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PALAVRAS DA DIRETORA 

 

A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo - FACIS, como Instituição 

de Ensino Superior atuante na geração, preservação e aquisição de 

conhecimento, tem consciência que precisa acompanhar e participar, de forma 

crítica do processo contínuo das mudanças que ocorrem na sociedade local, 

regional e nacional. Sua história traz como marca o compromisso com a 

sociedade, alicerçada na tradição e na seriedade, sobretudo no que diz respeito 

ao compromisso com a preservação e qualidade do meio ambiente, enfatizando 

também o cuidado com a saúde para uma melhor qualidade da interação social. 

 

A consciência da necessidade de assegurar continuamente sua identidade 

e uma adequação à realidade nacional e, sobretudo regional, faz da Faculdade de 

Ciências da Saúde de São Paulo - FACIS uma Instituição preocupada em 

possibilitar novos meios e processos de produção, de renovação e de aquisição 

do conhecimento que permitam a ampliação do acesso ao saber, assegurando 

que ela continue sendo não só um agente de transformação da sociedade, mas 

principalmente, na vida das pessoas que aqui estudam, pesquisam, trabalham ou 

são assistidas em seus diversos serviços de atendimento ao público. 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional tem como base, além da 

legislação vigente, a experiência adquirida, na elaboração dosPlanos de 

Desenvolvimento Institucional –PDI anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Maria de Lourdes de Paula Gomes 

Diretora da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo  
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I. INTRODUÇÃO 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI - da Faculdade de 

Ciências da Saúde de São Paulo, para o período de 2018 – 2022foi elaborado em 

2017, segundo as orientações da legislação vigente, missão e metas institucional 

e atualizado em dezembro de 2018. 

Este PDI constitui-se no documento que norteia a FACIS nos próximos 05 

anos, sendo um facilitador da gestão institucional. Foi construído com base 

também nos objetivos e estratégias para atingi-los. O Projeto Pedagógico 

Institucional, parte integrante do PDI, orienta e direciona o trabalho acadêmico e 

pedagógico da Instituição por meio da elaboração de objetivos coerentes com sua 

missão, no compromisso da Instituição com a sociedade, na formação da 

cidadania e no exercício da ética pessoal e profissional. 

A elaboração do presente documento tem como base reflexões e decisões 

coletivas, muitos deles decorrentes dos resultados de um processo contínuo de 

autoavaliação e avaliações externas, que indicam os rumos da Instituição e com 

as estratégias de crescimento da IES, compreendendo necessidades do mercado, 

da região e do país. 

A convicção dos dirigentes da FACIS é que a busca pela qualidade impõe 

uma dinâmica de ajustes constantes, que possibilitem a adequação e expansão 

da IES, portanto, este PDI permite visualizar as medidas que poderão 

potencializar a qualidade almejada. 

A função deste Plano é a consolidação do crescimento da Faculdade de 

Ciências da Saúde de São Paulo, considerando sua proposta educacional, os 

limites de um desenvolvimento realista, viável, sustentável e, sobretudo, o 

aperfeiçoamento contínuo das ações em desenvolvimento e o apoio às novas 

iniciativas. 

 

II. IDENTIFICAÇÃO – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E NATUREZA 

A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, com sede e limite 

territorial de atuação circunscrito ao município de São Paulo, SP, é uma 

instituição particular de ensino superior, sem autonomia para criar cursos e vagas, 

mantida pelo Centro de Ensino Superior de Homeopatia IBEHE EIRELI -EPP, 
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constituído sob forma de Sociedade Civil de direito privado, com fins lucrativos, 

particular em sentido estrito, com sede em São Paulo – SP,à Rua Carlos Petit, 

401/405 - Vila Mariana – São Paulo – SP, CEP: 04110-001, inscritas no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 66.669.342/0001-07 com foro na mesma 

cidade com Contrato Social no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e 

Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo sob nº 451.260 em 13/08/2018 e Unidade 

Acadêmica situada na Rua Gaspar Lourenço, 613 – Vila Mariana – São Paulo – 

SP, CEP: 04107-001.  

A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, doravante denominada 

somente FACIS, rege-se pelo presente Regimento, pela legislação do ensino 

superior e pelo Estatuto do IBEHE, no que couber. 

 

DIRIGENTE 

A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo tem como Diretora Maria 

de Lourdes de Paula Gomes, brasileira, divorciada, Psicóloga, Especialista em 

Psicologia Clínica, Psicodrama Pedagógico e Homeopatia. Portadora da cédula 

de identidade – RG nº 7.574.518-5 – SSP/SP e inscrita sob o CPF nº 

004.059.978-76. 

 

RELACIONAMENTO MANTENEDORA / MANTIDA 

O IBEHE EIRELI é responsável perante as instituições e autoridades 

públicas e privadas e o público em geral, judicial e extrajudicialmente, 

incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento da FACIS, 

respeitada, nos limites da Lei, do seu Estatuto e deste Regimento, a liberdade 

acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade dos órgãos colegiados 

deliberativos da sua entidade mantida. 

Compete precipuamente ao IBEHE EIRELI promover as condições 

adequadas de funcionamento das atividades da FACIS, colocando-lhe à 

disposição os bens móveis e imóveis para tanto necessários, de seu patrimônio 

ou de terceiros a ele cedidos, e assegurando-lhe suficientes recursos financeiros 

de custeio. 
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COMPONENTES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1 Histórico de implantação e desenvolvimento da Instituição 

 

O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE HOMEOPATIA IBEHE EIRELI - 

EPP, mantenedora da FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE SÃO 

PAULO - FACIS é fruto da evolução do trabalho de um grupo de profissionais de 

notória experiência na área da saúde, conscientes de que a educação da 

população é um dos processos pelo qual o homem brasileiro poderá efetivamente 

transformar inadequadas condições de vida, em um viver mais satisfatório e 

coerente com suas expectativas e ambições. Embasados nessa consciência 

profissional, resultante da análise crítica de sua prática e das práticas de 

inúmeros profissionais que lidam diariamente com as diferentes formas do 

adoecer, decidiram, como objetivo prioritário trabalhar com a educação e saúde. 

Propõem ações diretas e objetivas, ampliando conhecimentos com bases 

científicas para a atuação de profissionais com condutas terapêuticas, que 

buscam nos medicamentos naturais, soluções e alternativas eficazes de cura. 

Outro objetivo fundamental deste grupo é cooperar com a preservação do meio 

ambiente, através de projetos para a melhoria das condições ambientais, para 

que haja a promoção da Saúde na relação indivíduo - ambiente na reciprocidade 

do cultivar para colher. A ideia de preservação ambiental, através de ações que 

tragam benefícios na melhoria da qualidade de vida, estabelece objetivamente 

uma diretriz de desenvolvimento, de forma a produzir conhecimentos, que 

divulgados, contribuirão inegavelmente, para a melhoria da relação 

homem/ambiente, que resulta em qualidade de vida. 

A FACIS é uma instituição onde convive harmonicamente o ensino, as 

atividades de extensão buscando sempre a formação da consciência crítica da 

relação homem/ambiente na orientação de profissionais que contribuirão para o 

bem-estar social. Ainda nesta concepção, é seu objetivo buscar, tanto mais 

possíveis possibilidades e formas de atuação no campo educacional que 

permitam a expansão de seu campo de atuação no sentido de garantir mudanças 
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atitudinais, por meio de acessibilidade arquitetônica, atitudinal, pedagógica, digital 

e de comunicação que influenciarão as condições de educação e saúde da sua 

área de abrangência. 

A Mantenedora por meio da sua Faculdade de Ciências da Saúde de São 

Paulo - FACIS, objetiva propiciar condições de educação ao homem como sujeito 

do seu desenvolvimento, e entende que transformar apenas o meio é viabilizar 

somente a metade de um processo que deve ser integral. Desta forma, 

compreende o homem como o sujeito e beneficiário da transformação, 

reconhecendo a necessidade que ele esteja plenamente relacionado ao objeto 

transformado. Assim, é preciso propiciar-lhe não só condições físicas para 

absorver o novo, mas também psíquicas para integrá-lo globalmente. 

Esta orientação está contemplada nos diferentes cursos de graduação e 

especialização promovidos por nossa instituição: o curso de graduação em 

Ciências Biológicas, iniciado em 1998, prioriza as questões relativas à criteriosa 

utilização e preservação do meio ambiente. Os cursos existentes de 

especialização lato sensu em Acupuntura (1994), Homeopatia (1991), Pediatria 

Clínica (2015), objetivam o cuidado e a saúde física do homem. Os cursos 

existentes de especialização latu sensu em Psicologia Junguiana (1994), 

Psicossomática (1994), Dependências, Abusos e Compulsões (2007), Arteterapia 

(2009), Psicologia Transpessoal (2007), Terapia Floral (1995), Biomedicina 

Estética (2014) e Genética Humana e Clínica (2015), preocupam-se com o 

equilíbrio mental, física, social e do homem concentrando nestes três eixos, a 

máxima da Organização Mundial de Saúde (OMS). "Saúde é o pleno bem estar 

físico, psíquico, social e do homem". 

Por meio dessas políticas de especialização, existe atualmente uma 

crescente relação da FACIS com a comunidade de sua abrangência, que vai 

desde a questão do atendimento a crianças, adultos e animais até a 

conscientização de estudantes e docentes nos diversos centros onde a FACIS se 

faz presente, por meio de ambulatórios de medicina veterinária, ambulatório de 

biomedicina estética, oficina terapêutica e psicoterapia para adultos e idosos.  

Em 2016, o IBEHE EIRELI mantenedora da FACIS, completou 25 anos. 

Todos aqueles que participaram desta trajetória, cumpriram o dever de trabalho 
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com responsabilidade e aprimoramento de nossos alunos, possibilitando a 

formação de uma massa crítica capaz atuar como cidadãos no meio em que se 

inserir. O jubileu e o resultado deste trabalho feito com consciência e dedicação 

além, de é claro, ser um incentivo para a continuidade de nosso trabalho e 

mantém os seguintes cursos: 

 

Unidade SEDE 

A unidade sede, localizada na Rua Carlos Petit, 401/405 - Vila Mariana – 

São Paulo – SP, CEP: 04110-001e abriga os cursos da área de Ciências 

Biológicas – Bacharelado em Ciências Biológicas e área de Educação com o 

curso Licenciatura em Ciências Biológicas e cursos de especialização Lato 

Sensu, relatados a seguir:  

Homeopatia, Psicossomática, Acupuntura, Capelania Hospitalar, 

Arteterapia e Expressões Criativas, Psicologia Junguiana, Pediatria Clínica, 

Neonatologia e Biomedicina Estética. 

 

Unidade Acadêmica 

Unidade Acadêmica, localizada na Rua Gaspar Lourenço, 613, Vila 

Mariana – São Paulo – SP, CEP: 04107-001. 

Nesta unidade estão instalados a Secretaria Geral, Biblioteca, espaço para 

atendimento ao discente, espaço para coordenador e Oficina Terapêutica e sala 

de reunião. 

A FACIS desde a sua fundação realiza atividades de responsabilidade social que 

contribuem para a saúde humana e animal de modo gratuito ou com valor 

simbólico para a comunidade, apoiando os usuários, no geral sem seleção de 

cunho econômico, contribuindo para a saúde dos usuários e para o 

desenvolvimento econômico local. As atividades são desenvolvidas pelas Clínicas 

internas, laboratórios de curso e externo, por meio da Oficina Terapêutica. As 

pessoas agendam seus horários, passam por uma avaliação diagnóstica, iniciam 

o tratamento e dão continuidade, por período indicado pelo profissional 

responsável, nos ambientes a seguir arroladas. 



14 

 

- Clínica de Acupuntura: o atendimento e o diagnóstico é realizado com horário 

agendado e são atendidas em média (adultos/crianças) 30 (trinta) pessoas ao 

mês.  

- Clínica de Homeopatia Humana o atendimento e o diagnóstico é realizado com 

horário agendado e são atendidas em média (adultos/crianças) 06 (seis) pessoas 

ao mês.  

 - Clínica de Homeopatia Animal de pequeno porte (cães e gatos): o atendimento 

e o diagnóstico é realizado com horário agendado e são atendidas em média 06 

animais ao mês. 

- Laboratório de Estética do Curso de Pós-Graduação em Biomedicina Estética: o 

atendimento e o diagnóstico é realizado com horário agendado e são atendidas 

em média 80 (cinquenta) pessoas, com idade igual ou superior a 18 anos de 

idade, ao mês.  

- Oficina Terapêutica: o atendimento e o diagnóstico é realizado com horário 

agendado e são atendidas em média (adultos/crianças) 50 (cinquenta) pessoas 

ao mês. Atende ao público no geral e alunos da FACIS encaminhados para 

atendimento Psicopedagógico e/ou Psicológico. Destaque para coordenadores de 

Ensino Fundamental I e II que participam de atendimento visando subsídios, para 

apoiar e orientar alunos com dificuldade de ensino aprendizagem, comportamento 

social e prática de bullying. 

Destaco, a Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo obteve em 2010 o 

Conceito Institucional 3 (três). O conceito para o índice geral de curso entre 2014 

e 2016 é 3 (três). Em 2019, a FACIS mantém 02 cursos de graduação: 

Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, autorizados pelo MEC em 

1998 e Recredenciada em: Licenciatura – Portaria nº 1.092 de 24 de dezembro de 

2015 – DOU de 28/12/2015 e Bacharelado – Portaria nº 793 de 14 de Dezembro 

de 2016 – DOU de 15/12/2016, cursos de pós-graduação presencial em: 

Homeopatia, Psicossomática, Acupuntura, Capelania Hospitalar, Arteterapia e 

Expressões Criativas, Psicologia Junguiana, Pediatria Clínica, Neonatologia e 
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Biomedicina Estética e cursos de extensão: Auriculoterapia, Capacitação em 

Espirometria, Habilidades Pediátricas e Obesidade e Medicina Chinesa, todos na 

modalidade presencial. Conta com 11 docentes na graduação e 09 funcionários 

administrativos. 

1.2 Missão, objetivos e metas da Instituição, na sua área de atuação 

1.2.1 Missão 

A FACIS tem por missão: 

“Servir à comunidade provendo conhecimento e gerando recursos 

importantes para o desenvolvimento científico, econômico, profissional, social e 

cultural da região metropolitana, buscando contribuir sempre para bem-estar da 

sociedade de modo a participar no esforço pela melhoria da qualidade de vida, 

defendendo a expressão e o cumprimento da verdade.” 

No cumprimento de sua missão institucional, a FACIS tem como princípios 

norteadores: 

- igualdade: todos os indivíduos são iguais perante a sociedade, com os 

mesmos direitos e deveres e serão possuidores, com igualdade, ao final de cada 

curso, do melhor conhecimento, na sua especialidade. 

- qualidade: o ensino e a vivência escolar são conduzidos de modo a criar 

as melhores e mais apropriadas oportunidades para que os indivíduos se 

desenvolvam na sua potencialidade, culturalmente, politicamente, socialmente, 

humanisticamente e profissionalmente. 

- democracia: a responsabilidade pelo cumprimento da missão está dividida 

entre alunos, professores, funcionários, administradores e comunidade, que 

participando crítica e enfaticamente do processo acadêmico, promovem o 

exercício da plena cidadania. 

 

1.2.2 Objetivos 

A FACIS é uma instituição de estudo superior, extensão e pesquisa 

voltadas para a realidade do País, tendo por objetivos: 
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1. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 

e do pensamento reflexivo; 

2. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos 

para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua; 

3. incentivar o trabalho de investigação científica e tecnológica, visando 

ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à criação e difusão 

da cultura, com vistas a desenvolver o entendimento do homem e do 

meio em que vive, por meio dos trabalhos de conclusão de curso e 

atividades complementar e semana de curso; 

4. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 

saber por meio do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação; 

5. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar sua correspondente realização, integrando 

os conhecimentos adquiridos em estrutura sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

6. estimular o conhecimento dos problemas do mundo, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade 

e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

7. 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 e 

8. atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 

básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a 

realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de 

atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. 
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Para a consecução de seus objetivos e na conformidade de seus 

princípios, a FACIS constitui-se numa comunidade acadêmica, integrada por 

dirigentes, professores, alunos, pessoal técnico-administrativo e de apoio. 

 

1.2.3 Finalidade / Princípios 

A comunidade acadêmica da FACIS se rege pelos seguintes princípios: 

- respeito à pessoa humana, significando que qualquer membro da 

comunidade, dirigentes, professores, alunos e funcionários merecem de todos os 

demais o mesmo respeito enquanto pessoa; 

- respeito à autoridade, que significa o respeito à hierarquia da organização 

tanto administrativa como acadêmica, sendo a autoridade exercida com 

observância do princípio anterior, e 

- respeito ao trabalho do outro, que consiste na compreensão de que todas 

as tarefas, de qualquer membro da comunidade, são relevantes para o alcance 

dos objetivos comuns da comunidade, independentemente do nível hierárquico de 

quem as execute. 

 

1.2.4 Metas 

1.2.5 Meta institucional 

Em conformidade com os objetivos estabelecidos para o quinquênio 2018 - 

2022 estão expressos nas seguintes metas: 

1. defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça 

social, incrementando a sua inserção social e articulando-se no 

espaço local e global; 

2. promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a 

qualificação formal e social dos indivíduos, proporcionando o 

desenvolvimento de ações políticos-acadêmica e administrativas 

pertinentes à sua missão; 

3. ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento, atualizar a 

sociedade e modificar a própria Instituição, integrando, de forma 

pertinente, as ações de ensino e extensão; 
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4. adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuos 

das ações que configuram o trabalho institucional, realçando 

parâmetros e critérios compatíveis com o cumprimento de sua 

missão; 

5. garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando 

os processos de trabalho e adequando a estrutura organizacional de 

recursos humanos, físicos, gerenciais e tecnológicos às exigências 

de sua missão acadêmica, técnica e administrativa; 

6. constituir-se em entidade aberta à comunidade, em articulação 

orgânica com a realidade regional; 

7. manter padrões de qualidade em nível de excelência nas suas 

atividades de ensino e saúde, utilizando recursos de acordo com sua 

capacidade; 

8. cumprir sua proposta educacional com base na integração do 

ensino, da extensão e ação social; 

9. preservar e promover a cultura da região, em particular e, no geral, a 

cultura brasileira; 

As metas concretizar-se-ão no oferecimento de cursos de graduação, pós-

graduação, extensão, aperfeiçoamento e serviços nas áreas de assistência à 

comunidade. 

 

1.2.5.1 Ações institucionais propostas 

O Centro de Ensino Superior de Homeopatia IBEHE EIRELI define as 

seguintes ações institucionais que viabilizam o ajuste das metas aos objetivos e 

propostas institucionais em: 

1. promover a implantação dos Projetos Pedagógicos de seus cursos 

de graduação presencial e de cursos de especialização lato sensu 

presencial de acordo com a legislação educacional vigente, cursos 

de extensão e ação social de acordo com ditames da legislação 

vigente, de forma a contribuir para a solução dos problemas sociais, 

econômicos e políticos, regionais e nacionais; 
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2. atualizar periodicamente, os currículos dos cursos de graduação e 

pós-graduação lato sensu, adotando a flexibilização como 

característica de métodos e critérios e atender às peculiaridades 

regionais, além da integração dos conhecimentos multidisciplinares; 

3. implementar ações para manter a promoção das políticas de 

educação ambiental, étnicorracial, direitos humanos e o 

desenvolvimento nacional sustentável. 

