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 Com respeito e consideração,

 Seja bem-vindo (a)!

 A atual conjuntura brasileira exige um profissional com visão crítica e questionadora no sentido de criar mecanismo que impulsione as 
relações interpessoais pautadas na ética e na tolerância.

Caríssimo (a) Docente(a),

  Quando você faz o que gosta, ninguém faz melhor.

 Nossos cumprimentos a todos que munidos de energia positiva colaboram com o projeto educacional da Faculdade Santa Maria 
(FSM), nessa perspectiva agradecemos a oportunidade da convivência e do crescimento pessoal e profissional.

Sheylla Nadjane Batista Lacerda
Diretora Administrativo

Ana Costa Goldfarb
Diretora Presidente
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A Faculdade Santa Maria (FSM), como instituição de ensino superior, tem por objetivos:

• Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e 
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;

1 - OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO

• Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;

• Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua;

• Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural 
e da pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição;

• Contribuir para a educação integral do ser humano, pelo cultivo do saber, sob diversas formas e modalidades, como exercício e busca 
permanente da verdade;

2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA INSTITUIÇÃO 

• Formar e aperfeiçoar profissionais, especialistas teóricos, docentes e pesquisadores, com vistas a sua realização e valorização, e ao 
desenvolvimento econômico, sócio-político, cultural e espiritual da Região e do País;

V    - Ouvidoria Geral 

I      - Conselho Técnico-Administrativo - CTA; IX     - Coordenação de estágio supervisionado

VII    - Núcleo de Educação a Distância – NEAD

VIII   - Coordenação de cursos

III    - Colegiado Pedagógico Institucional – COPEDI

IV   - Procuradoria Educacional e Institucional - PI

X      - Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 

VI   - Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAPP

São órgãos da Faculdade Santa Maria:

          Programa Universidade Para Todos- COLAP

II     - Diretoria;

XI     - Comitê de Ética e Pesquisa

XII    - Comissão de Ética no Uso dos Animais

XIII   - Comissão Central do Vestibular



XXIV   - Coordenação de transporte

XIV    - Núcleo de Gestão de Pessoas

XV     - Coordenação de Pesquisa e Extensão - COEPE 

XVI    - Núcleo Docente Estruturante- NDE

XVIII  - Coordenação Administrativo-financeira

XIX    - Secretaria acadêmica

XX     - Núcleo de apoio estudantil

XXI    - Coordenação de laboratórios – Biotério

XXIII    -  Tecnologia da Informação

XXII   - Coordenação de serviços gerais

XVII   - Colegiado de curso

XXV    - Coordenação  de manutenção

XXVII  - Empresa Júnior

XXVIII -  Núcleo de Empregabilidade

XXIX   - Coordenação de Monitoria

XXVI   - Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

XXX    - Coordenação de Projeto Tutorial de Aprendizagem - PTA

 O Docente ao ingressar na FSM receberá o seu crachá, bem como o adesivo de identificação do veículo para acesso ao 
estacionamento. Em caso de perda do crachá, deverá solicitar imediatamente no Núcleo de Gestão de Pessoas.

5 - REGISTRO DO DOCENTE

4 - REGISTRO DO DOCENTE

 A hora de atividade acadêmica é de 60 (sessenta) minutos, iniciando no turno matutino às 7 (sete) horas podendo chegar às 12 
(doze) horas. No turno noturno às 18 (dezoito) horas podendo chegar até às 22 (vinte duas) horas. Após 180 (cento oitenta) minutos de 

3 - ACESSO A FACULDADE SANTA MARIA (FSM)

 O registro de pontualidade e assiduidade do docente é disponibilizado na coordenação de curso na qual, o docente deverá 
registrar as atividades com o horário de início e término, com tolerância de atraso de 10 (dez) minutos. Após a tolerância deverá  apresentar 
justificartiva a coordenação. Não é permitido o docente liberar a turma antes do horário estabelecido no cronograma de atividades. Caso 
necessário, o docente deverá requerer a coordenação de curso mediante  justificativa plausível.



atividades acadêmicas consecutivas, o docente terá o intervalo de 15 (quinze) minutos. De acordo com o disposto no art. 318 da CLT o 
docente não poderá ministrar por dia mais de quatro aulas na mesma instituição de ensino.

