentos de lucros, dividendos e similares, renda mensal vitalícia, 

Benefício de Prestação Continuada e bolsas de estudo, excluindo-se os 

rendimentos de Bolsa Família (Lei 10.836/2004).  

Entende-se por Patrimônio do Grupo Familiar: os bens declarados em 

declaração de imposto de renda do último período legal, bem como aqueles 

declarados em documentação específica.  

Para se inscrever no processo de concessão de bolsas, o candidato 

deve, obrigatoriamente, estar com inscrição efetivada no processo seletivo, 

podendo apenas ser elegível ao processo o candidato que preencher os 

requisitos presentes no edital. 

É de responsabilidade do candidato ou responsável, a veracidade das 

informações apresentadas no Formulário de Informações Socioeconômicas e na 

documentação comprobatória.  

A inscrição é realizada observando-se os direitos e as liberdades das 

pessoas sem distinção de raça, cor, sexo, religião, nascimento ou qualquer outra 

condição.  

A Instituição reserva-se o direito de não relevar quaisquer motivos de 

caráter ideológico ou religioso como justificativa para tratamento especial ao 

candidato.  

As bolsas de estudo não são cumulativas entre si, nem com qualquer 

outra política de desconto.  

As bolsas de estudo são de caráter pessoal e intransferível, estando 

vinculadas permanentemente ao curso de origem. 

A classificação do candidato ao benefício da Bolsa Social é feita 

obedecendo os critérios estabelecidos no Edital. 
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Havendo empate na pontuação e renda, terá preferência o candidato 

com idade igual ou superior a sessenta (60) anos. 

 O candidato classificado deverá assinar, na Secretaria Acadêmica, 

o “Termo de Concessão de Bolsa Social”, no prazo fixado e no horário de 

atendimento regular, sob pena de cancelamento, independentemente de 

qualquer novo aviso ou notificação.  

Na hipótese de inexistência de candidato que tenha cumprido com todos 

os requisitos do presente edital, inclusive quanto à apresentação de 

documentos, aplicar-se-á o que for previsto no Edital. 

 

 

 

 

 

 