 

1.2.5.2 Metas para o ensino de Graduação Presencial 

1. Acompanhar e avaliar periodicamente os projetos pedagógicos dos 

cursos; 

2. Manter e incentivar a participação dos colegiados de curso na 

elaboração, revisão e acompanhamento dos projetos pedagógicos, 

com a participação prioritária do Núcleo Docente Estruturante – 

NDE; 

3. Estabelecer condições para que os planos de ensino sejam 

sustentados em concepções pedagógicas críticas, reflexivas, com 

orientação teórico-metodológica que articulem ensino/trabalho que 

integrem teoria e prática; 

4. Consolidar a participação dos alunos em projetos que propiciem o 

desenvolvimento da autonomia, dos princípios éticos, da 

solidariedade, humanísticos e ambiental; 

5. Acompanhar e aferir atividades complementares como condição 

indispensável para a obtenção do diploma de graduação; 

6. Consolidar a participação dos estudantes em atividades de 

extensão e de trabalhos comunitários; 

7. Manter políticas de apoio extraclasse, acessibilidade atitudinal, 

atividades de nivelamento e extracurriculares não computadas 

como atividades complementares; 

8. Incentivara participação discente em centros ou diretória acadêmica 

e em intercâmbios; 
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9. Diminuir os índices de evasão nos cursos de graduação, por meio 

de atividades de nivelamento, atendimento psicopedagógico e 

políticas de incentivos financeiros; 

10. Avaliar cursos e políticas de ensino, por meio de análises dos 

resultados das avaliações internas e externas, acompanhamento de 

egressos e análise de perfil de ingressantes, e 

11. Ampliar a participação de docentes e alunos de graduação em 

eventos científicos. 

 

1.2.5.3 Metas para o ensino de Pós-graduação Presencial  

1. Aumentar o número de alunos matriculados em cursos de pós-

graduação lato sensu presencial; 

2. Incentivara participação de docentes e alunos de pós-graduação em 

eventos científicos e 

3. Aumentar a divulgação das atividades de pós-graduação. 

 

1.2.5.4 Metas para o ensino de Extensão Presencial  

1. Consolidar a extensão como suporte à graduação, estabelecendo 

uma relação enriquecedora na formação do aluno; 

2. Criar cursos e políticas de atualização, aperfeiçoamento, 

treinamento e divulgação que atendem à demanda da comunidade, 

presencial; 

3. Incentivar a implantação de atividades variadas de produção e 

preservação cultural, artística, esportiva e comunitária, voltadas para 

o público interno e externo; 

4. Apoiar os cursos de graduação no desenvolvimento de políticas 

sociais, e 

5. Manter mecanismo de avaliação objetivando melhoria contínua da 

qualidade do atendimento às comunidades externa e interna. 
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1.2.5.5 Metas para Gestão de Pessoas 

Qualificar os recursos humanos para atuar no ensino de graduação e pós-

graduação, na extensão e na ação social nas áreas de atuação da FACIS. 

1. Aumentar a qualificação e produtividade do corpo técnico em médio 

prazo, por meio de capacitação visando-a preparação para o uso de 

ferramentas computacionais em suas funções; 

2. Respeitar e valorizar o aluno como sujeito do processo educativo, 

por meio de inserção dos alunos na sociedade e no mercado de 

trabalho; 

3. Manter e aperfeiçoar o número de bolsas de estudos aos discentes;  

 

1.2.5.6 Metas para Infraestrutura  

1. Manter e aprimorar a política de atualização bibliográfica; 

2. Ampliar e modernizar os recursos e serviços da biblioteca; 

3. Capacitar todos os setores da FACIS, com tecnologia atualizada, 

oferecida em quantidade suficiente para atender às necessidades do 

público interno e externo; 

4. Expandir e atualizar os equipamentos e recursos audiovisuais; 

5. Aprimorar a política de modernização dos laboratórios; 

6. Recuperar, manter e ampliar o espaço físico da FACIS; 

 

1.2.5.7 Metas para Avaliação Institucional 

1. Subsidiar os órgãos dirigentes da FACIS nas tomadas de decisão 

para a melhoria da qualidade de ações; 

2. Elaborar e atualizar o Plano de Avaliação Institucional; 

3. Avaliar o nível de qualidade acadêmica, de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor e pelos 

parâmetros da FACIS; 

4. Manter a implementação das diretrizes do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior no Plano de Avaliação Institucional 

da FACIS e 
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5. Envolver todos os seguimentos da Instituição nos Processos de 

Avaliação Interna e Externa. 

1.3 Áreas(s) de atuação acadêmica 

Em sintonia com a inserção regional, constituem áreas estratégicas e eixos 

tecnológicos de atuação da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo - 

FACIS: 

 

1.3.1 Áreas estratégicas: 

 Na graduação, pós-graduação Lato Sensu e Extensão (presencial): 

Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Saúde, Licenciaturas. 

 

1.3.2 Eixos Tecnológicos: 

 Na graduação, pós-graduação Lato Sensu (presencial):eixo ambiente e 

saúde. 

Os cursos pertencentes a cada área ou eixo tecnológico, acima 

especificado, estão discriminados no item 3- Implementação da Instituição e 

Organização Acadêmica, deste PDI. 

 

2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI 

2.1 Inserção 

A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo - FACIS, está localizada 

nos seguintes endereços: Sede - Rua Carlos Petit, 401/405, Vila Mariana, São 

Paulo – SP, CEP: 04110-001 e Unidade Acadêmica na Rua Gaspar Lourenço, 

613, Vila Mariana São Paulo – SP, CEP: 04107-001. 

As informações a seguir permitem uma apreciação dos aspectos 

demográficos, das condições de vida do Município de São Paulo, que apresenta 

uma população estimada para 2018 de 12.176.866 habitantes sendo que o censo 

de 2010 indica 11.253.503 (IBGE código 3550308) o IDHM, classificado em Muito 

Alto Desenvolvimento Humano, de 0,805, com: longevidade de 0,855, renda na 

faixa de 0,843 e educação com 0,725, de acordo com os dados divulgados pelo 

Programa Das Nações Unidas Para o Desenvolvimento- Pnud, 2013 e as 
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informação de natureza econômica, social, política e ambiental do distrito de Vila 

Mariana, região Centro-Sul do Município de São Paulo. 

A economia do Município de São Paulo, em 2016 e PIB per capita de R$ 

57.071,43 com uma participação de 35,44% em relação ao Estado de São Paulo 

com um PIB total de R$ 1.408.903,87 (bilhões). A economia fundamenta-se 

basicamente no segmento de serviços com 81,80%, seguido da indústria com 

18,11% e 0,01% na agropecuária em uma área de 1.521,11 Km², com uma 

estrutura etária de 19,75% com menos de 15 anos e 13,38% com 60 anos e mais, 

apresentando um índice de envelhecimento de 66,80%. Essa população 

apresenta esperança de vida ao nascer de 76,3 anos. A mortalidade infantil até 01 

ano de idade (para cada 1.000 nascidos vivos) é de 11,12% e a taxa total de 

fecundidade (filhos por mulher) é de 1,5 em 2014. 

O município conta com um grau de urbanização de 99,10%, com 

atendimento de coleta de lixo de 99,81%, abastecimento de água de 99,32% e 

esgoto sanitário de 92,26% (fonte IBGE). 

As participações nos setores produtivos apresentam variações, nos setores 

econômicos sendo: 66,06% em serviços, 9,88% na indústria, 6,52% na 

construção e 0,006% na agropecuária O rendimento médio nos empregos formais 

da indústria é de R$ 3.445,89, dos serviços R$3.182,95 e da construção R$ 

2.617,60 (Fundação SEAD/2013) 

No plano educacional, na capital paulista atualmente estão matriculados, 

no ensino médio e na educação profissional, dentre as esferas municipal, 

estadual, federal e privada, 1.885.107 alunos. Com destaque, 50.51% de jovens 

entre 18 a 20 anos possuem ensino médio completo e 68,92%, entre 15 a 17 

anos, com ensino fundamental completo (Pnud/2013). A taxa de analfabetismo da 

população de 15 e mais é de 3,18% (SEAD/2013) 

A região centro-sul, do Município de São Paulo, subprefeitura da Vila 

Mariana, é composta por 03 distritos: Moema, Saúde e Vila Mariana. Quanto ao 

distrito da Vila mariana, tem uma área de 8,60m², população de 130.484 

habitantes e densidade demográfica de 15,173 e IDH de 0,950, renda média de 

R$ 3.541,62 e servida pelas linhas Verde, Azul e Lilás do Metrô e terminais Ana 

Rosa e terminal Lins de Vasconcelos. Quanto ao distrito de Vila Mariana, é 
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composto pelos bairros: Chácara do Castelo, Chácara Klabin, Vila Mariana, 

Jardim da Glória, Jardim Lutfala, Vila Clementino e Jardim Aurélio. A Vila Mariana 

tem como distritos limítrofes:  

 Norte: Avenida Paulista. Praça Osvaldo Cruz, Avenida Bernardino 

de Campos, Rua do Paraíso, Rua Topázio, Rua Batista Cepelos, 

Rua José do Patrocínio, Rua Ximbó, Rua Batista Caetano e Rua 

Coronel Diogo.  

 Leste: Avenida Doutor Ricardo Jafet. Sul: Rua Loefgreen.  

 Oeste: Avenida Rubem Berta, Avenida Ibirapuera, Avenida 

Conselheiro Rodrigues Alves, Rua Doutor Amâncio de Carvalho, 

Viaduto e Rua Tutoia e Avenida Brigadeiro Luís Antônio. 

 

Historicamente, as origens da Vila Mariana, remontam a 1782, com a 

concessão de uma sesmaria, por parte do governador Francisco da Cunha 

Menezes a Lázaro Rodrigues Piques, situando-se essas terras entre o ribeirão 

Ipiranga e a Estrada do Cursino, abrangendo o futuro bairro de Vila Mariana, 

outrora da Saúde; em torno de tal sesmaria surgiram muitas questões de terra. 

Originalmente foi chamado de Cruz das Almas - em virtude das cruzes colocadas 

no local por causa da morte de tropeiros por ladrões, na metade do século XIX, na 

continuação da "Estrada do Vergueiro" (atual Rua Vergueiro) aberta em 1864 por 

José Vergueiro e que era a nova estrada para Santos. Posteriormente passa a ser 

denominado de "Colônia" e finalmente de Vila Mariana, nome atribuído pelo 

coronel da guarda nacional Carlos Eduardo de Paula Petit, a partir da fusão dos 

nomes de sua esposa Maria e da mãe de sua esposa, Anna. Carlos Eduardo de 

Paula Petit, foi um dos homens mais importantes na Vila Mariana, foi eleito 

vereador e também atuou como juiz de paz. 

Nos dias atuais, a Vila Mariana caracteriza-se por intensa atividade 

comercial e de serviços, em grande parte, ao longo das principais avenidas e no 

entorno das estações do Metrô, constitui-se em autêntico polo gerador de 

empregos vinculados ao setor terciário, cuja população busca na educação o 

desenvolvimento pessoal e ascensão profissional, demandando serviço de 

educação restrito ao período noturno Das empresas de pequeno porte 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1782
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sesmaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tropeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_do_Vergueiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rua_Vergueiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1864
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
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representam 90% do total, contendo em média com aproximadamente 30 

empregados cada. A inexistência de indústrias de grande porte pode ser atribuída 

à Legislação Municipal de 1972 que restringiu a instalação de novas grandes 

indústrias às zonas de uso predominantemente industrial (chamadas de Z6). 

Nesta região da cidade existem, entretanto, setores administrativos de grandes 

empresas industriais, em função da ótima localização e de bom número de 

edifícios com salas dedicadas a prestação de serviços. Nestas circunstâncias, 

dada a escassez de tempo para locomoção do trabalho para a escola, o 

atendimento à necessidade de formação é facilitado pela proximidade física com 

a Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo - FACIS, das Estações do Metrô 

Vila Mariana e Ana Rosa e o terminal de ônibus Vila Mariana situado na Avenida 

Lins de Vasconcelos. 

Quanto a educação o Ensino Fundamental foi completado por quase 80% 

dos moradores, e 71,34% dos moradores da região completaram o Ensino Médio, 

contra as médias municipais de 49,9% e 33,68%, respectivamente. Os anos de 

estudo por pessoa chegam a 12,30 (a média da cidade é de 7,67 anos). Por fim, 

o analfabetismo é reduzido a apenas 1,10% dos mais de 120 mil moradores, 

enquanto na cidade, 4,88% da população é considerada analfabeta. Em relação à 

área da saúde, existem o Hospital São Paulo e o Hospital do Servidor Público 

Estadual, um complexo hospitalar que responde por quase 40% dos atendimentos 

dos servidores públicos estaduais. Há também instituições para o tratamento de 

jovens e idosos, fator que contribui para a alta qualidade de vida do distrito. Na 

área de cardiologia há o Hospital Dante Pazzanese. A região também sedia 

a Casa Hope, uma ONG dedicada a crianças com câncer. 

 

Em relação ao contexto socioambiental e cultural, destaco:  

 Instituto Biológico (IB): é um centro de pesquisa vinculado à 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 

voltado à produção, difusão e transferência de tecnologias e 

conhecimento científico nas áreas de agronegócio, biossegurança e 

atividades correlatas. O instituto foi criado em 1927, para combater 

uma praga que, três anos antes, havia devastado os cafezais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_Fundamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_M%C3%A9dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dante_Pazzanese
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_Hope&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/ONG
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
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paulistas. Em pouco tempo, tornou-se referência nacional na área de 

pesquisa agrícola. É um dos principais centros de formação de 

cientistas do estado, com forte atuação na área de pós-graduação.  

 Coleta Seletiva de Lixo: 

 Parque do Ibirapuera: localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº 

(Portão 10), com Área: 1.584.000 m², inaugurado em 21 de agosto 

de 1954 durante as comemorações do IV Centenário de São Paulo, 

e contém: Pista de Cooper, parque infantil, lanchonetes, áreas de 

estar, ciclofaixa, bicicletário com aluguel de bicicleta, fonte 

multimídia, quadras poliesportivas, campos de futebol, aparelhos de 

ginástica e Praça Burle Marx. Funcionam também na área do 

parque: Escola de Jardinagem, Divisão Fauna, Viveiro Manequinho 

Lopes, Planetário e Escola Municipal de Astrofísica, UMAPAZ, 

Herbário, Museu Afro-Brasil, CECCO (SMS), Pavilhão das Culturas 

Brasileiras, OCA e Bosque da Leitura (SMC), Fundação Bienal, 

Auditório Ibirapuera, MAC – Museu de arte Contemporânea, MAM – 

Museu de Arte Moderna e Pavilhão Japonês. 

 

No que se refere a pontos turísticos, temos: 

 Parque Modernista – Casa Modernista: de autoria do arquiteto de 

origem russa Gregori Warchavchik (1896–1972), projetada em 1927 

e construída em 1928, é considerada a primeira obra de arquitetura 

moderna implantada no Brasil. Neste período, São Paulo passava 

por um intenso processo de industrialização e urbanização, com a 

formação de uma burguesia sintonizada com os costumes da belle 

époque parisiense e a intensificação de imigração para fornecimento 

de mão-de-obra fabril, refletidas na criação de bairros inteiramente 

novos. 

 Cinemateca Brasileira: A Cinemateca Brasileira surgiu a partir da 

criação do Clube de Cinema de São Paulo, em 1940. Seus 

fundadores eram jovens estudantes do curso de Filosofia da USP, 

entre eles, Paulo Emilio Salles Gomes, Decio de Almeida Prado e 
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Antonio Candido de Mello e Souza. O Clube foi fechado pela polícia 

do Estado Novo. Após várias tentativas de se organizarem 

cineclubes, foi inaugurado, em 1946, o segundo Clube de Cinema 

de São Paulo. Seu acervo de filmes constituiu a Filmoteca do Museu 

de Arte Moderna (MAM), que viria a se tornar uma das primeiras 

instituições de arquivos de filmes a se filiar à FIAF - 

FédérationInternationaledesArchivesduFilm (www.fiafnet.org), em 

1948. Em 1984, a Cinemateca foi incorporada ao governo federal 

como um órgão do então Ministério de Educação e Cultura (MEC) e 

hoje está ligada à Secretaria do Audiovisual. 

 

2.2 Princípios filosóficos e pedagógicos que norteiam a ação educativa 

da Instituição 

2.2.1 Princípios Filosóficos 

A identidade ética política que a Faculdade de Ciências da Saúde de São 

Paulo – FACIS propõe, particularmente na formação profissional de seus alunos, 

deve refletir-se nos valores e nas atitudes que posicionam a comunidade 

acadêmica no contexto da sociedade.  

A FACIS tem o compromisso de desenvolver um processo de produção de 

conhecimento que possibilite ao sujeito atuar na sociedade, compreendendo e 

levando a efeito o seu papel social. Essa identidade se manifesta, no caso do 

ensino, na forma como este é proposto, nos modelos de relação entre as pessoas 

e destas com o conhecimento, ou seja, no modo como são assimilados os valores 

democráticos e os conceitos de cidadania, de avaliação e de liberdade na 

formação de um indivíduo crítico, capaz de compreender o contexto histórico-

cultural, de dar respostas às demandas sociais e de ser um agente de 

transformação na sociedade. O que se valoriza nas pessoas são as ações, sendo 

o conteúdo de valorização, não de ordem teórica, mas de ordem prática. Logo, o 

ético reside no âmbito das práticas humanas. 

Os princípios filosóficos que norteiam as práticas acadêmicas na FACIS 

devem embasar o planejamento e a ação institucionais. Assim, esses princípios 

são: 
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1. respeito à pessoa enquanto indivíduo, cidadão e membro da 

Instituição, e enquanto parte integrante das comunidades interna e 

externa; 

2. o respeito à diversidade do pensamento assegurando a convivência 

na diversidade; 

3. o compromisso com a missão e os objetivos da FACIS, 

privilegiando-os em detrimento de interesses particulares individuais 

ou de grupos; 

4. a convivência na diversidade, de tal modo que sejam respeitadas as 

diferenças, tendo presentes as divergências; 

5. a busca da inovação científico-tecnológica e cultural, de forma 

criativa, competente e crítica, nos contextos nacional; 

6. a construção de novos conhecimentos científicos, que respondam às 

demandas sociais, reafirmando o compromisso com a comunidade 

e, ao mesmo tempo, garantindo a necessária autonomia no 

exercício de sua função e 

7. a busca constante da qualificação institucional, que permita inovar 

sempre, por meio dos recursos humanos, das políticas, das ações e 

da estrutura organizacional, não perdendo de vista sua identidade e 

seu caráter regional e comunitário. 

Observados esses referenciais, a credibilidade e a confiabilidade emergem 

como marcas da Instituição enquanto presença indispensável no processo de 

desenvolvimento sustentado no conhecimento. 

Visando aplicação dos princípios filosóficos, pedagógicos e metodológicos 

do Projeto Pedagógico Institucional as ações são norteadas pela política de 

Linhas de Atuação Acadêmica, prevista em resolução FACIS. 