6 - DO SALÁRIO

 O pagamento do salário do docente realizar-se mensalmente até o quinto dia útil do mês subsequente por hora-atividade 
acadêmica e/ou salário-base (preleção, atividades de pesquisa, extensão, hora-administrativa, de orientação a discentes, laboratórios, 
visita técnica, tutoria, preceptoria). Adicional de qualificação profissional (especialista, mestre ou doutor); extra classe ( de planejamento, 
registros e acompanhamento do discente); repouso semanal; quinquênio (a partir de 5 anos). Os proventos são depositados em conta 
titular  docente no banco do Brasil e o contracheque é disponibilizado no Núcleo de Gestão de Pessoas nos dias úteis e horário comercial.

7 - DAS FÉRIAS

 As férias trabalhistas dos docentes da FSM são coletivas, concedidas e gozadas no período de 01 a 30 de julho. Não podendo ser 
confundida com o recesso acadêmico do mês de janeiro, no qual o docente pode ser convocado para à prestação de serviços relacionada 
com estudo, déficit de aprendizagem (nivelamento), minicurso, oficinas, pesquisa, extensão e reuniões pedagógicas.

8 - DA LICENÇA MATERNIDADE

 A docente gestante terá direito a licença-maternidade e salário, sendo-lhe garantidos 120 (cento vinte) dias de afastamento, com 
início vinte oito dias antes do parto e noventa dois dias depois do parto. Conforme previsto na legislação, o início do afastamento do 
trabalho se dará mediante o atestado médico entregue na coordenação de curso e no Núcleo de Gestão de Pessoas.

9 - DA LICENÇA PATERNIDADE

 A licença paternidade terá duração de 05 (cinco) dias consecutivos, o docente apresentará a coordenação de curso e ao Núcleo 
de Gestão de Pessoas, cópia da Declaração de Nascidos Vivos ou atestado médico.



10 - DO LIMITE DE DISCENTE POR SALA DE AULA

 O limite convencionado é de 60 (sessenta) discentes por turma presencial.

11 - DO REGIME DE TRABALHO

12 - DO PERÍODO LETIVO

 O período letivo está organizado em regime e modular (para o curso de medicina) semestral, para os demais curdo da FSM 
abrange no mínimo 100 dias de atividades didático-pedagógicas efetivas, não computados os dias reservados a exames finais.

13 - DO PROCESSO SELETIVO

 A admissão de docente é precedida por recrutamento e seleção, observados os critérios estabelecidos em edital. Outra forma de 
contratação ocorre por meio de entrevista e análise curricular. O resultado da seleção de que trata este artigo deverá ser homologado pelo 
Conselho Técnico Administrativo (CTA).

 Os docentes são contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas, observados os critérios do Sindicato 
pertinente e normas do Regimento Geral da FSM. 

 O ingresso do discente na FSM é por processo seletivo  vestibular, pelo Financiamento Estudantil da Educação Superior (FIES), 
Programa Universidade para Todos (PROUNI), e por processo seletivo simplificado para vagas remanescentes para graduados e 
transferidos.



14 - DA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ACADÊMICO

 O discente terá direito a solicitar a revisão das avaliações de aprendizagem por meio de requerimento à coordenação no prazo até 
48h após publicação do resultado.

 É recomendável que o docente elabore questões objetivas, subjetivas(discursivas) nos exercícios de verificação da 
aprendizagem. 

 Os cursos da FSM são desenvolvidos por meio de atividades didático-pedagógicas divididas em três exercícios de avaliação de 
aprendizagem. O discente que não obtiver aprovação por média, tendo, porém, a frequência mínima de 75% e média não inferior a 4,0 
(quatro) nos exercícios de verificação de aprendizagem, submeter-se-á a exame final. Considerar também especificidades e peculiaridade 
contantes do PPC de cada curso.

 A falta do discente a qualquer dos exercícios de verificação da aprendizagem implicará em nota zero. Por motivo justificável com 
documentos comprobatórios (atestado  médico ou atestado de óbito) o discente terá direito de repor uma das avaliações de aprendizagem 
por unidade curricular, com os mesmos conteúdos e instrumentos avaliativos da atividade não realizada, com exceção de avaliações 
práticas e exame final.

 Os exercícios de verificação de aprendizagem devem ser elaborados com o caderno de questões e o caderno de resposta (o 
caderno que consta as questões é do docente e o caderno de resposta, o gabarito, deve ficar com o discente).

15 - EXAME NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (ENADE) 

 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes acontece a cada 03 (três) anos, programado por área dos cursos. Este 
exame avalia o rendimento dos estudantes ingressantes e concluintes. O estudante deve ficar atento às edições do ENADE que contempla 
seu curso, é componente e, por força da Lei do SINAES, é condição indispensável para a emissão do diploma e do histórico acadêmico.

 A ANASEM tem como finalidade avaliar os estudantes de graduação em Medicina, do 2º, 4º e 6º anos, por meio de instrumentos e 
métodos que considerem os conhecimentos, as habilidades e as atitudes previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Medicina, para maiores informações procurar a coordenação do curso. 

16 - AVALIAÇÃO NACIONAL SERIADA DOS ESTUDANTES DE MEDICINA (ANASEM) 



III  – Registro de notas; 

17 - DAS FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DOS DOCENTES

II   – Registro de faltas;

 O diário deve ser entregue nas coordenações de cursos no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o final das atividades 
acadêmicas.

 O cálculo do desconto de faltas dos docentes será realizado multiplicando-se o número de aulas não dadas pelo respectivo valor 
da hora-atividade acadêmica, acrescendo o correspondente repouso semanal renumerado, que será proporcional ao número de faltas não 
compensadas.

 Como uma ação da política de sustentabilidade ambiental e financeira o diário de atividades acadêmicas, será disponibilizado no 
formato digital no sistema acadêmico. Após a contratação o docente recebe da secretaria acadêmica um login e uma senha que darão 
acesso ao sistema acadêmico. O diário é um instrumento de registros e de acompanhamento, que regula, e identifica o discente com 
relação a sua ausência e participação da rotina acadêmica. Entende-se por diário de atividades acadêmicas (diário de classe), o 
instrumento que contém os seguintes registros:

19 - DIÁRIO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

18 - DA LICENÇA SEM RENUMERAÇÃO

I    – Controle de aulas, registro de conteúdos e atividades;

 O diário é o documento que respalda o docente e a instituição de possíveis questionamentos administrativos e/ou jurídicos. 
Comprova o desempenho acadêmico, a frequência do discente, por esse motivo é importante que o docente realize o preenchimento de 
forma correta com os dados necessários, seu preenchimento é obrigatório e  deve ocorrer após a realização das atividades..

 Depois de 05 (cinco) anos efetivo e ininterrupto exercício do magistério no mesmo estabelecimento, ressalvadas as interrupções 
previstas em lei, poderá o docente requerer licença sem renumeração, durante 02 (dois) anos prorrogável por mútuo entendimento, não se 
computando o período de licença para contagem de tempo de serviço ou qualquer outro benefício prevista em lei, configurando-se, pois, 
suspensão contratual.



Observações: 

I - A quantidade de horas no período noturno não pode exceder a 04 horas de atividades (recomenda-se o termo horas de atividades em 
substituição a hora-aula), uma vez que contempla a permanência do discente no ambiente acadêmico.

Segundo o parecer da Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação “hora-aula tem significado exclusivo de preleção” 
(Parecer CNE/CES nº 261/2006.

II - No turno diurno as horas de atividades poderão ser 05 horas, e noturno 04 horas.

Data: 30/01/2017 Data: 15/02/2017

Estudo  d iscurs ivo  sobre 
adaptação, dano e morte 
celular (03 horas de atividades)

Aulas práticas de macroscopia em 
grupos, enfatizando as caracterís-
ticas diferenciais das neoplasias (02 
horas de atividades)

 Após o último dia estipulado no calendário acadêmico para o lançamento de notas e faltas, o docente só poderá ter acesso ao 
sistema por meio de solicitação a coordenação do curso.

Orientações para o diário de atividades acadêmicas

 Data: Especificar a data

 Descrição: Descrever os conteúdos trabalhados com a especificação de horas. A cada 3 horas um intervalo de 15 minutos para o       

 Exemplo:

- Controle de aula

 docente.



Para registrar as reposições ,exemplos:

Observação 2

Observação 1

Exemplo:

Reposição da AV3: tipo de atividade + conteúdo.