 

Apresenta-se a Resolução FACIS 001/2016 que regulamenta os 

procedimentos relativos às Linhas de Atuação Acadêmica. 
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RESOLUÇÃO FACIS 001/2016 – 18/02/2016  

Regulamentados procedimentos relativos às Linhas de Atuação 

Acadêmica 

Art. 1º. A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo – FACIS 

desenvolverá suas ações de ensino, extensão e ação social de acordo com as 

Linhas de Atuação Acadêmica da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo 

– FACIS. 

Art. 2º. No ensino as linhas de atuação acadêmicas refletir-se-ão 

prioritariamente nos trabalhos de conclusão de curso da graduação e da pós-

graduação, nos estágios e nas atividades de ação social.  

Art. 3º. A extensão desenvolver-se-á junto a comunidade externa 

respeitando-se os projetos pedagógicos dos cursos e as linhas de Atuação 

Acadêmica vinculadas aos cursos ou a projetos institucionais com a participação 

de docentes e discentes da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo – 

FACIS. 

Art. 4º As atividades de Ação Social deverão surgir nos cursos de 

graduação ou pós-graduação e/ou em projetos específicos da Instituição, 

admitindo-se parcerias ou convênios externos em sintonia com as Linhas de 

Atuação Acadêmica da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo – FACIS. 

Art. 5º. As Linhas de Atuação Acadêmica admitem sublinhas e são: 

I. Ciências, Trabalho e Cidadania; 

II. Educação, Arte e Cultura; 

III. Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças;  

IV. Tecnologia e Sociedade; 

V. Meio Ambiente e Biodiversidade; 

VI. Produção e Biotecnologia; 

VII. Gestão em Ambiente e Saúde. 

Art. 6º.  Os projetos de ensino, extensão e ação social deverão ser 

submetidos à aprovação do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa – 

CONSEPE, respeitando-se o planejamento financeiro previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. 

Art.7º. Os casos omissos serão analisados pela Diretora da FACIS. 
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Art. 8. Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

2.2.2 Princípios pedagógicos 

2.2.2.1 Desenvolvimento de Competências  

- Conhecimento – saber  

Para proporcionar ao educando o conhecimento, é preciso pôr em prática 

um currículo integrado, no qual vários conteúdos são subordinados a uma ideia 

central que reduz o isolamento entre eles, agregando-os num todo mais amplo, 

agindo de modo flexível e atento às mudanças da sociedade. O conteúdo assume 

importância relativa ou função bem determinada e explícita dentro da formação 

profissional, sendo norteado por princípios éticos e responsáveis todo de que faz 

parte. O conhecimento deve ser entendido como múltiplo e que evolui 

infinitamente, devendo ter uma organização aberta dos conteúdos e conceitos, 

com professores e alunos compartilhando seus processos de aprendizagem e 

avaliativos. Por essa visão, a prática pedagógica centra-se no modo como o 

conhecimento é adquirido e a fronteira entre os conteúdos ficará esmaecida, 

proporcionando ao aprendiz uma visão mais ampla dos objetos cognoscíveis.  

- Habilidade – saber fazer  

O desenvolvimento das habilidades decorre da aquisição profunda do 

conhecimento. A relação teoria-prática deve perpassar todo o currículo 

acadêmico, pois o aprendizado de conteúdos procedimentais é dado pela 

realização das ações, exercitação e aplicação em contextos diferenciados. Nada 

mais favorável a isso do que a prática investigativa. As ações em grupo, durante 

as atividades de classe ou extraclasse, devem ter reflexões posteriores, de modo 

a proporcionar como está sendo o aprendizado e quais as condições ideias de 

uso. Não se esquece do que se aprendeu fazendo e refletindo sobre sua ação. Se 

o sujeito da aprendizagem consegue aliar à reflexão a prática, o aprendiz 

apresentará as habilidades necessárias para compreender uma dada situação, 

planejar e executar soluções para tal situação e, finalmente, analisar criticamente 

a solução empregada, comparando experiências anteriores e imaginar soluções 

alternativas. 
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- Atitude – querer saber fazer  

Por essa competência, espera-se desenvolver no educando o desejo de 

realizar sua conduta de acordo com valores e normas. A indagação persistente, 

fruto da curiosidade, conduz tanto professor como aluno à continuidade dos 

estudos e ao prazer da descoberta. Portanto, as atividades de aprendizagem 

desenvolvidas devem estar envoltas por práticas reflexivas em relação a valores 

éticos da profissão e da vida em sociedade. 

 

2.2.3 Perfil do Egresso 

O egresso da FACIS deve contribuir para os resultados dos 

empreendimentos que envolvem as profissionais relativas ao curso, e não agir 

simplesmente como um mero executor de tarefas. Deverá se caracterizar como 

um profissional diferenciado, o que significa participar da responsabilidade pelo 

desempenho das atividades que envolvem sua atuação. 

Em conformidade com o regimento em vigor, o perfil profissional de cada 

carreira deve ser coletivamente e solidariamente consubstanciado no projeto 

pedagógico de cada curso. 

Assim, espera-se do egresso as seguintes competências:  

- exprimir-se com clareza;  

- organizar suas ideias;  

- estabelecer relações;  

- interpretar dados e fatos;  

- elaborar hipóteses;  

- atuar em organizações flexíveis, dinâmicas e estruturadas com base no 

paradigma informacional;  

- analisar e compreender as bases científico-técnicas, sociais e econômicas da 

ciência como um todo;  

- compreender o contexto social e econômico onde estiver inserido;  

- tomar decisões visando adequação a um mundo diversificado e 

interdependente, e 
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- atuar em ambientes caracterizados pela mudança contínua e pela 

interdisciplinaridade.  

O egresso deve apresentar também as seguintes competências e 

habilidades específicas:  

- respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;  

- atuar em equipe multiprofissional, de forma inter e transdisciplinarmente com 

extrema produtividade baseado no conhecimento, na cidadania e na ética;  

- exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a 

como uma forma de participação e contribuição social;  

- conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos;  

- obter e eficientemente gravar informações confiáveis e avaliá-las objetivamente;  

- aplicar conhecimentos e compreensão de outros aspectos na busca de soluções 

mais adequadas para os problemas;  

- analisar e interpretar os resultados de relevantes pesquisas experimentais; 

- organizar, manusear e avaliar recursos eficientemente;  

- participar em educação continuada como um componente da obrigação 

profissional e manter espírito crítico, mas aberto a novas informações;  

- manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta, e aplicá-lo em todos 

os aspectos da vida profissional;  

- estar ciente das regras dos trabalhadores da área de atuação e ter 

responsabilidade pessoal para com tais regras;  

- reconhecer suas limitações e estar adaptado e flexível face às mudanças 

circunstanciais;  

- coletar, observar e interpretar dados da realidade;  

- planejar e administrar serviços;  

- acompanhar e incorporar inovações tecnológicas no exercício da profissão.  

 Dessa maneira, o profissional formado pela FACIS deverá se inserir na 

sociedade com um perfil versátil, ético e crítico, sendo um profissional que atue de 

maneira pró-ativa, inovadora e transdisciplinar, para que contribua para o 

desenvolvimento da sociedade onde se inserir. 
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2.2.4 Flexibilidade, Interdisciplinaridade, Acessibilidade Pedagógica e 

Atitudinal, Articulação da teoria com a prática, dos componentes 

curriculares. 

A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, por meio de seus 

Conselhos Superiores, Colegiados de Curso e Núcleos Docente Estruturante – 

NDE, atualiza e flexibiliza os componentes curriculares de seus diversos cursos, 

atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação, as 

Diretrizes para a Formação de Professores, o Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, as Diretrizes e normas para oferta dos cursos de pós-

graduação, os padrões de qualidade, as portarias e demais legislações 

pertinentes, bem como, as determinações dos Conselhos Profissionais. A 

inserção de atividades complementares, projetos interdisciplinares, disciplinas 

optativas, eletivas e semipresenciais, seminários e atividades simuladas 

destacam-se entre outras formas de flexibilização e atualização dos currículos dos 

cursos.  

A matriz curricular dos cursos de graduação tem sua carga horária 

delimitada de modo a atender a Diretriz Curricular Nacional do Curso ou ao 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia e o Projeto Pedagógico 

Institucional - PPI, os objetivos do curso e o perfil do egresso. As disciplinas 

correspondentes são apresentadas em horas, de acordo com os conteúdos a 

serem desenvolvidos, de forma a propiciar condições para que as competências e 

habilidades do egresso se desenvolvam plenamente, tendo a integralização 

mínima e a máxima fixada.  

Na concepção de estrutura elaborada para o desenvolvimento do curso, 

tendo em vista alcançar os objetivos propostos, propiciam-se condições para a 

efetiva interdisciplinaridade, que ocorre entre as disciplinas de um mesmo 

semestre ou entre períodos. Quanto à flexibilização curricular, ocorre por meio 

das disciplinas optativas, como a de Libras, dos conteúdos e atividades 

transversais relacionados à educação ambiental, aos direitos humanos e a 

educação étnico-racial, das atividades complementares, bem como, Jornadas e 

Congressos de Curso, onde são desenvolvidos workshops, palestras, mesas de 

discussão e apresentação de trabalhos científicos.  
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Toda a estrutura curricular incentiva e garante a relação com os aspectos 

referentes à acessibilidade pedagógica e atitudinal, bem como, a execução do 

Projeto Pedagógico do Curso com a garantia da acessibilidade e do domínio das 

tecnologias de informação e comunicação.  

A integração entre teoria e prática ocorre por meio de aulas de laboratórios, 

visitas técnicas, estágios obrigatórios e não obrigatórios, comunicação de 

conteúdo por meio de seminários, artigos e banners, participação em ações 

sociais, projeto de extensão, oferta de serviços de saúde integral e estética, entre 

outras atividades, inerentes ao Projeto Pedagógico de cada curso.  

 

2.2.5 Oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos 

Os Conselhos Superiores e demais Colegiados da Instituição analisam os 

currículos dos cursos, e as solicitações de convalidação de estudo e de 

experiências profissionais que possam ser aproveitadas e validadas dentro dos 

conteúdos curriculares, considerando a legislação Educacional Vigente e o 

Regimento da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo - FACIS. 

 

2.2.6 Aproveitamento de Estudo e Competências desenvolvidas no 

Trabalho 

2.2.6.1 Aproveitamento de Estudos 

Será concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de 

instituição congênere, nacional, se estrangeira, de acordo com legislação vigente, 

para prosseguimento de estudos no mesmo curso ou curso afim, na estrita 

conformidade das vagas existentes e mediante processo seletivo, desde que 

requerida no prazo fixado no Calendário Acadêmico. 

O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem 

necessárias, podendo ser aproveitados os estudos realizados, com aprovação, no 

curso de origem, até a data em que dele se tenha desligado. 

O aproveitamento de estudos poderá ser concedido com adaptações 

eventualmente determinadas pelos Colegiados dos Cursos e observadas às 

normas da legislação pertinente. 
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Na aprovação dos planos de adaptação pelos Colegiados de Cursos serão 

observados os seguintes princípios gerais: 

I - a adaptação deve processar-se mediante o cumprimento de plano 

especial de estudos, que possibilite o melhor aproveitamento de tempo e de 

capacidade de aprendizagem do aluno; 

II - quando forem prescritos, no processo de adaptação, estudos 

complementares, podem estes estudos realizarem-se no regime de adaptação em 

disciplinas de qualquer período; 

III - não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial 

que lhes assegure a transferência em qualquer época e independente de 

existência de vaga. 

 

2.2.6.2 Aproveitamento de Competências desenvolvidas no Trabalho  

O aproveitamento das competências desenvolvidas no trabalho acontece 

em dois momentos em especial: 

1 – Aproveitamento da carga horária como estágio, desde que a atividade 

tenha relação com as áreas de atuação profissional e com a diretriz curricular e 

demais legislações educacionais vigentes. 

2 – Aproveitamento da carga horária para o desenvolvimento de atividades 

complementares, desde que a atividade tenha ocorrido com carga horária 

definida, com certificação e respeitando regulamentos e legislações vigentes 

sobre atividades complementares do curso. 

 

2.3 Metodologias de Ensino 

2.3.1 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

A gestão dos serviços de informática está sob a responsabilidade do 

Departamento de Tecnologia da Informação – TI, considerado como fator 

estratégico na FACIS. Está subordinada diretamente à Diretoria. O setor de TI 

atua com funcionário responsável da área de suporte (hardware e software), para 

a administração e gerenciamento da Faculdade. A FACIS conta com várias bases 

de dados, que integram os sistemas corporativos e de apoio: um é referente aos 

dados acadêmicos, gerenciado pelo setor de TI. O banco de dados acadêmicos é 
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gerado pelo Sistema Sophia, utilizado na biblioteca e o Sistema GIZ (AIX) que é 

um software utilizado pelo sistema acadêmico e financeiro. 

O Sistema GIZ (AIX) mantém os registros acadêmicos dos alunos desde a 

inscrição para o processo seletivo na FACIS até a emissão de certificados e do 

diploma registrado. O GIZ (AIX) está implantado na FACIS desde 2008, com 

atualização permanente.  

A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo disponibiliza em sua 

infraestrutura: 

- 01 laboratório de informática, distribuído numa área de 41,83m², 

adequada ao uso e capacidade que atende plenamente à demanda de 02 alunos 

por equipamento, totalizando em média 15 equipamentos, todos com acesso à 

internet.  

Outros setores têm equipamentos de informática distribuídos de acordo com a 

necessidade de demanda. 

Outro recurso disponibilizado aos corpos docente e discente é o acesso à 

internet por meio de rede wireless, com velocidade de 240 MB, contratados junto 

à empresa NET, prestadora deste serviço. Além disso, há uma rede wireless 

disponível para o corpo discente, docente e administrativo na FACIS.  

 

 Biblioteca  

São disponibilizados na biblioteca 05 computadores, sendo 02 para uso 

dos bibliotecários e 03 para uso da comunidade acadêmico, sendo as seguintes 

configurações: 

- 2 com Gigabyte Pentium Dual 2Gb 80 Gb Windows 8 Profissional Microsoft 

Office,  

- 1 com Gigabyte Pentium Dual 0,5Gb80 Gb Windows 8 Profissional Microsoft 

Office. 

- 1 com Thinkcenter Dual Core 1Gb 150 Gb Windows 7 Home Premium Microsoft 

Office e  

- 1 com Thinkcenter AMD Athlon 2Gb 250Gb Windows Vista starter Microsoft 

Office. 
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 Salas de Aula 

São disponibilizados em cada uma das salas de aula 01 (um) computador e 

01 (um) data show para uso dos docentes e discentes. 

Os recursos audiovisuais e multimídia são diversificados e concorrem no 

sentido de auxiliar as tarefas pedagógicas dos professores e iniciativas culturais 

da Faculdade. O acesso aos equipamentos de informática pelo corpo docente é 

livre a qualquer momento na sala dos professores e nas salas específicas de 

aulas mediante reserva para que não haja conflito na utilização. Existe uma 

equipe de técnicos, que cuida da infraestrutura das salas de informática e dá o 

apoio necessário ao corpo docente e aos alunos.  

A FACIS dispõe de um Regulamento de TI que discrimina o uso e a 

administração do laboratório de informática. O acesso ao laboratório pelo corpo 

discente se dá durante o período das aulas e em horários livres, com o apoio de 

técnicos responsável, previamente agendado.  

 

2.4 Política de apoio ao discente 

 

Política de Atendimento ao Discente 

a) Apoiar e promover a implementação das entidades estudantis, garantindo sua 

autonomia de ação e reconhecendo seu papel formador de lideranças; 

b) Estimular a participação discente nos Colegiados; 

c) Manter canal de comunicação e diálogo permanente com os estudantes e suas 

representações; 

d) Apoiar a participação discente em eventos técnico-científicos e culturais; 

e) Manter sistemática de acompanhamento de egressos, com vistas a subsidiar a 

introdução de melhorias nos cursos; 

f) Promover ações para reforçar o vínculo dos alunos e egressos; 

g) Incrementar e diversificar a política de concessão de bolsas. 

 

2.4.1 Política de nivelamento 

O Processo Seletivo é o primeiro ato pedagógico da Instituição e, por isso, 

é visto como um momento de análise diagnóstica do perfil do ingressante. No 
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processo seletivo são avaliadas as capacidades de interpretação de textos e 

dados, de abstração e de escrita formal do ingressante. 

Da mesma forma, a avaliação em sala de aula é vista como um 

instrumento diagnóstico que aponta e corrige os rumos do processo de ensino e 

de aprendizagem. A partir disso, é planejado o nivelamento dos alunos tendo 

como finalidade proporcionar aos ingressantes uma revisão de conteúdos 

(necessários para o desenvolvimento de competências e habilidades do curso 

superior), oferecendo, por meio de explicações e de atividades, a assimilação de 

conhecimentos esquecidos ou não aprendidos. 

No caso dos estudantes ingressantes que apresentem deficiências em 

disciplinas básicas do Ensino Médio, principalmente nas áreas de Matemática e 

Português, terão dificuldade na assimilação dos conteúdos previstos para os 

períodos iniciais, com destaque para interpretação de gráficos, tabelas e textos, 

assim como a aplicação de regras gramaticais e modelos matemáticos.  

Com a intenção de minorar as deficiências identificadas, a FACIS propicia 

ao corpo discente atendimento de apoio, ou suplementar, às atividades de sala de 

aula ampliando os conhecimentos do aluno em conteúdos básicos e essenciais 

para a continuidade no curso superior e reforçando/revisando conteúdos 

necessários para o seu aprimoramento curricular. Com essas finalidades, a matriz 

curricular dos cursos de que fornecem reforços e embasamentos para habilidades 

e competências em Matemática, Linguagem, Comunicação e Ciências no primeiro 

ano, sendo essas informações especificadas nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos. 

Outros mecanismos de nivelamento também são acionados, como:  

- atividades didáticas preventivas e/ou terapêuticas, presenciais ou não, 

coordenadas e executadas por professores;  

- dedicação para sanar as dificuldades detectadas pelo processo seletivo, em sala 

de aula, nas disciplinas do primeiro bimestre do semestre letivo;  

- acompanhamento e orientação didática, de modo prioritário, aos alunos 

ingressantes com dificuldades de aprendizagem;  
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- uso de metodologias de aprendizagem ativas, com a redação de relatórios das 

atividades desenvolvidas, dando independência e segurança para a comunicação 

de pensamentos; 

- estímulo aos alunos do primeiro período, ingressantes na FACIS, a participarem 

de eventos promovidos pela Instituição que vislumbrem a integração dos alunos e 

seu desenvolvimento, e 

- outros, que os professores acharem interessantes, desde que aprovados pelo 

Colegiado de Curso. 

 

2.4.2 Política de atendimento psicopedagógico 

A Política de atendimento e Orientação Psicopedagógico tem como 

objetivo geral desenvolver políticas e ações de apoio psicopedagógico aos 

discentes. 

Os objetivos específicos da política são: 

- atender alunos com dificuldades de aprendizagem de expressão escrita, de falta 

de concentração, dentre outras;  

- avaliar as situações relacionadas com problemas de desenvolvimento e 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem;  

- proporcionar momentos de reflexão sobre a ação educativa;  

- esclarecer dúvidas, promovendo a satisfação e diminuição das dificuldades 

encontradas por parte dos acadêmicos;  

- prevenir a evasão escolar, a inadimplência e a repetência; 

- atender alunos com dificuldades de adaptação à vida universitária, de 

relacionamento, e 

- encaminhar para atendimento psicológico profissional quando necessário.  