 AV2  - Avaliação da aprendizagem: trabalho escrito em grupo sobre adaptação, dano morte celular;

Reposição da AV2: tipo de atividade + conteúdo.

III - A carga horária da unidade curricular que exceder o horário semanal deverá ser trabalhada e registrada nos sábados letivos previstos 
no calendário acadêmico. 

 Não se deve registrar: feriados, dias santificados, feriados de datas comemorativas, feriados de paralisações sindicais, dias 
prensados ou imprensados.

Diário de atividades acadêmicas (classe)

Reposição da AV1: tipo de atividade + conteúdo.

 AV3 – Verificação do aprendizagem: apresentação de seminário sobre adaptação, dano e morte celular.

 AV1 – Verificação da aprendizagem: exercício escrito individual sem consulta sobre adaptação, dano e morte celular;

 Os exames finais não serão registrados, considerar  que não são inclusos nos dias letivos.

I -  Utilizar as colunas para cada data e só preencher com as datas das aulas. Uma folha será suficiente (possivelmente) para uma 
unidade curricular durante o período.

IV – Recomenda-se que os registos das atividades avaliativas realizadas com os discentes sejam claros e objetivos. Exemplos: 

30/01 15/02 14/03 28/03 11/04 25/04 16/05 30/05 13/06

2F 2F 2F

TOTAL

6F



 A entrega do plano de ensino é obrigatória, este deve ser claro, objetivo, dinâmico e reflexivo e  conter todos elementos que 
favoreçam o desenvolvimento dos conteúdos. No primeiro contato com a turma o docente deve, obrigatoriamente apresentar o plano de 
ensino, com o qual a unidade curricular será trabalhada no decurso do semestre. O plano de ensino deverá ser entregue na coordenação 
de curso na segunda semana de aulas.

 Observações: 

 As unidades curriculares de estágio obrigatório e as aulas práticas não são objetos de regime especial, considerando 
que constituem prática pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho. 

21 - DO REGIME ESPECIAL

 A discente gestante é concedido o direito de regime especial a partir do oitavo mês de gestação, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
em que apresentará a solicitação diretamente na secretaria acadêmica. Também serão contemplados os discentes com doenças que 
comprometam a mobilidade ou infectocontagiosas previstas em legislação.

 Os discentes contemplados com regime especial deverão se submeter às avaliações previstas para o período após o retorno 
normal às atividades acadêmicas ou nas datas previstas em calendário acadêmico ou em acordo com o docente da unidade curricular e 
coordenação do curso. 

 Os exercícios domiciliares são instrumentos de acompanhamento e verificação do processo de aprendizagem e gerarão a 
compensação das faltas.

II – AV2 = corresponde a verificação de aprendizagem referente a unidade II.

III – AV3 = corresponde a verificação de aprendizagem referente a unidade III.

20 - PLANO DE ENSINO

I – AV1 = corresponde a verificação de aprendizagem referente a unidade I.

Registros de notas (fechamento de caderneta)



22 - DIREITOS E DEVERES DO DOCENTES

- São direitos e deveres do docente:

I       - votar e ser votado para representante de sua classe em órgãos colegiados; 

XII    - manter atualizados o diário das atividades acadêmicas.

XI     - publicar o resultado das três verificações de aprendizagem (AV1, AV2 e AV3) acadêmica, em até 05  (cinco) dias úteis após a 

         atividades.

23 - DAS PENALIDADES

         realização dos referidos atividades. Em se tratando das reposições e exames finais publicar 24 horas após a realização dessas 

Os docentes estão sujeitos as seguintes penalidades: 

I -    Advertência, oral e sigilosa; 

II      - usufruir todos os benefícios e incentivos por regime de trabalho, titulação, produção científica ou cultural;

III     - recorrer de decisões dos órgãos colegiados;

VIII   - ministrar o ensino da unidade curricular de acordo com sua formação, cumprindo integralmente o programa e a carga horária;

IX     - elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação e analisar os resultados apresentados pelos discentes. 

V      - votar e ser votado para cargos eletivos da Faculdade Santa Maria. Todos os docentes poderão assumir cargos de gestão, por 

          indicação do Conselho Técnico Administrativo (CTA) 

VI     - participar das reuniões e trabalho dos órgãos colegiados a que pertencer e de comissão para que for indicado;

VII    - elaborar o plano de ensino de sua unidade curricular, submetendo-o à aprovação do Núcleo Docente Estruturante - NDE;

IV     - elaborar e executar projetos de iniciação a científica e de extensão de acordo com a sua titulação, pesquisa para mestres e doutores; 

          extensão para especialistas, mestres e doutores;

X      - inserir no sistema acadêmico os resultados das avaliações do aproveitamento acadêmico, nos prazos fixados no calendário 

          acadênico semestral.



 Ao discente que solicitar aproveitamento de estudos anteriores, será considerada equivalente a carga horária igual ou superior a 
setenta e cinco por cento (75%) da totalidade da unidade curricular oferecida pela FSM.

 A política de monitoria da FSM é uma atividade acadêmica que subsidia o ensino da graduação propondo práticas formativas para 
promover a interação entre docentes e discentes além de criar condições para iniciação a docência.

 A seleção é realizada da FSM é semestral, uma vez que torna publica o edital com os critérios de participação de docentes e 
discentes, para a realização das atividades de monitoria, conforme objetivos estabelecidos em resolução do CTA. 

25 - MONITORIA

II      - repreensão, por escrito;

III     -  suspensão, com perda de vencimento e demissão.

 Em casos graves de desrespeito que atinja a imagem da instituição e das pessoas será aplicada a pena de desligamento de forma 
imediata.

24 - APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

 São competentes para aplicação das penalidades:

I      - de advertência, o Coordenador do Curso e o COPEDI;

III    - de demissão: As Diretoras.

 Da aplicação das penas de repreensão e suspensão, bem como da proposta de demissão, cabe recurso, com efeito suspensivo, 
ao CTA.

II     - de repreensão, suspensão o COPEDI



 O docente impossibilitado de realizar as suas atividades acadêmicas deverá informar imediatamente a coordenação de curso e 
enviar o atestado médico ao Núcleo de Gestão de Pessoas no prazo de 48 (quarenta oito) horas, após  a expedição.  

26 - ATESTADOS MÉDICOS 

28 - COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO - COEPE

27 - BIBLIOTECA

 A biblioteca tem um acervo disponível nos formatos online e impresso, com horários ininterrupto das 7 (sete) horas às 22 (vinte 
duas) horas.

 As atividades de iniciação científica consistem em práticas construtivas de conhecimentos científicos através de processos 
investigativos fundamentados em pressupostos metodológicos válidos. 

 O CEP da FSM recebe por meio da plataforma Brasil os projetos de pesquisa para apreciação do colegiado cujo as reuniões 
acontecem mensalmente.

 A FSM assume a extensão como função destinada a aproximar a comunidade acadêmica da sociedade, para compartilhar os 
resultados dos processos de ensino e pesquisa, que assumem formas diferenciadas conforme público alvo. 

 A Extensão e Pesquisa está sob responsabilidade da Coordenação de Extensão e Pesquisa, que deve fazer cumprir as normas 
emanadas por Resolução.

29 - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)

 É um espaço de acompanhamento de estudo que contempla uma dimensão da triangulação do ensino, pesquisa e extensão, 
favorecendo a contribuição da ciência na perspectiva do desenvolvimento humano, social e educativo.



 A CEUA tem por finalidade emitir, sob o ponto de vista ético e legal, pareceres e expedir certificados referentes às atividades de 
ensino e pesquisa da FSM e região que envolvam a criação e utilização de animais.

30 - COMISSÃO DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS EM PESQUISA - CEUA 

31 - NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – NAPP

 Os serviços oferecidos pelo NAPP são: Orientação, assessoramento e acompanhamento das ações de intervenção 
psicopedagógica e/ou psicológica com a finalidade de possibilitar a promoção do processo ensino-aprendizagem nos casos de 
necessidades educacionais especiais.

32 - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA  

 A CPA da FSM coordena processos internos de avaliação, sistematização e análise, em todos os níveis de atividade e áreas de 
atuação, bem como realiza estudos e pesquisas pertinentes ao desempenho acadêmico, institucional e de gestão da FSM, atua como 
interface perante o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.

33 - OUVIDORIA 

 A Ouvidoria Geral tem como objetivo estreitar as relações entre os discentes, docentes, colaboradores e comunidade externa 
com a Diretoria, e ser um canal de comunicação por meio do qual a comunidade se manifestará. 