O discente pode procurar espontaneamente o atendimento 

psicopedagógico, junto a Oficina Terapêutica, clínica da FACIS, especializada em 

atendimento psicológico tanto externo quanto interno a Instituição de Ensino 

Superior, ou por meio da equipe de atendimento psicopedagógico constituído pelo 

Coordenador e a Diretora da FACIS. 

 



40 

 

2.4.3 Política de apoio financeiro ao estudante 

A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo - FACIS, atendendo às 

políticas institucionais e no intuito de estimular a permanência de seus alunos, 

oferece bolsas de estudo, como a seguir descritas:  

- Bolsa Familiar – a Instituição concede descontos na mensalidade a membros de 

uma mesma família. 

- Bolsa para Sindicato – Trata-se de acordo sindical pelo qual os funcionários e os 

filhos de funcionários são beneficiados com a gratuidade de mensalidade nos 

cursos de graduação. 

- Bolsa monitoria - A instituição concede bolsas a estudantes prestes a finalizar o 

curso, mas que precisam finalizar alguma atividade pendente, como Trabalho de 

Conclusão de Curso, Estágio Curricular ou Atividade Complementar. Como 

contraparte, o estudante presta serviço de monitoria a alguma disciplina, 

auxiliando em aulas práticas, exercícios e outras atividades. Para o estudante 

receber a bolsa, são necessários os seguintes requisitos para essa concessão: 

(1) A monitoria deve seguir as normas estabelecidas na Resolução FACIS 

07/2016, acerca da atividade de monitoria; (2) O estudante deve ter finalizado 

todas as disciplinas regulares; (3) o professor responsável pela disciplina deve 

aceitar a orientar a monitoria do estudante; e (4) o estudante deve prestar um 

relatório de presença e de atividades no final do semestre em que recebeu o 

auxílio. 

- Desconto egresso – beneficia ex-alunos que concluíram cursos de graduação na 

FACIS e que estão matriculados em cursos pós-graduação lato sensu e extensão. 

- Bolsa Gratuidade: ter renda familiar mensal per capita que não exceda o valor 

de 1½ (um e meio) salário mínimo nacional vigente, no período de solicitação da 

bolsa de estudo. 

- A renda familiar mensal per capita (renda familiar mensal per capita - RFMi) é 

calculada somando-se o rendimento bruto de todos os membros do grupo familiar 

(somatório da renda familiar mensal - SRFM), dividida pelo número de 

componentes que fazem parte deste grupo (N), ou seja: 

RFMi = SRFM / N 

RFMi: Renda Familiar Mensal per capita 
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SRFM: Soma da Renda Familiar Mensal bruta 

N: Número total de componentes do grupo familiar 

 

2.4.4 Política de acompanhamento do egresso 

 

O egresso enfrenta no seu cotidiano de trabalho situações complexas, que 

podem levá-lo a confrontar as competências e habilidades adquiridas e 

desenvolvidas durante o curso de graduação com o que se espera e se apresenta 

no exercício da sua profissão. Desta forma, a avaliação do egresso da FACIS 

vem contribuir para o entendimento de como a instituição pode aperfeiçoar suas 

práticas pedagógicas visando à adequação do currículo e da prática docente com 

o que se espera de um biólogo no exercício das suas atividades e nos cursos de 

pós-graduação. 

A avaliação do egresso além de cumprir o objetivo acima, também contribui 

para a construção do papel que a FACIS tem no retorno à sociedade como um 

todo, através dos profissionais que formou ao longo de sua história. 

Objetivos: 

 Manter contato com os egressos da Instituição; 

 Atualizar os dados pessoais e profissionais dos egressos; 

 Incentivar a participação dos egressos em atividades da instituição; 

 Identificar a adequação do curso ao exercício profissional e acadêmico. 

 Conhecer, analisar e divulgar a compatibilidade entre o curso realizado, 

inserção no mercado de trabalho, atuação e remuneração dos 

profissionais formados pela instituição. 

 Identificar o grau de satisfação de seus egressos em relação ao curso 

realizado e à instituição. 

 Identificar as expectativas de seus egressos quanto à formação 

continuada. 

 Obter informações e sugestões que permitam à FACIS subsidiar ações 

para melhoria da qualidade do projeto pedagógico dos seus cursos de 

graduação e pós-graduação. 
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Além de conhecer o perfil do egresso, a política de acompanhamento de 

egresso permite a construção de um banco de talentos. Este banco de talentos 

permitiu que convidássemos profissionais oriundos da FACIS para ministrar 

palestras ou aulas especiais, especialmente durante a semana acadêmica. Esta 

ação, além de servir como uma oportunidade do egresso socializar seu 

conhecimento com a comunidade acadêmica da FACIS, serve também como um 

estímulo aos atuais estudantes que podem se mirar no percurso realizado pelo 

egresso, durante sua trajetória profissional. 

 

Sistemática de Avaliação 

A FACIS tem como proposta uma linha permanente de estudos e análises 

sobre seus egressos, objetivando, entre outros, avaliar a qualidade do ensino e 

adequação dos seus currículos. 

Esse trabalho contempla mecanismos para a criação de uma base de 

dados com informações atualizadas dos egressos, a promoção de um 

relacionamento contínuo entre a Instituição e seus egressos e avaliação da 

adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho.  

A Avaliação é realizada por meio de uma pesquisa eletrônica 

disponibilizada permanentemente site da FACIS. Isto permite que o sistema seja 

atualizado continuamente. São avaliados: 

- a relação que o curso teve com a atual posição do egresso no mercado de 

trabalho; 

- qualidade do curso concluído na FACIS, no desempenho de atividades 

profissionais; 

- continuidade dos estudos em cursos de pós-graduação; 

- empregabilidade na área de formação ou correlata; 

- possibilidade de continuidade dos estudos na própria instituição; 

- possibilidade de recomendação de cursos da FACIS para parentes e/ou amigos. 

As questões são avaliadas com índices de 1 (pior índice) ao 5 (melhor 

índice), a análise é realizada pela CPA-FACIS, e seus resultados além, de serem 

transmitidos aos gestores FACIS objetivando a melhoria dos cursos, também são 
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levados aos NDE do bacharelado e licenciatura com o objetivo de aprimorar e 

adequar o respectivo curso à realidade do mercado profissional do biólogo. 

 

2.5 Políticas de Ensino 

2.5.1 Políticas de Ensino da Graduação 

A organização didático-pedagógica da FACIS busca atender preceitos 

estipulados pelo Sistema Federal do Ensino e, de conformidade, com a proposta 

de regimento constante do presente e deve ser cometidos a órgãos de 

deliberação coletiva (Conselho Superior, Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e Colegiado de Curso), órgãos de execução (Diretoria e Coordenação 

de Curso). 

Os cursos de graduação da FACIS apresentam em seu currículo disciplinas 

e atividades, em uma sequência ordenada e hierarquizada em períodos letivos, 

cuja integralização dá direito ao correspondente diploma.  

Disciplina é caracterizada como um conjunto de conhecimentos a ser 

estudado de forma sistemática, de acordo com a política desenvolvida em um 

período letivo e determinada carga horária. Caracteriza-se atividade como um 

conjunto de trabalhos, tarefas, exercícios pertinentes ao ensino, visando ao 

aprofundamento ou à aplicação dos conhecimentos; sendo desenvolvida sob a 

forma de estágios, trabalho de campo, extensão ou complementares. Para a 

integralização curricular, adota-se o regime semestral, conforme o regimento 

institucional.  

Na organização dos currículos dos cursos de graduação, a FACIS segue 

as orientações constantes das diretrizes fixadas pelo MEC, podendo incluir 

disciplinas complementares de caráter obrigatório ou atividades pedagógicas. 

Essa inclusão visa: 

- ampliar conhecimentos básicos necessários aos cursos profissionais da área; 

- corrigir eventuais falhas na formação intelectual dos alunos; 

- orientar profissionalmente os alunos; 

- propiciar elementos para uma sólida formação geral; 

- valorizar por meio de disciplinas ou conteúdos nas ementas dos projetos 

pedagógicos dos cursos PPC, bem como atividades transversais aos conteúdos, 
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atividades de extensão e jornadas (encontros presenciais com temas específicos) 

voltadas a valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural e ações afirmativas de defesa e 

promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico racial. 

 

2.5.2 Atividades Complementares 

As Atividades Complementares compreendidas nas normas legais e/ou nos 

Projetos Pedagógicos de Cursos objetivam: enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem; complementar o currículo pedagógico; ampliar os horizontes de 

conhecimentos; favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as 

diferenças sociais; estimular as iniciativas dos alunos; propiciar a inter e a 

transdisciplinaridade do currículo; fortalecer a conduta ética e a prática da 

cidadania e envolver a comunidade situada nos arredores da Instituição através 

de eventos que propiciem uma adequada integração junto a FACIS.  

Essas atividades devem ser realizadas fora do horário da matriz curricular 

acadêmica, devendo ser cumpridas pelo aluno, a partir de seu ingresso no curso, 

obedecido à carga horária exigida em cada currículo, de acordo com as 

respectivas Diretrizes Curriculares e/ou Projeto Pedagógico de Curso.  

As Atividades Complementares são realizadas por meio de: palestras, 

seminários, congressos, conferências, ciclo de debates, oficinas, mesas 

redondas, jornadas, fóruns, etc.; cursos de extensão realizados na FACIS, em 

órgãos de classe, em entidades públicas ou privadas, desde que previamente 

aprovadas pela FACIS; monitoria em disciplinas teóricas ou práticas; estágios não 

obrigatórios; publicação de resumos e artigos em congressos, participação em 

encontros acadêmicos, bem como publicação em jornais e revistas científicas, 

participação em Programas de Iniciação Científica, oficinas, visitas técnicas, 

atividades culturais monitoradas, cursos de formação em serviços realizados na 

FACIS, em órgãos de classe; ações sociais e culturais promovidas pela FACIS e 

demais atividades estabelecidas em política específica da Instituição.  

A Instrução Normativa que versa sobre as Atividades Complementares na 

FACIS salienta os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de 
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aproveitamento, sendo o controle acadêmico do cumprimento dos critérios 

responsabilidade de setor específico.  

 

Apresenta-se a Resolução FACIS 004/2016 que regulamenta os 

procedimentos relativos às Atividades Complementares. 

 

RESOLUÇÃO FACIS 004/2016 – 18/02/2016 

Regulamenta os procedimentos relativos às Atividades Complementares. 

Art. 1º A presente resolução tem como finalidade normatizar as Atividades 

Complementares previstas no art. 44, inciso IV, da LDB 9.394/96, dos cursos 

superiores da FACIS. 

Art. 2º As Atividades Complementares têm objetivos gerais e específicos 

disponibilizados nesse artigo. 

- enriquecer o processo de ensino-aprendizagem; 

- complementar o currículo pedagógico; 

- ampliar os horizontes de conhecimento; 

- favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais; 

- propiciar a inter e a transdisciplinariedade do currículo; 

- fortalecer a conduta ética e a prática da cidadania, e 

- envolver a comunidade por meio de eventos que propiciem uma adequada 

integração junto a Instituição. 

Art. 3º As atividades objeto da presente resolução são práticas obrigatórias 

e a respectiva conclusão, dentro das horas designadas no PPC, deverão ocorrer 

durante o período em que o aluno estiver regularmente matriculado, sendo 

condição necessária para conclusão do curso com aprovação. 

Parágrafo Único: As atividades complementares devem ser realizadas 

fora do horário da matriz curricular acadêmica, devendo ser cumpridas pelo aluno, 

a partir de seu ingresso no curso. 

Art. 4º Serão consideradas Atividades Complementares, a participação nos 

seguintes eventos: 

- palestras, seminários, congressos e conferências; 



46 

 

- cursos de extensão realizados na FACIS, em órgãos de classe, em entidades 

públicas ou privadas, desde que previamente aprovadas pela FACIS; 

- monitoria em disciplinas teóricas ou práticas; 

- estágios extracurriculares; 

- publicação de resumos e artigos em congressos, participação em encontros 

acadêmicos, bem como publicação em jornais e revistas científicas; 

- participação em programas de Iniciação Científica; 

- validação de disciplinas não aproveitadas na análise curricular, desde que tenha 

aderência com o respectivo curso de graduação; 

- oficinas, visitas técnicas, cursos técnicos, cursos de formação em serviços 

realizados na FACIS, em órgãos de classe, em entidades públicas ou privadas, 

desde que reconhecidas pela FACIS; 

- realização de cursos livres (idiomas e informática); 

- participação em projetos de extensão comunitária; 

- visitas monitoradas a museus, centros culturais, exposições, jardins, com 

certificação. 

Art. 5º Não serão aceitos atividades realizadas de forma regular, em razão 

de cargo, emprego ou função. 

Art. 6º A Apresentação das atividades complementares será junto a 

Secretaria Acadêmica, por meio de formulário específico, juntamente com os 

documentos comprobatórios, no decorrer do semestre letivo. 

Art. 7º A avaliação das atividades complementares é feita pelo coordenador 

de curso e atribuído o Conceito “Cumpriu” ou “Não Cumpriu”, de acordo com o 

artigo 4º.  

Art. 8º Os casos omissos serão analisados pela Diretora da FACIS. 

Art. 9º Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

2.5.3 Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso, previsto em Projeto Pedagógico, deve 

versar sobre tema afeto à área de conhecimento desenvolvida nas linhas e 

sublinhas de atuação acadêmica da Faculdade de Ciências da Saúde de São 

Paulo.  
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O tema é de escolha do discente, aprovado e orientado por um professor-

orientador, por meio de normas previstas em resolução FACIS. Salientam-se os 

objetivos de propiciar ao aluno o aprimoramento da capacidade de produção 

científica, técnica, de consulta bibliográfica, de interpretação e crítica.  

Existe a possibilidade, após análise e seleção, por comissão específica, de 

publicação e divulgação dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC – em 

revistas próprias ou externas a Instituição.  

O Trabalho de Conclusão de Curso, regulamentado por Resolução 

específica, com destaque para os aspectos: carga horária, formas de 

apresentação, orientação e coordenação disponibilizada na sequência. 

Quando o trabalho a ser desenvolvido pelo estudante e orientador envolver direta 

ou indiretamente seres humanos, animais e/ou biodiversidade, o projeto deve ser 

examinado pelos conselhos nacionais competentes: Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e Conselho de Gestão 

do Patrimônio Genético (CGEN), cumprindo obrigatoriamente suas legislações e 

regulamentos pertinentes. 

 

Apresenta-se a Resolução FACIS 005/2016 que regulamenta os 

procedimentos relativos ao Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.  

 

RESOLUÇÃO FACIS 005/2016 – 18/02/2016 

Regulamenta os procedimentos relativos ao Trabalho de Conclusão 

de Curso - TCC 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo propiciar ao 

aluno o aprimoramento da capacidade de produção científica, técnica de consulta 

bibliográfica, de interpretação e crítica. 

Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso deve versar sobre tema afeto à 

área do conhecimento desenvolvida nas linhas de atuação acadêmica da FACIS, 

com aprovação do professor orientador. 

Art. 3º O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser apresentado no último 

período, com a carga horária prevista no Projeto Pedagógico de Curso. 
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Art. 4º O Trabalho de Conclusão de Curso, dada a natureza que encerra, 

não poderá contemplar assunto que: 

- caracterize violação ao sistema jurídico vigente; 

- atentatório aos princípios morais e éticos; 

- discriminatório; 

- capaz de revelar ou estimular ódio de classe de qualquer natureza; 

- ofensivo às instituições públicas ou privadas; 

- desalinhado com os objetivos acadêmicos e sociais da produção científica. 

Art. 5º O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser apresentado em 

seções públicas e por intermédio de uma ou mais formas, desde que estabelecida 

em regulamento específico do curso. 

- pôsteres; 

- apresentação de produto; 

- trabalho escrito; 

- monografia; 

- defesa oral perante Banca Examinadora; 

- artigo científico. 

Art. 6º A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso será por meio de 

nota de 0 (zero) a 10 (dez), conforme o desempenho alcançado pelo discente. A 

nota mínima para aprovação é 7.0 (sete). 

Parágrafo Único: Em caso de não obtenção da nota mínima obrigatória, o 

discente deverá cursar a disciplina em regime de dependência, até o período 

máximo integralização do curso. 

Art. 7º Os casos omissos serão analisados pela Diretora da FACIS. 

Art. 8º Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

2.5.4 Monitoria 

A Política de Monitoria da FACIS visa o aprimoramento do processo ensino 

e aprendizagem que contribui para a formação integrada do aluno nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação. É um instrumento para 

a melhoria do ensino, através do estabelecimento de novas práticas e 

experiências pedagógicas que visem fortalecer a articulação entre teoria e prática.  
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A monitoria da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo – FACIS é 

regulamentada por política específica - Instrução Normativa - que tem por 

objetivos: promover o desenvolvimento acadêmico do discente, aprimorando sua 

inserção nas atividades vinculadas ao processo de ensino, pesquisa e extensão, 

desenvolvido nos cursos de graduação; ampliar e aprimorar conhecimentos; 

propiciar melhores condições de integração dos alunos na Instituição, na 

comunidade em geral e despertar no discente o interesse pela docência. A 

Instrução ressalta, ainda, a atribuição dos monitores, a supervisão realizada por 

docentes e suas atribuições entre outros aspectos.  

 

Apresenta-se a Resolução FACIS 0047/2016 que regulamenta os 

procedimentos relativos á Monitoria. 

 

RESOLUÇÃO FACIS 007/2016 – 18/02/2016 

Regulamenta os procedimentos relativos à Monitoria 

Art. 1º. A monitoria, para as disciplinas que compõem os cursos da 

Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo – FACIS, tem os seguintes 

objetivos: 

- desenvolver, aprimorar e ampliar conhecimentos;  

- aperfeiçoar e complementar as atividades ligadas ao processo de ensinoe 

extensão;  

- despertar no discente o interesse pela docência.  

Art. 2º. A monitoria está aberta a todos os alunos regularmente 

matriculados na Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo – FACIS. 

Art. 3º. A monitoria terá duração de um semestre letivo, podendo ser 

prorrogada por igual período, desde que não ultrapasse 02 (dois) anos. 

Art. 4º. A monitoria é uma atividade individual não restrita ao horário 

específico da disciplina monitorada, não podendo ser cumpridas monitorias em 02 

(duas) ou mais disciplinas simultaneamente. 

Art. 5º. A monitoria não será remunerada e não constituirá vínculo 

empregatício do monitor com a Entidade Mantenedora, uma vez que seu objetivo 
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é o aprimoramento do ensino assim como a instrumentalização para futura 

carreira acadêmica. 

 

DAS INSCRIÇÕES PARA A MONITORIA 

Art. 6º. As inscrições deverão ser efetivadas na Secretaria da Faculdade de 

Ciências da Saúde de São Paulo – FACIS, mediante preenchimento de 

requerimento próprio.  

 Art. 7º. Poderão candidatar-se à monitoria, os alunos que tenham cursado, 

com aprovação, a disciplina que pretende monitorar. 