 O NAP tem como atribuição assistir ao corpo discente, docente e colaboradores da FSM com as finalidades de: atendimento e 
orientação com vistas a minimizar os problemas de ordem psicológica e/ou psicopedagógica e facilitar o processo de ensino-
aprendizagem; Orientá-los em suas questões pessoais, afetivo-emocionais, acadêmicas, profissionais, harmonizando suas atividades 
com vistas à melhoria do desempenho acadêmico e/ou profissional; Oferecer condições para que efetivamente alcancem seu 
desenvolvimento pessoal e interpessoal, dentro das possibilidades existentes e proporcionar condições de melhoria no rendimento 
acadêmico e profissional, compreendendo e considerando os aspectos biopsicossociais e culturais.



34 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA

 A formação pedagógica continuada do docente da FSM é prioridade para as discussões de práticas pedagógicas inovdores que 
norteiam as deficiências de formação do modelo tradicional, favorecendo a reflexão da formação inicial e suas vivências. O Colegiado 
Pedagógico Institucional -COPED, faz um chamamento para a preparação didático-pedagógica como política de capacitação, que ocorre 
bimestralmente, duas vezes na semana (terça e sexta) titulada de reuniões interdidáticas (conforme cronograma anexo).

 A ouvidoria da FSM realiza atendimento pessoal, telefônico, eletrônico ou por correio convencional. Está instalada em local que 
propicia a realização de encontros com toda a comunidade acadêmica e o público externo. 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica obrigatória que consiste na sistematização, registro e 
apresentação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, produzidos na área do Curso, como resultado do trabalho de pesquisa, 
investigação científica e extensão. Este tem por finalidade estimular a curiosidade e o espírito questionador do acadêmico, fundamentais 
para o desenvolvimento da ciência e ficará sob responsabilidade de uma coordenação geral de TCC da FSM.

35 - COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

36 - EMPRESA JÚNIOR

37 - NÚCLEO DE APOIO A EMPREGABILIDADE

 A empresa Júnior da Faculdade Santa Maria é uma associação civil sem fins lucrativos, formada e gerida por alunos dos cursos de 
Administração, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, cujos objetivos são: fomentar o aprendizado prático dos universitários em sua 
área de atuação e aproximar o mundo do trabalho dos discentes. Com a elaboração de projetos de consultoria na área de formação dos 
alunos. 

A FSM propõe uma política de acompanhamento dos acadêmicos e preocupada com os egressos em relação as atividades laborais, 



38 - COORDENAÇÃO DE PROJETO TUTORIAL DE APRENDIZAGEM - PTA

 constituiu o Núcleo de Apoio a Empregabilidade com a finalidade de promover oportunidades e dar visibilidade a formação profissional em 
relação ao mercado de trabalho, a possibilitar uma macrovisão nas relações organizacional/funcional a favorecer a integração dos 
acadêmicos e egressos.

 O Projeto Tutorial de Aprendizagem (PTA) propõe articular os conteúdos formativos, interagindo com as unidades curriculares 
afins, uma vez que viabiliza a interdisciplinaridade por meio de projetos cumprindo a responsabilidade social da IES e trabalhando as 
relação teoria e prática, bem como os  conceitos e questões do ENADE. O PTA integrará nos PPCs dos cursos de graduação da FSM com 
uma carga destinada para garantir um espaço/tempo que possibilite a construção de ideias e elaboração de projetos pautados em 
conteúdos conceituais e ao mesmo tempo esteja coerente com o perfil profissional do egresso, uma vez que articulará o conhecimento de 
diferentes unidades curriculares propiciando flexibilização e ampliação  das áreas afins. Contará com a interrelação dos núcleos básico, 
específico e profissional.

 

39 - NÚCLEO GESTÃO DE PESSOAS (NUGEP)

  O Núcleo Gestão de Pessoas (NUGEP) coordena e acompanha registro das atividades relativas a provimento, vacância, 
designação, admissão demissão dos colaboradores e mantêm os registros atualizados, bem como estimulo práticas que favoreçam a 
melhoria da qualidade de vida no mundo do trabalho. Desenvolve também ações de treinamento e capacitação em termos de mudanças 
atitudinais para proporcionar o bem-estar social e satisfação dos colaboradores 
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