Art. 8. Não poderá inscrever-se o aluno que já tenha exercido as funções 

de monitor em uma mesma disciplina por 02 (dois) períodos letivos, mesmo que 

não consecutivos. 

Art. 9. Não será aceito como monitor o aluno: 

- que não tenha efetivado sua inscrição no prazo estipulado; 

- que não tenha sido selecionado pelo respectivo professor na data prevista;  

- que tenha sofrido penalidades disciplinares. 

DA SELEÇÃO 

Art. 10. A seleção dos monitores realizar-se-á por prova classificatória 

realizada em data fixada e divulgada por edital, com antecedência mínima de 07 

(sete) dias úteis, ou ainda segundo outras normas emanadas pela Diretoria. 

Parágrafo Único. Para início do exercício das atividades, o monitor deve 

comprovar sua matrícula no semestre, bem como a aprovação na disciplina em 

que desempenhará as funções de monitoria. 

Art. 11. O concurso será realizado em data e horário estipulados em Edital. 

Art. 12. Os candidatos serão avaliados e classificados pelo coordenador do 

curso, segundo critérios próprios, levando-se em conta: 

- rendimento obtido no exame de seleção; 

- habilidades e competências na área de conhecimento; 

- desempenho obtido durante o curso; 

- resultados apurados em outras áreas e  

- disponibilidade de horário. 
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Art. 13. Após a seleção, o coordenador do curso deverá comunicar à 

Diretora a relação dos alunos selecionados e suplentes, se houver, no prazo 

máximo de 07 (sete) dias úteis. 

Art. 14. Os candidatos terão conhecimento dos resultados da seleção por 

meio de listas classificatórias divulgadas pela Instituição. 

Parágrafo Único. Os candidatos classificados deverão comparecer à Secretaria 

para formalizar sua efetivação na função e informar a disponibilidade de horário, 

dentro dos prazos estipulados em editais de convocação. 

Art. 15. As Atividades da Monitoria serão regulamentadas em regimento 

próprio de cada curso. 

Art. 16. Os casos omissos serão analisados pela Diretora da FACIS. 

Art. 17. Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

2.6 Princípios e diretrizes pedagógicas para o projeto pedagógico de 

curso 

2.6.1 Políticas para pós-graduação, extensão e formas de 

operacionalização. 

2.6.1.1 Política de Pós-Graduação e forma de operacionalização  

Apresenta-se o planejamento e estrutura da pós-graduação lato sensu da 

FACIS, fundada em 1998 e com os cursos de graduação Ciências Biológicas – 

Licenciatura e Ciências Biológicas – Bacharelado, renovados os reconhecimentos 

por meio de portarias específicas da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior, publicadas no Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 

2015 sob o número 1.092 de 24 de dezembro de 2015 e no DOU de 15 de 

dezembro de 2016 sob o número 793, de 14 de dezembro de 2016, 

respectivamente. 

Os cursos são ofertados considerando o atendimento às demandas sócio-

econômicas da região de inserção da IES e articulação da oferta dos cursos com 

a área da graduação. Os cursos são elaborados de acordo com a legislação 

educacional vigente e cadastrados no sistema e-MEC. Os projetos são aprovados 

pelos colegiados competentes e acompanhados no âmbito interno pelo 

coordenador e docentes do curso e pela avaliação institucional. Destaco, há um 
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regulamento geral para os cursos e/ou específico por curso quando se fizer 

necessário.  

Apresenta-se o regulamento geral dos cursos de pós-graduação lato sensu 

 

REGULAMENTO DAS POLÍTICAS E CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU  

I. DA FACIS 

A FACIS – Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, órgão 

responsável pelos cursos de graduação, pós-graduação e extensão, mantida 

pelo Centro de Ensino Superior de Homeopatia IBEHE EIRELI, Portaria do 

MEC nº 941 de 28 de agosto de 1.998, conforme o D.O.U. de 31 de agosto de 

1.998, recredenciada pela Portaria nº 348,  de 5  de abril de 2012 – DOU nº 69 

de 10 de abril de 2.012. 

II. DOS CURSOS 

A- Características: As políticas da FACIS têm por objetivo a 

especialização lato sensu – Resolução CNE/CES nº 1/2007.   

B- As Políticas de Pós - Graduação Lato Sensu tem carga horária mínima 

de 360 (trezentos e sessenta) horas, nestas não computados o tempo de 

estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e/ou reservado, 

obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia ou trabalho 

de conclusão de curso.  

C- A carga horária será determinada em cada Projeto Pedagógico de 

Curso de acordo com sua necessidade e especificação. 

D- A distribuição temporal da carga horária far-se-à de acordo com a 

Política especificada no Projeto de Curso. 

E- O corpo docente é constituído em todos os programas por no mínimo 

50% (cinquenta por cento) de Mestres e Doutores. 

F- O local dos cursos e horários estão formalizados nas especificações de 

cada curso, podendo, entretanto, a critério da coordenação pedagógica e 

por necessidade da Faculdade ou docentes, sofrer mudanças com aviso 

prévio de 01 (uma) semana. 
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G- A FACIS mantém uma secretária acadêmica e um serviço de suporte 

técnico que podem ser acessadas respectivamente por e-mail: 

Secretária Acadêmica: academico@naes.com.br 

Suporte Técnico: suporte@naes.com.br 

 

III. DA MATRÍCULA 

A- Requisitos para matrícula: profissional diplomado em curso de graduação 

compatível com o curso a ser cursado. 

B- De requisitos para inscrição:  

a) ser profissional da área correlata ao curso pretendido comprovado 

pelo diploma de graduação;  

b) Apresentar os documentos de identificação e de conclusão de 

curso superior na forma de Xerox autenticada e 

- Xerox RG 

- Xerox CPF 

- Xerox Comprovante de endereço 

- Xerox certidão de nascimento ou casamento 

- Xerox Diploma Frente e Verso 

- Xerox Carteira do Conselho 

- 1 foto 3X4 

 

IV. DA AVALIAÇÃO 

A) A avaliação que indicará o aproveitamento do aluno terá 

periodicidade estabelecida em cada projeto. Será considerado aprovado o 

aluno que atingir conceito final igual ou maior a 7,0 (sete) e no mínimo 

75% de frequência; 

B) O aluno poderá protocolar junto à Secretaria uma solicitação para 

realização da prova substitutiva, mediante apresentação de justificativa do 

motivo de sua ausência no momento da prova, desde que tenha 75% de 

frequência no curso em questão.  

C) A não realização da prova, sem justificativa, implicará na reprovação 

do aluno no módulo ou disciplina. 

mailto:suporte@naes.com.br
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V. DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA: 

A) O período de trancamento será de no máximo 12 meses 

contabilizados da data de concessão do trancamento.  

 

VI. DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

A) Todos os alunos receberão orientação de profissional capacitado, 

com a supervisão da coordenação do curso. 

B) Os trabalhos devem seguir as Normas da ABNT e entregues em 03 

vias encadernados. 

C) A defesa do trabalho se fará frente a banca designada pelo 

Conselho da FACIS. 

D) O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser entregue no período 

determinado no projeto de cada curso; 

E) Em caso excepcional, o aluno poderá solicitar ampliação do prazo 

de entrega do TCC de acordo com o projeto de curso, no entanto haverá 

um valor de mensalidade fixado e informado pela secretaria, objetivando 

ampliação do contrato educacional. 

 

No triênio de março de 2016 à dezembro de 2018, foram ofertados na 

modalidade presencial os cursos de pós-graduação lato sensu em:  

- Pós Graduação Lato Sensu em Pediatria Clínica; 

- Pós Graduação Lato Sensu em Neonatologia; 

- Pós Graduação Lato Sensu em Psicologia Integrativa Transpessoal; 

- Pós Graduação Lato Sensu em Psicologia Junguiana 

- Pós Graduação Lato Sensu em Psicossomática; 

- Pós Graduação Lato Sensu em Arteterapia e Expressões Criativas; 

- Pós-graduação Lato Sensu em Acupuntura; 

- Pós-graduação Lato Sensu em Homeopatia; 

- Pós-graduação Lato Sensu em Biomedicina Estética e 

- Fisioterapia Dermatofuncional. 
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Descreve-se na sequência os cursos ofertados no triênio elencados 

anteriormente. 

Nome do Curso: Pós Graduação Lato Sensu em Neonatologia 

Objetivo: O Programa de Especialização em Neonatologia - Pós Graduação Lato 

Sensu, cadastrado no CNA e MEC, está todo inovado com prática em alguns 

módulos e a oferta de Estágio (não obrigatório) de 01 mês em serviço de 

Neonatologia. 

Público Alvo: Médicos 

Coordenador: Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck 

Concluintes: 29 alunos 

 

Nome do Curso: Pós Graduação Lato Sensu com Especialização em Pediatria 

Clínica  

Objetivo: O Programa de Pós-graduação Lato Sensu com Especialização em 

Pediatria Clínica da FACIS visa o aprimoramento profissional voltado à 

assistência à criança e ao adolescente, tanto na parte preventiva quanto curativa. 

Com um conteúdo programático baseado nas exigências da Sociedade Brasileira 

de Pediatria o curso promove a reciclagem de conhecimento para a atuação do 

profissional de forma atualizada. Esse processo de aprimoramento é feito com 

cunho acadêmico, mas sempre contemplando a prática do dia a dia. Nesse novo 

programa foi incluído o módulo prático de Habilidades Pediátricas e as 

especialidades de Dermatologia, Ortopedia e Otorrinolaringologia. Programa é 

cadastrado no CNA e MEC oferecendo pontuação para a renovação do TEP e 

certificado de Especialização de Validade Nacional.  

Público-alvo: Médicos. 

Coordenação Docente: Prof. Dr. Evandro Roberto Baldacci 

Participação Discente:182 alunos 

 

Nome do Curso: Pós Graduação Lato Sensu em Psicologia Junguiana 

Objetivo: O curso de Pós-graduação Lato Sensu com Especialização em 

Psicologia Junguiana, forma especialistas capacitados ao atendimento 

terapêutico, abordando o ser humano de forma integral, abrangendo e integrando 
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a psicologia, em sua dimensão instintiva, arquetípica e biológica. O curso capacita 

os alunos a analisarem os sonhos e compreenderem todos os sintomas de 

adoecimento, que são manifestações psicossomáticas da natureza humana, 

criado condições para as expressões criativas acontecerem. A Psicologia 

Junguiana visa difundir as teorias, práticas e pesquisas da Psicoterapia Analítica 

de Carl Gustav Jung e de seus sucessores, cujas obras estão sendo alvo de 

grande interesse na atualidade. 

Público Alvo: Profissionais de nível superior nas áreas humanas e biológicas. 

Coordenador: Waldemar Magaldi Filho 

Concluintes: 541 

 

Nome do Curso: Pós Graduação Lato Sensu em Psicologia Integrativa 

Transpessoal 

Objetivo: O curso de Psicologia Integrativa Transpessoal com o objetivo de 

complementar e atualizar a formação de profissionais das áreas de humanas, 

educação e saúde, nos âmbitos empresariais, escolares, institucionais, religiosos, 

hospitalares ou de clínicas. Este curso tem como característica a abordagem 

transdisciplinar, ecumênica, pluralista, holística e integral, possibilitando aos 

alunos a compreensão da consciência humana em todos seus estados e estágios 

evolutivos. 

Público Alvo: Profissionais de nível superior nas áreas humanas e biológicas. 

Coordenador: Waldemar Magaldi Filho 

Concluintes: 23 

 

Nome do Curso: Pós Graduação Lato Sensu em Psicossomática 

Objetivo: O curso de Pós-graduação Lato Sensu com Especialização em 

Psicossomática foi instituído para atender à crescente demanda de conhecimento 

sobre a integração entre corpo, alma, espírito e a busca de conhecimento sobre 

as causas do adoecer e os caminhos da cura. Com o objetivo de suprir a carência 

deste pensar e fazer integral o curso de Psicossomática aborda os vários 

sintomas de adoecimento que possam surgir isolados ou interligados aos 
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aspectos biológicos, afetivos, emocionais, psicológicos, sociais, familiares, 

profissionais e espirituais dos seres humanos. 

Público Alvo: Todos os profissionais com nível superior 

Coordenador: Waldemar Magaldi Filho 

Concluintes: 189 

 

Nome do Curso: Pós Graduação Lato Sensu em Arteterapia e Expressões 

Criativas 

Objetivo: O curso de Arteterapia e Expressões Criativas tem como objetivo 

capacitar nossos alunos a criarem e despertar a capacidade criativa de seus 

clientes, dos âmbitos organizacionais, empresariais, industriais, comerciais, 

educacionais ou clínicos. Para depois, poderem utilizar essas expressões 

criativas de forma terapêutica, no sentido de buscarem possibilidades de 

superação das crises, possibilidades transformadoras e a cura biopsicossocial. 

Com característica transdisciplinar, o curso de pós-graduação lato-senso de 

Arteterapia e Expressões Criativas, permeia os campos da ciência psicológica, 

psiquiátrica, fonoaudiologia, comportamental, corporal, psicológica, sociológica, 

ocupacional e educacional. O curso irá capacitar os alunos, por meio de 

intervenções não racionais e das técnicas expressivas, a estabelecerem relações 

de ajuda no sentido de contribuir para os caminhos de cura dos transtornos 

psicoafetivos e ou psicossomáticos, numa visão integral de Ser. 

Público Alvo: Todos os profissionais com nível superior 

Coordenador: Waldemar Magaldi Filho 

Concluintes: 212 

 

Nome do Curso: Pós-graduação Lato Sensu em Acupuntura 

Objetivo: Conveniado com a Shanghai University of Traditional College Medicine, 

o curso de pós-graduação em Acupuntura estuda as principais abordagens dos 

fundamentos da TTC (ZhongYi), permitindo ao aluno praticar a estimulação neural 

periférica dos pacientes através do estudo das metodologias teóricas e práticas 

da Acupuntura Tradicional Chinesa.  Por meio da análise das técnicas tradicionais 

e modernas o curso delineia as múltiplas faces da prática clínica e científica 
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preparando o aluno para identificar a localização dos pontos de estimulo 

referentes aos tratamentos das diversas patologias. O curso conta ainda com 

Ambulatório próprio, oferecendo aulas práticas sob a orientação de corpo docente 

formado por mestres e doutores. Além dos conteúdos teóricos e atividades 

práticas desenvolvidas durante o curso, a partir da 8ª aula os alunos contam com 

práticas ambulatoriais que ocorrem segundas, terças e quartas (manhã, tarde ou 

noite) no Ambulatório-Escola da FACIS onde são atendidos pacientes reais 

cadastrados ou indicados pelo aluno. O indicado é que o aluno tenha ao menos 

um desses dias e períodos disponíveis para execução das horas práticas. 

Público Alvo: Biomédicos, Educadores Físicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, 

Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Médicos, Nutricionistas, Odontólogos, 

Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais e demais profissões de nível superior da 

área da saúde. 

Coordenador: Cláudio S. Lopes 

Concluintes: 68 

 

Nome do Curso: Pós-graduação Lato Sensu em Homeopatia 

Objetivo: O curso de Pós-Graduação Lato Sensu com Especialização em 

Homeopatia qualifica os profissionais de saúde para a prática homeopática, 

abordando a manipulação de remédios florais e proporcionando o domínio dos 

conceitos fundamentais da homeopatia. Aliando teoria a prática, o curso permite a 

vivência destes conceitos através do Laboratório Farmacêutico ou Ambulatório 

Veterinário, de acordo com a formação de cada profissional. 

Público Alvo: Farmacêuticos, Médicos, Odontólogos e Veterinários. 

Coordenador: Oswaldo Cudizio  

Concluintes: 71 

 

Nome do Curso: Pós-graduação Lato Sensu em Biomedicina Estética 

Objetivo: O curso de Pós-Graduação em Biomedicina Estética habilita o 

biomédico a realizar procedimentos na área estética facial e corporal, através do 

uso de equipamentos avançados e associações dermocosméticas. Além disto, o 

profissional também é capacitado a executar procedimentos não invasivos e 
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invasivos não cirúrgicos, podendo prescrever substâncias e produtos para fins de 

beleza e estética. O profissional aprenderá a identificar e corrigir alterações 

dermato-fisiológicas e inestéticas, decorrentes de condições orgânicas congênitas 

ou adquiridas devido ao próprio processo de envelhecimento natural do paciente. 

Público Alvo: Biomédicos. 

Coordenador: Christian Grassl 

Concluintes: 110 

 

Nome do Curso: Pós-graduação Lato Sensu em Fisioterapia Dermatofuncional 

Objetivo: Propiciara profundamento de seus conhecimentos na área e ao final do 

curso o aluno estará apto a realizar os procedimentos estéticos faciais e 

corporais, atuando em consultórios, clínicas, spas e até mesmo ministrar aulas 

em cursos superiores. 

Público Alvo: Fisioterapeutas. 

Coordenador: Adriana Sayuri Nonaka 

Concluintes: Curso em andamento 

 

2.6.1.2 Políticas de Extensão e Ação Social e forma de operacionalização 

A FACIS concebe a extensão como “sua função de comunicação com a 

comunidade, possibilitando sua retroalimentação, face à problemática da 

sociedade, propiciando uma reflexão crítica e revisão permanente de suas 

funções de ensino e extensão”. 

As atividades de extensão envolvem, principalmente, ações de projetos 

que desenvolvam conteúdos sobre: 

Direitos humanos, meio ambiente, diversidade, étnicoracial, entre outros. 

 

Apresenta-se a Resolução FACIS 003/2016 que regulamenta os 

procedimentos relativos à Extensão Presencial e Ação Social.  

 

RESOLUÇÃO FACIS 003/2016 – 18/02/2016 

Regulamenta os procedimentos relativos à Extensão Presencial e 

Ação Social 
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Art. 1º. A Política de Extensão e Ação Social institui disciplina e normatiza 

as atividades e programas de extensão e ação social da Faculdade de Ciências 

da Saúde de São Paulo – FACIS. 

Art. 2º. Constituem atividades de extensão:  

- serviços prestados por discentes, supervisionados por docentes, à 

comunidade externa ou interna; 

- eventos internos à instituição na forma de semanas culturais, simpósios, 

mesas redondas, exposições, feiras, festas, grupos de estudos, apresentações 

artísticas/culturais/científicas, palestras de interesse coletivo, campanhas, dentre 

outros eventos. 

Art. 3º. Os cursos de extensão serão propostos por Coordenadores de 

Curso ou por meio da Instituição, de acordo com as linhas de Atuação Acadêmica 

da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo – FACIS. 

§1º. As atividades de extensão são debatidas e propostas prioritariamente 

durante o período de planejamento da Instituição e dos cursos, em momentos 

específicos de planejamento pedagógico previstos no Calendário Escolar e nas 

reuniões dos Conselhos da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo – 

FACIS. 

§2º. Os eventos e serviços de extensão articulam-se às Práticas 

Profissionais e às Práticas Investigativas, sempre redundando em avaliação dos 

discentes participantes em disciplinas afins e indicadas pela Coordenadoria. 

Art. 4º. Compete a cada Coordenador, colegiadamente e a Instituição, a 

propositura de atividades e eventos de ação social junto à comunidade interna e 

externa, em projetos próprios ou em parcerias com entidades governamentais e 

não governamentais. 

Art. 5º. Os casos omissos serão analisados pela Diretora da FACIS. 

Art. 6º. Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
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Principais atividades de extensão do triênio de março de 2016 a março de 2019: 

 Curso Intensivo de Pediatria  

Objetivo: O curso tem o objetivo de dar uma revisão, atualização e 

orientação para habilitar o aluno ao atendimento, apresentando as situações 

clínicas mais frequentes no manejo diagnóstico e terapêutico, sempre 

evidenciando os sinais e sintomas de risco. Os conteúdos são  desenvolvidos de 

forma objetiva e com base na Bibliografia orientada pela SBP, com práticas 

de treinamento para responder testes e desenvolver a parte cursiva. 

Público Alvo :Médicos  

Coordenação Docente: Prof. Dr. Evandro Roberto Baldacci 

Participação Discente: 35 alunos 

 

 Curso de extensão em Espirometria  

Objetivo do curso: Visa treinar e preparar o indivíduo que aspire a trabalhar 

como técnico no exame de Espirometria, ou que já trabalhe com o exame. 

Público-alvo: Técnicos de Espirometria e aspirantes a atuar como técnicos. 

Coordenação Docente:Ms. Maria Amélia Rodrigues 

Participação Docente: 05 alunos 

 

 Curso de extensão de Habilidades Pediátricas 

Objetivo:Na prática de Pediatria Geral e principalmente na Urgência e 

Emergência, o conhecimento de habilidades para a boa atenção ao paciente é 

essencial. 

Este curso associa um teórico resumido, mas consistente e eficaz, com a prática 

de vários procedimentos, boa parte com treinamento em bonecos. 

Com turmas limitadas em número para um maior aproveitamento, o curso será 

sempre presencial objetivando o treinamento prático. 

Público Alvo: Médicos  

Coordenação Docente: Prof. Dr. Evandro Roberto Baldacci e Dra. Renata Nunes 

de Castro  

Participação Discente: 27 alunos 
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Semana da Biologia (2016/2017/2018) 

Descrição: atividades acadêmicas com o objetivo de comemorar o dia do 

Biólogo.  Durante uma semana ocorrem palestras, oficinas e mesas-redondas 

sobre a atuação e formação do profissinal biólogo. 

Objetivos: (i) promover e divulgar a atividade profissional do biólogo, com a 

partipação de profissionais e estudantes envolvidos no mercado de trabalho do 

biólogo; (ii) estimular o conhecimento e a discussão de temas novos e atuais 

relacionadosàs Ciências Biológicas; (iii) divulgar a Instituição de Ensino Superior 

ao público externo, entre estudantes do ensino fundamental e médio; (iv) oferecer 

atualização de conhecimentos aos estudantes dos cursos de gradução, pós-

graduação e funcionários envolvidos; (v) permitir o contato dos nossos estudantes 

com egressos de nossa IES, que estejam atuando nas diversas áreas das 

Ciências Biológicas; (vi) discutir temas relacionados a diversidade biológica, etno-

cultural, de sexualidade e de gênero. 

Público alvo: Comunidade externa e interna da nossa Instituição de Ensino 

Superior. 

Participação discente: Cada edição contou com cerca de 20 participantes 

externos por dia em cada uma de suas três edições, além de participantes da 

própria Instituição de Ensino Superior. Os discentes da IES também foram 

responsáveis em desenvolver e realizar alguns colóquios. 

Coordenação Docente: As coordenações gerais dos eventeso ficaram a cargo 

dos docentes e coordenadores dos cursos de licenciatura e bacharelado em 

Ciências Biológicas da nossa IES. 

Projeto Integrador e Práticas Interdisciplinares: Bombas de sementes (2016) 

Descrição: bombas de sementes são pequenas formas arredondadas de argila e 

composto orgânico que abrigam sementes diversas. Esta estratégia é utilizada, 

inclusive, em reflorestamento, mas atualmente são usadas para aumentar as 

áreas verdes nas cidades, atraindo polinizadores e permitindo o embelezamento 

das regiões urbanas. 

Objetivos: despertar o interesse das pessoas pelo aumento das regiões verdes 

em São Paulo e pelos problemas ambientais associados ao desmatamento. 
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Público alvo: Frequentadores do Parque Ibirapuera e do metrô. Frequentadores 

(corpo discente e profissionais) da FACIS. 

Partipação discente: Os alunos responsáveis apresentaram a técnica de 

preparação e uso das bombas de sementes para pessoas externas da Faculdade 

e ministraram palestra sobre os resultados das ações na semana da Biologia de 

2016. 

Número de participantes: As atividades envolveram cerca de 100 participantes 

externos, em eventos realizados próximo ao metrô Ana Rosa e no Parque do 

Ibirapuera e durante a semana da biologia da FACIS. 

Coordenação docente: Profa Dra. Eliete Pardono 

 

Projeto Integrador e Práticas Interdisciplinares: Herbário (2016-2017) 

Descrição: é uma coleção de plantas secas prensadas, chamadas de exsicatas, 

de onde se utiliza e adiciona informação sobre cada uma das espécies 

conhecidas e sobre novas espécies de plantas. A secagem do material deve ser 

feita à sombra, com o material prensado em jornal, e se a secagem for realizada a 

temperatura ambiente, o jornal deve ser trocado todos os dias, para evitar o 

crescimento de fungos. Estas espécies encontram-se devidamente catalogadas e 

identificadas com informação acerca das plantas e do local onde foram colhidas. 

Os alunos realizam novas colheitas de exemplares, acompanhadas com 

informações adicionais sobre a evolução do habitat, do clima, da vegetação, e 

outras informações que se considerarem relevantes. O papel desempenhado 

pelos herbários nos estudos de biodiversidade é cada vez mais reconhecido pelos 

investigadores. A manutenção e ampliação dos herbários constituem uma 

preocupação crescente devido ao aumento dramático de espécies vegetais 

ameaçadas de extinção.  

Objetivos:(i) restaurar e ampliar as coleções biológicas do herbário da FACIS; (ii) 

melhorar o ambiente de armazenamento das exsicatas; disponibilizar o acervo 

botânico como referência na identificação de espécimes vegetais; (iii) utilizar as 

exsicatas nas disciplinas da graduação e da especialização; (iv) utilizar as 

exsicatas por moradores do bairro e pesquisadores em geral; (v) desenvolver, in 

loco ou em escolas, aulas sobre a montagem das exsicatas; (vi) promover o 
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registro da biodiversidade das plantas; (vii) servir de referência para identificação, 

pesquisa e educação; (viii) contribuir com o conhecimento da biodiversidade 

vegetal da região.  

Público alvo: Estudantes da FACIS; Estudantes do Ensino fundamental e médio 

da região metropolitana de São Paulo; Comunidade acadêmica de Botânica. 

Partipação discente: Envolvimento direto de 4 estudantes no desenvolvimento 

do projeto; as exsicatas do herbário FACIS são utilizadas nas disciplinas da área 

de Botânica do curso. 

Número de participantes:Cerca de 30 alunos do ensino médio participaram de 

uma palestra sobre a importância do herbário e aula prática com montagem de 

exsicatas no Colégio Caritas; Envolvimento dos estudantes de Ciências 

Biológicas nos cursos de Botânica; Duas palestras foram desenvolvidas a 

aproximadamente 40 alunos e visitantes em semanas da biologia.  

Coordenação docente: Profa Dra. Emmanuelle da Silva Costa 

 

Projeto Integrador e Práticas Interdisciplinares: Projeto BioLivre (2016) 

Descrição: o projeto é de divulgação científica para o público leigo, por meio de 

teorias da transposição didática, em que o saber sábio, da academia, sofre 

transformações para o saber ensinado. Um texto, por exemplo, deve ser escrito 

de modo a ser entendido tanto por uma pessoa na área da Biologia quanto para 

um leigo no assunto. 

Objetivos: (i) tornar acessíveis informações de várias áreas da Biologia; (ii) 

divulgar por meio de palestras, informativos, textos, banners e outros meios 

ilustrativos e escritos para facilitar a compreensão das informações tomando o 

devido cuidado para não ignorar o conteúdo científico; (iii) discutir trabalhos 

científicos, perder o medo de ler trabalhos em inglês e também trazer atualidades 

que surgem em cada ramo da Biologia. 

Número de participantes: Palestras e atividade prática com indivíduos selvagens 

e mutantes de Drosophila melanogaster, envolvendo possibilidades de pesquisa 

genética e evolutivas com o modelo, com cerca de 30 participantes cada; 

Divulgação de mais de dez textos escritos e divulgados em mídias eletrônicas, 

com grande visualização e acesso de interessados, inclusive um deles intitulado 
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“Como ler um artigo científico”. Discussão entre os discentes da FACIS com 

artigos científicos de temática ambiental e de biotecnologia na língua inglesa. 

Público alvo: Pessoas interessadas em Ciências e corpo discente da FACIS. 

Partipação discente: Osestudantes puderam participar na elaboração e 

execução dos projetos, além da participação discente nas palestras e atividade 

prática com o uso das Drosófilas. 

Coordenação docente: Profa Dra. Eliete Pardono, ProfMe.Alessandro M. Mazzoni 

e Prof.Me. Christian Grassl. 

 

Projeto Integrador e Práticas Interdisciplinares Sinalização e 

conscientização ambiental/ Parque da Aclimação (2016) 

Descrição: a atividade de sinalização e conscientização ambiental no Parque 

Aclimação é construída a partir de material descartado, como madeira. 

O processo é feito por meio do tratamento da madeira, montagem das placas e o 

acabamento com barbante. Materiais que se degradam na natureza, evitando 

assim possíveis danos ao meio ambiente. 

Objetivos: sinalizar todas as áreas e informativos no Parque da Aclimação com 

material reutilizado e de fácil degradação. 

Número de participantes: Envolveu diretamente a atuação de uma aluna e 

frequentadores do parque da Aclimação, não sendo contabilizado o número de 

pessoas favorecidas. 

Público alvo: Frequentadores do Parque da Aclimação; Frequentadores (corpo 

discente e profissionais) da FACIS. 

Partipação discente: Uma aluna foi a responsável pelas atividades, realizando 

palestra na semana da biologia para aproximadamente 40 discentes e visitantes. 

Coordenação docente: Prof. Dr. José Walber M. Costa Cruz 

 

Projeto Integrador e Práticas Interdisciplinares: Projeto Cultive (2016-2017) 

Descrição:Atividades de educação ambiental. 

Objetivos: (i) auxiliar a comunidade a fazer uma reflexão sobre a expansão 

urbana e os problemas ambientais e de saúde dela decorrentes; (ii) envolver e 

educar a comunidade sobre atitudes sustentáveis que podem ser praticadas no 



66 

 

dia-a-dia; (iii) desenvolver e implementar hortas e composteiras (minhocários) em 

pequenos espaços, com realização de oficinas sobre os temas cultivar, plantar e 

colher (e tudo o que estes abrangem); (iv) distribuir mudas gratuitas em áreas de 

uso público; (v) divulgar informações através de mídias sociais, incentivando a 

plantação de árvores e hortas comunitárias e educando a população sobre a 

problemática do lixo urbano; (vi) implementar oficinas e voluntariado para a 

limpeza de espaços públicos, onde as pessoas descartam lixo de maneira 

incorreta. 

Número de participantes e Participação Discente: os alunos desenvolveram 

um mini jardim vertical, favorecendo a comunidade FACIS; desenvolveram 

palestra na semana da Biologia de 2016, com a participação de aproximadamente 

40 pessoas; desenvolveram oficinas na semana da biologia de 2017, com 

explicações de todas as etapas envolvidas no projeto. As oficinas foram muito 

elogiadas e participaram da atividade cerca de 40 pessoas.  

Coordenação docente:Prof. Me.Alessandro M. Mazzoni 

 

Projeto Integrador e Práticas Interdisciplinares: Ações e Boas Práticas 

Ambientais (2016-2017). 

Descrição: Atividades de educação ambiental. 

Objetivos: (i) conscientizar a os envolvidos e beneficiados pelo projeto em 

relação aos danos que o óleo, indevidamente descartado, causa ao meio 

ambiente; (ii) implantar uma horta com o objetivo de aproximar as crianças ao 

cuidado da terra e introduzir o alimento cultivado para alimentação escolar 

orgânica; (iii) implementação de um ponto de coleta de materiais eletrônicos na 

Vila Mascote/SP, informar aos comerciantes e consumidores dos problemas 

relacionados ao descarte incorreto de resíduos eletrônicos; (iv) apresentar 

palestras e oficinas sobre a importância do biodigestor como uma forma limpa e 

sustentável do reaproveitamento de resíduos orgânicos para a produção de 

biogás e redução do lixo orgânico; (v) reduzir o uso de descartáveis entre os 

colaboradores, promovendo ações de redução gradual dos materiais para reduzir 

custos financeiros e descarte de material plástico; promover a integração dos 

conhecimentos adquiridos das áreas da biologia, como botânica e a ecologia, com 
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aplicação direta em parceria com uma comunidade específica e seus membros 

em prol de um sistema sustentável. 

Número de participantes e Participação Discente: o proprietário e os 

funcionários do comércio foram sensibilizados sobre os danos do descarte 

indevido de óleo. Além disso, participaram da oficina durante a semana da 

Biologia de 2017 cerca de 40 alunos; não há um número exato de beneficiados 

com a construção da horta, mas sem dúvida a comunidade escolar foi envolvida 

na ação ambiental; c) no primeiro estágio o ponto inicial de coleta foi instalado, 

foram registrados 15 quilos de resíduos eletrônicos coletados. Inúmeros 

comerciantes e clientes leram o banner informativo e a ação foi exposta na 

semana da Biologia para cerca de 40 pessoas; d) o grupo participou da semana 

da Biologia de 2015, com apresentação objetiva e dinâmica do biodigestor, cerca 

de 40 participantes. A segunda palestra foi ministrada no Núcleo da Diretoria 

Regional de Itaquera em 16 de outubro de 2015 para professores da rede pública 

de ensino do minicípio de São Paulo; e) houve participação dos funcionários da 

loja com diminuição do uso de papel e produtos plásticos; participação de toda a 

comunidade de trabalhadores e participantes do terreiro em Suzano/SP. 

Coordenação docente:Profa. Dra Eliete Pardono eProf. Me.Alessandro M. 

Mazzoni 

 

Projeto Integrador e Práticas Interdisciplinares: Projeto BioAlunos (2017) 

Descrição: Produção de textos informativos e divulgação sobre Entomologia e 

Ambiente. 

Objetivos: (i) Produzir textos de divulgação científica; (ii) divulgação científica em 

redes sociais; (iii) esclarecer dúvidas sobre a diversidade de Zoonoses na cidade 

de São Paulo; palestra de divulgação científica sobre os problemas e soluções do 

uso consciente da água; (iv) divulgar as espécies de borboletas presentes na 

cidade de Rio Grande da Serra, promovendo educação ambiental e 

conscientização do risco de extinção. 

Número de participantes e Participação Discente: Os beneficiados com as 

informações dos textos foram os alunos da FACIS e os grupos de amigos dos 

alunos em redes sociais; Cerca de 40 participantes ouviram a palestra sobre 
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diversidade de zoonoses na semana da Biologia; Cerca de 30 pessoas ouviram a 

palestra e participaram das discussões sobre a importância do uso consciente da 

água. 

Coordenação docente:Profa. Dra Eliete Pardono 

 

Projeto Integrador e Práticas Interdisciplinares: Projeto English Club (2017) 

Descrição: Projeto para promover o nivelamento de língua inglesa 

Objetivos: (i) proporcionar aulas de inglês com o intuito de melhorar o 

vocabulário, a gramática, a pronúncia, e a compreensão de palavras científicas 

predominantes em inglês; (ii) auxiliar na tradução de artigos científicos de forma 

mais leve, com dicas sobre tradução.  

Número de participantes e Participação discente: em cada aula ou discussão 

dos artigos cerca de dez alunos participaram. 

Coordenação docente:Profa. Dra Eliete Pardono 

 

Mulheres na Ciência 

Descrição: Apresentação de banners na Faculdade de Ciências da Saúde sobre 

a participação e importância das mulheres no desenvolvimento da Ciência na 

História e na atualidade. 

Objetivos: (i) capacitar os alunos do primeiro semestre a apresentar um trabalho 

de divulgação; (ii) conscientizar a comunidade interna e externa a nossa IES 

sobre a importância e participação das mulheres  no desenvolvimento da Ciência 

atualmente e ao longo da História. 

Público alvo e Participação discente: Todos os estudantes do primeiro 

semestre, além de estudantes das outras turmas que puderam visualizar os 

trabalhos desenvolvidos. Também houve alcance das pessoas que frequentam a 

IES.  

Coordenação docente:Profa. Dra Eliete Pardono 

 

Semanas de Profissões (2016-2019) 

Descrição: Atividade realizada em escolas de ensino básico para as séries do 

ensino médio. A FACIS foi convidada a participar em quatro escolas particulares 
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(Colégio Caritas; Colégio Certus, Colégio Stagium e Colégio São Judas Tadeu) e 

duas escolas estaduais (Raul Fonseca e Alexandre de Gusmão). 

Objetivo: apresentar a profissão de biólogo, áreas de trabalho do biólogo e os 

cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas. No Colégio Caritas 

houve também o objetivo de apresentar o herbário e a montagem das exsicatas, 

como uma área de atuação do biólogo. 

Público alvo e Número de participantes: Em média foram 20 alunos do ensino 

médio em cada escola. 

Coordenação docente:Profa. Dra Eliete Pardono e Prof. Dr. Juliano van Melis 

 

Plantio Global 

Descrição: É uma ação colaborativa e comunitária que promove o plantio de 

árvores em várias cidades do mundo, reunindo voluntários da sociedade civil de 

forma apolítica.  

Objetivos: O objetivo do Plantio Global é a ampliação do diálogo como 

contribuição para a construção sustentável das cidades do futuro. 

Público Alvo e Número de Participantes: Comunidade externa. Foram 

plantadas com a participação de centenas de voluntários mais de 80 árvores e 

arbustos atrativos para a fauna nativa (flores e frutos). Além disso, houve a 

participação em atividades educativas e ambientais para todas as idades, 

ocorridas no Instituto Biológico junto ao Museu do Inseto. 

Coordenação Docente: Prof. Dr. Juliano van Melis 

Participação discente: Cinco estudantes foram ao evento e outros dois ajudaram 

nos preparativos do evento. 

 

Métodos de medidas de Área Específica Foliar: Qual é o melhor método para 

a ciência cidadã? 

Descrição: Elaboração e execução de um projeto a ser apresentado durante a 

Reunião Anual do Instituto de Botânica, com a temática de Ciência Cidadã. 

Objetivos: O estudo de atributos funcionais de plantas fornece indicativos sobre 

variações populacionais e da comunidade quanto a estratégias ecológicas nos 

ecossistemas. Dentre os atributos, a área específica foliar (AEF: razão entre área 
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superficial e massa seca da folha) é muito importante por refletir como os 

recursos são alocados nas folhas, além da facilidade de sua mensuração por 

pessoas pouco treinadas. Com o objetivo de simplificar o método e torná-lo 

acessível para muitos, este trabalho testou três métodos distintos para a obtenção 

da AEF. 

Participação Discente e Público alvo: Dois estudantes puderam desenvolver o 

trabalho e apresentá-lo na Reunião Anual de Estudantes no Instituto de Botânica 

de São Paulo. Puderam vivenciar logo no primeiro semestre do curso uma 

atividade de interação com outros membros da comunidade acadêmica e 

conheceram outros participantes de outras instituições de ensino. 

Coordenação docente: Prof. Dr. Juliano van Melis 

 

2.6.1.3 Política de Comunicação 

A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo – FACIS, utiliza e 

desenvolve formas de comunicação, por meio de conteúdos na forma digital, 

diretos, de produção gráfica, assim descritos: 

Comunicação Interna 

Para a comunicação interna da instituição, a faculdade FACIS utiliza e 

desenvolve, para a comunidade representada pelos docentes, discentes, técnicos 

administrativos, diretoria e demais colaboradores, conteúdo através dos meios 

digitais, diretos e de produção gráfica. Por meio das plataformas digitais/rede 

social são: Instagram (@faculdadefacis), Facebook 

(www.facebook.com/pg/FaculdadeFacis), Youtube (Faculdade FACIS) e LinkedIn 

(www.linkedin.com/company/faculdadefacis). Ainda parte da comunicação digital 

de forma interna, há o acesso para a área do aluno no site da instituição 

(http://192.168.0.201/webgiz/) onde os mesmos possuem informações diretas 

sobre seus processos, solicitações e avaliações internas com a faculdade. Além 

desses, são utilizados e-mails marketing e comunicados digitais através de 

artigos, banners e anúncios no site (www.facis.edu.br). Desse modo, além das 

mídias digitais, são utilizadas as mídias impressas como panfletos, folders, 

http://www.facebook.com/pg/FaculdadeFacis
http://www.linkedin.com/company/faculdadefacis
http://192.168.0.201/webgiz/
http://www.facis.edu.br/
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publicação impressa em jornal e revistas, além de cartazes para fixação em mural 

interno. 

A comunicação direta é constituída por: telefone fixo (11) 5085-3141 ou (11) 

5084-3141, e-mails corporativos para cada setor da instituição 

(atendimento@facis.edu.br/ matriculas@facis.edu.br/ info@facis.edu.br/marketing

@facis.edu.br/ certificados@facis.edu.br/ financeiro@facis.edu.br/ cobranca@faci

s.edu.br/biblioteca@facis.edu.br/ rh.facis@facis.edu.br/ secretariageral@facis.edu

.br), e via aplicativo WhatsApp Business (11) 97263-7918. 

Comunicação externa 

Atualmente os meios de comunicação desenvolvidos e disponíveis com o público 

externo (geral) da FACIS - Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, é 

constituído por meios digitais, diretos e de produção gráfica. Os meios diretos 

são: telefone fixo (11) 5085-3141 ou (11) 5084-3141, plataforma de fale conosco 

no site (https://www.facis.edu.br), e-mails de atendimento e suporte de 

informações e questões sobre os serviços/ cursos oferecidos 

(atendimento@facis.edu.br/ matriculas@facis.edu.br/ info@facis.edu.br), caixa de 

mensagens via redes sociais (inbox) e via aplicativo WhatsApp Business (11) 

97263-7918. 

A comunicação também é realizada por meios digitais, tais como: Instagram 

(@faculdadefacis), Facebook (www.facebook.com/pg/FaculdadeFacis), Youtube 

(Facudade FACIS), LinkedIn (www.linkedin.com/company/faculdadefacis). Ainda 

parte da comunicação digital de forma externa, são utilizados e-mails marketing e 

comunicados digitais através de artigos, banners e anúncios no site 

(www.facis.edu.br). Além das mídias digitais, são utilizadas as mídias impressas/ 

produção gráfica que são: panfletos, folders, publicação impressa em jornal e 

revistas. 

Além dos métodos e meios descritos acima, também utilizamos o Google Ads 

(principal serviço de publicidade da Google) através de campanhas de palavras 

mailto:atendimento@facis.edu.br/
mailto:matriculas@facis.edu.br/
mailto:info@facis.edu.br/
mailto:marketing@facis.edu.br/
mailto:marketing@facis.edu.br/
mailto:certificados@facis.edu.br/
mailto:financeiro@facis.edu.br/
mailto:cobranca@facis.edu.br/
mailto:cobranca@facis.edu.br/
mailto:biblioteca@facis.edu.br/
mailto:rh.facis@facis.edu.br/
mailto:secretariageral@facis.edu.br
mailto:secretariageral@facis.edu.br
https://www.facis.edu.br/
mailto:atendimento@facis.edu.br/
mailto:matriculas@facis.edu.br/
mailto:info@facis.edu.br
http://www.facebook.com/pg/FaculdadeFacis
http://www.linkedin.com/company/faculdadefacis
http://www.facis.edu.br/
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chave e marketing de conteúdo, as quais otimizam e auxiliam o acesso e alcance 

do público aos cursos e conteúdos oferecidos pela faculdade. 

Além disso, a ouvidoria/questionamentos também são realizados através das 

plataformas digitais, por meio de mensagens, onde são direcionadas para 

esclarecimentos e solução com o setor responsável. 

Todos os contatos realizados através do público (externo) são filtrados e inseridos 

em formulários (Google Forms) onde são organizados de acordo com a 

necessidade e precisão das solicitações realizadas. 

Tais contatos constituem, de forma coesa, novos mailings para criação de 

campanhas de e-mail marketing fundamentada. 

Os processos que antecedem a veiculação das inserções de mídia e publicações 

contam com a periodicidade de reuniões semanais, as quais são apresentadas 

todas as propostas de conteúdo, estratégia e composição de arte para 

divulgação. A demanda de desenvolvimento de mídias e layouts para inserção 

nas plataformas é frequente (3 a 5 dias por semana), dentre as artes 

desenvolvidas para publicidade, que abrangem tanto as mídias online como as 

off-line. 

Plano de expansão: 

Os projetos em desenvolvimento, que em conjunto com os atuais meios de 

comunicação, farão parte dos processos da faculdade são: desenvolvimento de 

um novo site e criação, desenvolvimento de vídeos institucionais (youtube) e 

jornal de comunicado interno. 

A estimativa de prazo para que esses novos processos entrem em vigor é até o 

mês de agosto/2019. 

O nosso site contará com novos plug-ins e otimização de dados para melhor 

aproveitamento entre site de busca e site institucional, além de oferecer biblioteca 
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virtual atualizada e mais opções de processo para gerenciamento de suporte e 

dados para assistência ao aluno/candidato.   

2.7 Estímulos de produção acadêmica, capacitação e formação 

continuada discente e docente 

A FACIS estimula o corpo discente e docente visando à produção 

acadêmica, pedagógica e técnica sejam ou não publicada. 

2.7.1 Corpo discente 

Os alunos são estimulados a produzir monografias e artigos por meio de 

trabalho de conclusão de curso, nas atividades de extensão e em especial nas 

atividades dos Projetos Integradores. Pode-se estudar apoio financeiro para 

participação em eventos externos desde que represente a FACIS. 

A FACIS oferta no âmbito interno cursos de pequena duração e palestras 

que contribuem para a capacitação e educação continuada, além do programa 

curricular. 

Atividades de capacitação realizadas no triênio - 2016/2018. 

 

PALESTRAS 

Convidado (a) Tema 

04/2017 – Daniel Munduruku “Povos indígenas e meio ambiente: uma relação de 

pertencimento” 

02/2018 - Ma. Mariane Rodrigues Biz Silva Empreendedorismo e a atuação dos biólogos na área 

ambiental 

 

04/2018 - Prof. Dr Helder Nakaya. "Cultura vs Genes: O que determina nosso comportamento" 

 

 

2.7.2 Corpo docente 

A capacitação docente e educação continuada mesclam-se em 02 (duas) ações 

permanentes, admitindo-se outras solicitações justificadas, oriundas dos 

docentes. 
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- Ações realizadas no Âmbito Externo 

Os docentes  são estimulados a representar a instituição, apresentando 

produções próprias – vinculados à FACIS, em simpósios, congressos e outras 

atividades de cunho acadêmico, pois ao produzirem mantém a educação 

continuada por meio da pesquisa e de publicações. Ao representar a FACIS 

recebem apoio na substituição da carga horária em sala de aula por meio de 

professores substitutos selecionados no âmbito do curso, medida essa adotada 

também para a realização de cursos no âmbito interno ou externo. Pode-se 

estudar apoio financeiro para participação em eventos externos desde que 

represente a FACIS. 

- Ações realizadas no âmbito interno 

Outra forma de Educação continuada ocorre por meio de oferta de cursos, 

módulos de cursos e palestras ofertados na FACIS gratuitamente. Destaco, o 

corpo docente é composto por 11(onze) docentes dentre eles 27% participaram 

de cursos internos, 100% participaram de palestras ofertadas e 9% recebeu apoio 

para a pesquisa de um livro com tema de patrimônio cultural -A Lagarta. 

Atividades de capacitação realizadas no triênio - 2016/2018 (março/dezembro) 

 

2.8 Políticas de Gestão 

A Política de gestão da FACIS procura definir os macros objetivos e 

estratégias que norteiam o processo de desenvolvimento institucional. O 

planejamento é fruto da visão sistêmica, ou seja, da análise do ambiente de 

NOME 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PERÍODO 

ALESSANDRO MENDONCA MAZZONI Acupuntura – Turma 736 Cursando: Início 04/2017 - 

término março/2019 

ELIETE PARDONO Psicossomática - Turma: 726 Desistente: Início: 03/2017 - 

término 10/2017 

ADAUTO LUIZ DOS SANTOS Acupuntura – Turma 698 Concluinte - Início 10/2015 - 

término 09/2017 
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inserção e de organização interna da Faculdade. A eficiência da implementação 

das decisões estratégicas deve estar diretamente relacionada com o 

compromisso dos gestores. As análises de tendências da educação superior, dos 

aspectos internos e externos da IES (diagnóstico), da avaliação institucional e das 

estratégias vigentes, devem permitir a construção de conjunturas e cenários que 

fundamentem e consolidem o planejamento estratégico.  

São ainda elementos fundamentais para a FACIS, a valorização da 

educação como fator de formação integral do cidadão, enfatizando a relação entre 

ética e competência profissional. É nossa opção a excelência do ensino, a 

produção do conhecimento e a ampliação dos serviços prestados para a 

comunidade. Nesse sentido, enfatizar a missão institucional se faz necessário, 

pois, os objetivos, estratégias e metas devem contemplar plenamente os 

fundamentos de filosofia cristã de ensino superior. 

O planejamento como um fundamento da política de gestão requer a 

capacidade de organizar os recursos para atingir os objetivos traçados para 

instituição, no tempo determinado pelos gestores. Para a efetiva concretização do 

planejamento estratégico, projeta a FACIS as seguintes metas: 

1. Instituir de um Plano de Gestão nos diferentes segmentos da FACIS, 

que envolva o pessoal acadêmico, administrativo e técnico; 

2. Manter e ampliar a excelência do ensino e extensão; 

3. Investir nos cursos de graduação e de pós-graduação para que 

todos alcancem a qualidade indicada pelos parâmetros 

estabelecidos pelo MEC; 

4. Intensificar os planos e projetos de extensão comunitários, 

contribuindo para o desenvolvimento local e global; 

5. Conciliar a formação integral, aliando a cidadania e a ética, com a 

formação profissional, em que os alunos serão capazes de enfrentar 

os desafios da sociedade do conhecimento; 

6. Fortalecer o papel educativo e social da FACIS, através das 

parcerias, dos convênios, da abertura para a comunidade, da 

prestação de serviços, da disseminação do conhecimento e da 

cooperação institucional; 
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7. Facilitar aos alunos o acesso às novas tecnologias, contribuindo 

com a formação profissional, além de investir em novas categorias 

de ensino; 

8. Consolidar uma política de gestão de processos que garanta a 

implementação e a constante avaliação das metas; 

9. Organizar os recursos humanos e disponibilizar os recursos 

financeiros que viabilizem a implementação do plano de 

desenvolvimento institucional; 

10. Fortalecer os diversos níveis de execução e dos colegiados, para 

que profissionais administrativos, técnicos e acadêmicos possam 

participar das decisões e envolver-se com o processo de 

consolidação dos objetivos, estratégias e metas. Cada setor deve 

assumir as responsabilidades que lhes são inerentes; 

11. Consolidar uma política de capacitação das pessoas nos diversos 

setores da FACIS, qualificando o pessoal para o exercício de suas 

funções. É necessário ter como fundamento de gestão que as 

pessoas são fundamentais para o desenvolvimento institucional; 

12. Difundir a missão, a visão e os valores em toda a FACIS, como 

instrumento de consolidação da identidade da instituição e de 

envolvimento dos diversos setores nos macros objetivos, e 

13. Fortalecer os projetos político pedagógico como fator essencial de 

consolidação da integração do ensino, pesquisa e extensão. 

 

Manter um permanente e atento controle da operacionalização das metas, 

pois a conjuntura requer a definição objetiva e concreta dos processos, além da 

indicação de uma equipe capaz de gerenciar os procedimentos que 

desencadeiam a realização do plano de desenvolvimento institucional. Deve ser 

tônica da política institucional, visualizar as tarefas operativas, a inter-relação dos 

processos, as entradas, entendidas como normas legais, decretos, planos, 

diretrizes, projetos e saídas de serviços, produtos e egressos, enfim, de todas as 

atividades que a FACIS produz para a sociedade e para seus alunos.  
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2.9 Desenvolvimento econômico e responsabilidade Social 

A responsabilidade social é um dos vetores que orienta as políticas e as 

ações da FACIS. Ao entender a educação como um direito de todo cidadão, a 

instituição abre a possibilidade de utilizá-la na fundamentação de sua política de 

responsabilidade social, fazendo a fusão da formação técnica, ética e humana e 

da oferta de um ensino de qualidade a todos, com princípios como a inclusão 

social e a diversidade étnica e cultural, sem distinção de classe, gênero, etnia ou 

região.   

A FACIS compreende que o conceito de responsabilidade social deve 

considerar uma forma de participação mais direta nas ações comunitárias da 

região em que se insere, aliando a isso outras atitudes, como o investimento no 

bem-estar de seus funcionários, incentivos à preservação do meio ambiente e 

fomento às ações que visem à redução dos abismos econômicos e sociais 

existentes nos níveis regional, nacional e mesmo internacionais. 

É para atuar também nesses canais e não apenas na profissionalização de 

seus alunos, que as instituições de ensino superior têm sido permanentemente 

convocadas. A FACIS, numa constante demonstração de consciência 

responsável, propicia a abertura de um espaço para o diálogo, a crítica e a 

reflexão, incentivando a prática da democracia em todas as instâncias da 

sociedade; com isso, o conhecimento produzido na FACIS extravasa o seu 

ambiente e chega à comunidade externa. 

Existe uma preocupação de se incrementar a qualidade da relação entre 

instituição educacional e sociedade - visando uma vida mais integrada e produtiva 

com base em valores de cidadania, com especial referência ao Plano Nacional de 

Educação, que prioriza questões como a necessidade de se promover uma 

formação socialmente significativa para o exercício da cidadania responsável e 

consciente, a possibilidade de uma educação onde a pessoa possa usufruir do 

patrimônio cultural da sociedade moderna, e reconheça a necessidade de 

desenvolvimento permanente de aptidões para a vida produtiva e integrada.  

Destaco a responsabilidade social da FACIS está relacionada aos projetos 

pedagógicos de ensino, iniciação científica e extensão, bem como, a uma gestão 
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voltada para a qualidade do ensino, a formação de profissionais e a promoção 

humana com visão crítica de mundo. 

Em relação à responsabilidade socioambiental é um parâmetro para as 

organizações sociais com fins de lucro ou não, ter responsabilidade para com a 

natureza e o indivíduo, para a sociedade como um todo. As instituições de ensino, 

em todos e em cada um dos níveis de organização, também se encontram 

inseridas nesse contexto. A instituição de ensino, como organização, no 

cumprimento da sua responsabilidade socioambiental deve desenvolver práticas 

ambientais que envolvam todos os membros da organização, bem como, a 

comunidade, propiciando a participação consciente e efetiva mediante uma 

gestão ambiental e ações de educação ambiental. A FACIS mantém em seus 

cursos de graduação conteúdos específicos sobre o meio ambiente, 

disponibilizado na matriz curricular. 

Portanto, a atuação com responsabilidade social vai muito além de ações 

de filantropia: implica em uma visão ampla do que ocorre no macro ambiente, 

para além do dever que a instituição assume, de estar sintonizada com a 

evolução dos processos pedagógicos, comunicacionais e tecnológicos.  

 

2.9.1 Relação de capacitação permanente da comunidade interna e 

externa 

 

Tratam-se de artigos disponibilizados no site da FACIS, em caráter permanente, 

cumulativo e atualizado. 

- Sociedade de consumo e a produção de resíduos  

- Mulher abusada, violentada e sofrida 

- Repelentes para insetos: aprenda para bem usar  

- Como se proteger do surto de caxumba  

- Espiritualidade, um ingrediente essencial para a humanização da atenção na 

saúde 

- Conjuntivite: conhecer e saber lidar  

- Vírus respiratório sincicial (VRS)  
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- Autofagia nas suas células: entenda a importância do trabalho que ganhou o 

Prêmio Nobel em Medicina 

- O que é Síndrome de GUILLAIN BARRÉT (SGB)  

- Carnaval e saúde  

- Brasil deve iniciar estudos de vacina contra o vírus zika 

- Quando fazer a mamografia?  

- Curso de Controle da Ansiedade e do Nervosismo para a realização de 

concursos 

- Outubro Rosa difunde a importância do diagnóstico precoce  

- Curso de Controle da Ansiedade e do Nervosismo para a realização de 

concursos  

- Novembro Azul alerta para a importância do diagnóstico  

- Cuidados ao tomar sol  

- Alterações cromossômicas detectadas no cariótipo de produtos de concepção  

- Hiperplasia Adrenal Congênita  

- A importância da Genética Humana e Clínica  

- Sono e insônia na criança  

- Repelentes Naturais  

- Febre Amarela  

- Causas da insônia na criança  

- Padrão Normal do sono do recém-nascido ao adolescente  

- Dicas da FACIS: Desfralde  

- Suicídio de Adolescentes: fatores de risco  

- Cuidados pediátricos em relação a dengue  

- Vitiligo  

- Natação para bebês  

- Novo livro infantil resgata fauna, flora e animais da Mata Atlântica Paulista 

- Conquistas e Perspectivas do Profissional das Ciências  

- Febre Oropouche e Febre Mayaro 

- FACIS lança e-book sobre Orientação Vocacional  

- Criança Z  

- Medicina Tradicional Chinesa e o Câncer de Mama  
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- Feminismo e o Amor  

- O mês de Outubro é Rosa e é Genético!  

- Alerta sobre o hábito de ingestão do Açaí  

- Quem faz o Câncer de Próstata é o Estrógeno e não a Testosterona!  

- Prevenção de Câncer de Próstata já pode começar na infância 

- Estudo confirma que beber mais líquidos reduz infecções urinárias de repetição  

- Janeiro Roxo - Mês de conscientização de combate a Hanseníase  

- Campanha Janeiro Branco coloca o foco na Saúde Mental  

- Leishmaniose chegando em São Paulo  

- Glaucoma: entenda e previna-se!  

- O Amor na Saúde  

- O Meio Ambiente e o Papel do Biólogo  

- Dia Mundial do Doador de Sangue - 14 de junho  

- Estética e a Saúde  

- O risco do surto de sarampo no Brasil: Saiba como se proteger!  

- Combate à febre amarela é mais uma razão para lutar contra o Aedes aegypti  

-Pesquisadora diz que ataque a macacos pode atrasar detecção da febre amarela  

 - Meditação, arteterapia e reiki são oferecidas pelo SUS 

- OMS alerta sobre resistência generalizada a antibióticos  

- Mesoterapia: agulhadas que embelezam  

- Criolipólise: o frio a favor da estética  

- Influenza  

- Papel da Genética nas Infecções  

- Estética na Saúde  

- Carboxiterapia: CO2 a serviço da Estética  

- Baixa umidade do ar no inverno  

- Pediatra: O guardião da qualidade de vida 

- Risco na ingestão de peixe cru: Gnatostomíase 

Fonte: Facis 2018 - https://www.facis.edu.br/artigos-e-noticias 
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2.9.2 Síntese das políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento 

econômico e a responsabilidade social 

A FACIS desde a sua fundação realiza atividades de responsabilidade 

social que contribuem para a saúde humana e animal de modo gratuito ou com 

valor simbólico para a comunidade, apoiando os usuários, no geral sem seleção 

de cunho econômico, contribuindo para a saúde dos usuários e para o 

desenvolvimento econômico local. As atividades são desenvolvidas pelas Clínicas 

internas, laboratórios de curso e externo, por meio da Oficina Terapêutica. As 

pessoas agendam seus horários, passam por uma avaliação diagnóstica, iniciam 

o tratamento e dão continuidade, por período indicado pelo profissional 

responsável, nos ambientes a seguir arroladas. 

- Clínica de Acupuntura: o atendimento e o diagnóstico é realizado com 

horário agendado e são atendidas em média (adultos/crianças) 30 (trinta) pessoas 

ao mês.  

-Clínica de Homeopatia Humana o atendimento e o diagnóstico é realizado 

com horário agendado e são atendidas em média (adultos/crianças) 06 (seis) 

pessoas ao mês.  

-Clínica de Homeopatia Animal de pequeno porte (cães e gatos): o 

atendimento e o diagnóstico é realizado com horário agendado e são atendidas 

em média 06 animais ao mês. 

-Laboratório de Estética do Curso de Pós-Graduação em Biomedicina 

Estética: o atendimento e o diagnóstico é realizado com horário agendado e são 

atendidas em média 80 (cinquenta) pessoas, com idade igual ou superior a 18 

anos de idade, ao mês.  

- Oficina Terapêutica: o atendimento e o diagnóstico é realizado com 

horário agendado e são atendidas em média (adultos/crianças) 50 (cinquenta) 

pessoas ao mês. Atende ao público no geral e alunos da FACIS encaminhados 

para atendimento Psicopedagógico e/ou Psicológico. Destaque para 

coordenadores de Ensino Fundamental I e II que participam de atendimento 

visando subsídios, para apoiar e orientar alunos com dificuldade de ensino 

aprendizagem, comportamento social e prática de bullying.  
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POLÍTICA DE APOIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE 

A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo - FACIS, atendendo às 

políticas institucionais e no intuito de estimular a permanência de seus alunos e 

contribuir para o desenvolvimento econômico da região, oferece bolsas de estudo, 

como a seguir descritas: 

- Bolsa Familiar – a Instituição concede descontos na mensalidade a 

membros de uma mesma família. 

- Bolsa para Sindicato – Trata-se de acordo sindical pelo qual os 

funcionários e os filhos de funcionários são beneficiados com a gratuidade de 

mensalidade nos cursos de graduação. 

- Bolsa monitoria - A instituição concede bolsas a estudantes prestes a 

finalizar o curso, mas, que precisam finalizar alguma atividade pendente, como 

Trabalho de Conclusão de Curso, Estágio Curricular ou Atividade Complementar. 

Como contraparte, o estudante presta serviço de monitoria a alguma disciplina, 

auxiliando em aulas práticas, exercícios e outras atividades. Para o estudante 

receber a bolsa, são necessários os seguintes requisitos para essa concessão: 

(1) A monitoria deve seguir as normas estabelecidas na Resolução FACIS 

07/2016, acerca da atividade de monitoria; (2) O estudante deve ter finalizado 

todas as disciplinas regulares; (3) o professor responsável pela disciplina deve 

aceitar a orientar a monitoria do estudante; e (4) o estudante deve prestar um 

relatório de presença e de atividades no final do semestre em que recebeu o 

auxílio. 

- Desconto egresso – beneficia ex-alunos que concluíram cursos de 

graduação na FACIS e que estão matriculados em cursos pós-graduação lato 

sensu e extensão. 

- Bolsa Gratuidade: ter renda familiar mensal per capita que não exceda o 

valor de 1½ (um e meio) salário mínimo nacional vigente, no período de 

solicitação da bolsa de estudo. 

- A renda familiar mensal per capita (renda familiar mensal per capita - 

RFMi) é calculada somando-se o rendimento bruto de todos os membros do 

grupo familiar (somatório da renda familiar mensal - SRFM), dividida pelo número 

de componentes que fazem parte deste grupo (N), ou seja: 
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RFMi = SRFM / N 

RFMi: Renda Familiar Mensal per capita 

SRFM: Soma da Renda Familiar Mensal bruta 

N: Número total de componentes do grupo familiar 

 

3. IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOVIMENTO DA IES – POLÍTICA DE 

ABERTURA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Tabela I - Programação de abertura de cursos de Graduação 

Fonte: Secretaria FACIS – Dezembro 2018 

 

3.1 Programação de aumento de vagas para cursos reconhecidos 

Não haverá solicitação de aumento de vagas por não ocorrer o 

preenchimento das vagas existentes. 

NOME DO 

CURSO 
MODALIDADE 

TURNOS DE 

FUNCIONAMENTO 

Nº DE 

VAGAS 

ANUAIS 

ATUAIS 

Nº DE VAGAS ATUAIS 

PREENCHIDAS DENTRE 

TODOS OS ANOS 

VAGAS 

OCIOSAS 

DENTRE 

TODOS OS 

ANOS 

Ciências 

Biológicas 
Bacharelado Noturno 40 

40 

 
80 

Ciências 

Biológicas 
Licenciatura Noturno 40 4 116 

Fonte: Secretaria FACIS – Dezembro 2018 

 

4. IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAIES - Política de abertura de 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão 

 

NOME DO 

CURSO 

ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO 

MODALIDA

DE 

NÚMEROS 

DE VAGAS 

NÚMERO 

DE 

TURMAS 

NÚMEROS 

DE ALUNO 

POR 

TURMA 

TURNO DE 

FUNCIONAMENTO 

ANO PREVISTO 

PARA 

SOLICITAÇÃO 

Curso 

Superior de 

Tecnologia em 

Estética e 

Cosmética 

Ambiente e Saúde Tecnólogo 60 02 30 Matutino e Noturno 2018 

Curso Superior de 

Tecnologia em 

Gestão Ambiental 

Ambiente e Saúde Tecnólogo 40 01 40 Noturno 2020 
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4.1 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu Presencial 

A oferta de cursos de Pós-graduação Lato Sensu é realizada em sintonia 

com as necessidades do mercado de trabalho local, com o aparecimento de 

demandas específicas e com o Planejamento Institucional em relação a EaD. 

Nesse sentido, o planejamento de oferta de novos cursos é baseado na definição 

de grandes áreas de atuação, em função da projeção de demanda específica de 

cada área e da capacidade estratégica da Instituição. 

 

Tabela II- Política de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu)  

NOME DO CURSO 

ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO 

DOS CURSOS 

MODALIDADE 

Nº 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

Nº de 

Turmas 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

FORMA DE 

APRESENTAÇÃO 

PERÍODO DE 

IMPLANTAÇÃO 

 

Enfermagem 

Estética 

 

Saúde de Bem 

Estar 
Lato Sensu 50 01 01 MODULAR 

 

 

2019 

 

 

 

 

Fisioterapia 

Dermatofuncional 

 

Saúde de Bem 

Estar 
Lato Sensu 50 01 01 MODULAR 2019 

 

Estética e 

Harmonização 

Facial 

 

Saúde de Bem 

Estar 
Lato Sensu 50 01 50 MODULAR 2020 

Biologia Aplicada 

a Estética com 

Ênfase em 

Genômica 

Saúde e Bem Estar Lato Sensu 40 01 40 MODULAR 2020 

Inclusão Escolar: 

Atendimento 

Educacional 

Especializado 

Educação Lato Sensu 40 01 40 MODULAR 

 

2020 

 

Homeopatia 

Pediátrica 

Saúde e Bem Estar Lato Sensu 40 01 40 MODULAR 

 

2020 

Fonte: Diretoria FACIS– Dezembro 2018 
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Tabela III - Política de abertura de cursos de extensão 

Nome dos Cursos 
Nº de 

Vagas 

Nº de 

turmas 

Nº de alunos 

por turma 
Turnos de Funcionamento 

Ano Previsto para 

Implementação 

Acupuntura Estética 

Facial e Corporal 
40 01 40 MODULAR 2020 

Aprimoramento 

Profissional e Inclusão 

Escolar 

40 01 40 MODULAR 2019 

Cardiologia para 

Neonatologistas 
40 01 40 MODULAR 2020 

Estética e Harmonização 

Facial 
60 01 60 MODULAR 2019 

Obesidade e  

 Medicina Chinesa 
40 01 40 MODULAR 2020 

 

Puericultura 

 

40 01 40 MODULAR 2019 

Fonte: Diretoria FACIS– Dezembro 2018 

 

5. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

5.1 Planos para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo 

os critérios gerais para definição de: 

5.1.1 Parâmetros para seleção de conteúdos 

O processo educacional deve estar centrado nos conhecimentos 

específicos relevantes de cada área do conhecimento para a formação do 

cidadão, respeitadas as especificidades das diferentes disciplinas. O estudante 

deve ser avaliado quanto ao desenvolvimento de competências e habilidades, por 

meio da aprendizagem significativa desses conhecimentos.  

As estratégias didáticas e respectivas metodologias devem mobilizar 

desenvolver as várias competências cognitivas básicas, como a observação, 

compreensão, argumentação, organização, análise, síntese, comunicação de 

ideias, planejamento e memorização.  

Os processos de seleção de conteúdos nas diferentes áreas do 

conhecimento estão vinculados à elaboração do Projeto Pedagógico do Curso - 

PPC, envolvendo a Coordenação do curso, o Núcleo Docente Estruturante e o 
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Colegiado de Curso, fixadas no Projeto Pedagógico Institucional e na legislação 

vigente de cada curso (diretrizes curriculares e outras).  

 

5.2 Princípios Metodológicos 

A FACIS tem como princípio o entendimento de que a relação ensino-

aprendizagem se constitui a partir da interação entre os sujeitos, especificamente, 

professor e aluno mediados pelos conhecimentos teórico-científicos. O 

desenvolvimento integral do ser humano se dá a partir da apropriação do 

conhecimento sistematizado nas práticas educativas, o que requer o domínio e a 

clareza metodológica do professor considerando os diferentes contextos 

educacionais.  

Ressalta-se que a metodologia de ensino e aprendizagem não pode 

assumir caráter abstrato e universal, pois é preciso reconhecer que o contexto 

educacional é multifacetado e em constante transformação, o que requer a 

clareza da delimitação das estratégias didáticas no ensino, para que se resguarde 

o principal objetivo que é a aprendizagem do aluno. Desta forma, a metodologia 

caracteriza-se por uma dinâmica interativa, historicamente determinada, bem 

como marcada por uma perspectiva processual. Assim, o processo de seleção de 

conteúdos dos conhecimentos teóricos científicos pauta-se pela ampliação da 

complexidade dos conceitos, ideias e teorias trabalhadas. Consideradas as 

responsabilidades distintas dos sujeitos do processo pedagógico, cabe ao 

professor à organização e sequenciação do conteúdo e ao aluno a delimitação de 

estratégias de estudos para apropriação do conhecimento.  

Os princípios metodológicos expostos acima têm como objetivos:  

1. garantir a articulação e a execução dos princípios filosóficos e 

teórico-metodológicos que norteiam as práticas na FACIS, de acordo 

com o Projeto Pedagógico Institucional – PPI.  

2. orientar e garantir a execução dos princípios filosóficos e teórico-

metodológicos que norteiam as práticas pedagógicas dispostas no 

Projeto Pedagógico de cada curso seja na graduação ou pós-

graduação.  
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3. reconhecer a especificidade das várias áreas do conhecimento 

presentes nas disciplinas dos cursos, ao mesmo tempo em que a 

interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a pluridisciplinaridade 

são estimuladas.  

4. propiciar uma postura investigativa do aluno embasada na 

apropriação de conhecimentos teóricos científicos capazes de 

orientar e garantir a reflexão de práticas na área de formação, bem 

como do contexto histórico atual.  

5. estimular o trabalho em grupos de alunos do mesmo curso ou área 

garantindo a formação para o trabalho em equipes multi, pluri e 

interdisciplinares fundamentado em princípios cooperativos, de 

respeito ao outro e responsabilidade em suas práticas.  

6. incentivar a criatividade e inovação na formação de talentos para 

enfrentar os desafios da realidade atual.  

 

5.3 Elaboração, Acompanhamento e Planejamento de Currículos 

Os currículos dos cursos tem origem no colegiado de curso, é constituído 

por todos docentes do curso e de um representante do corpo discente, presidido 

pelo coordenador. Dentre os docentes do colegiado de curso destaque-se o 

Núcleo Docente Estruturante – NDE que se responsabiliza pela elaboração, 

acompanhamento, avaliação dos projetos pedagógicos com apoio dos demais 

membros do colegiado presididos pelo coordenador dos cursos de graduação. 

 

5.3.1 Formas de acompanhamento e Avaliação do Planejamento e 

Execução do Trabalho Docente 

Semestralmente é realizado planejamento para o cumprimento das 

atividades previstas no currículo de cada curso bem como as atividades de 

extensão. O cumprimento das atividades propostas pelos docentes é 

acompanhada pelo coordenador de curso, pelo NDE e pelos pares por meio de 

reuniões de colegiado de curso e NDE previstos no regimento da FACIS e em 

portaria específica do NDE respectivamente. Há também as avaliações previstas 

pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. 
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5.3.2 Incorporação dos avanços tecnológicos, atividades práticas e 

complementares 

Ao elaborar o currículo de cada curso bem como o planejamento semestral 

são previstos atividades teóricas, práticas e complementares. As atividades 

práticas são realizadas em laboratórios específicos, ambulatórios e laboratório de 

informática equipados com softwares específicos para cada curso. Quanto as 

atividades complementares são incentivadas pelos coordenadores e docentes dos 

cursos e avaliadas por um profissional docente, especialmente designado, e 

lançadas no sistema acadêmico AIX pela secretaria acadêmica da FACIS. A 

regulamentação das atividades complementares é normatizado na Resolução 

FACIS 004/2016. 

 

5.3.3 Políticas e normatização de estágio 

O Estágio Supervisionado é concebido como uma atividade pedagógica, 

planejada e supervisionada, com o objetivo de transformação do pensamento em 

ação, ou seja, de articulação teoria e prática, mediada por um processo de 

reflexão contínuo, fundamentado no saber acadêmico. Apresenta a primeira 

relação direta entre o ensino e a prática profissional, criando a oportunidade de 

experiência, planejamento e desenvolvimento de atividades relacionadas com a 

própria formação; facilitando a articulação de conhecimentos práticos e teóricos, 

bem como propicia o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias para a sua atividade profissional.  

O Estágio constitui-se em fator de integração das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, não se limitando a mera ação de conclusão do curso, mas 

incorporando-se ao processo de formação do aluno, estimulando sua reflexão 

crítica e sua criatividade, a construção do conhecimento sobre a realidade social, 

a sensibilização para o atendimento das necessidades sociais e o respeito aos 

princípios éticos que devem orientar a prática profissional. As experiências 

vivenciadas pelo estagiário podem ser utilizadas para a elaboração dos Trabalhos 

de Conclusão do Curso.  

As ações previstas para o estágio na FACIS proporcionam ao aluno a 

oportunidade de planejar a inserção no mercado de trabalho a partir da análise 
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crítica da realidade objeto de estudo e de nela interferir por meio de uma ação 

planejada e acompanhada e teoricamente fundamentada.  

O Estágio Obrigatório é administrado pelas Coordenações de Curso e 

supervisionado por docentes da FACIS, ocorrendo-nos mais diversos campos de 

estágio conveniados. A Coordenação de Curso supervisiona a celebração dos 

Acordos de Cooperação Técnica entre a FACIS e a Unidade Concedente, e o 

seguro contra acidentes pessoais e acompanha a emissão do Termo de 

Compromisso de Estágio, todo esse processo observando a Legislação 

pertinente.  

No Estágio Não Obrigatório, que também tem natureza curricular por ter 

seu plano de estágio validado pela Coordenação de Curso onde é observada à 

aderência das atividades propostas com a formação e período, no qual o aluno se 

encontra e é administrado pela Secretaria Geral, que atende aos Agentes de 

Integração conveniados à FACIS ou às empresas diretamente, elaborando e 

conferindo toda a documentação exigida por Lei e posterior supervisão do 

Coordenador de Curso e do Representante Legal da Mantenedora.  

A definição e distribuição da carga horária de Estágio são estabelecidas no 

Projeto Pedagógico de cada curso, conforme determinado nas Diretrizes 

Curriculares, na legislação vigente e na política interna específica, Instrução 

Normativa, que regulamenta os Estágios Obrigatórios e Não Obrigatórios da qual 

constam: caracterização, carga horária, operacionalização e avaliação.  

Com base na Resolução 006/2016, cada curso pode criar seu próprio 

Regulamento de Estágio Obrigatório, dentro da especificidade de cada um, 

emanado do NDE e apreciado pelo Colegiado do Curso e aprovado pela Direção.  

Apresenta-se a Resolução FACIS 006/2016 que regulamenta os 

procedimentos relativos ao Estágio Obrigatórios e Não Obrigatórios. 

 

RESOLUÇÃO FACIS 006/2016 – 18/02/2017 

Regulamenta os procedimentos relativos aos Estágios Obrigatórios e 

Não Obrigatórios  

Art. 1º De acordo com a Lei nº 11.788 de 25/09/2008 o Estágio é um ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa 
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ao aprendizado de competências e habilidades próprias para o exercício 

profissional, assim como à contextualização curricular. 

Art. 2º O Estágio é compreendido como um processo singular da formação, 

já que contribui com o desenvolvimento profissional, social, cultural e ético do 

educando ao possibilitar o vínculo entre o conhecimento acadêmico e o 

conhecimento profissional. 

Art. 3º O Estágio caracteriza-se como obrigatório e não obrigatório, de 

acordo com as diretrizes curriculares dos cursos de graduação estabelecidas pelo 

Ministério da Educação, bem como o projeto pedagógico dos cursos e com as 

exigências da área profissional. 

 § 1º Estágio obrigatório é uma atividade que integra o currículo do curso e 

possui carga horária estabelecida nos projetos pedagógicos elaborados de acordo 

com a legislação vigente. O cumprimento da carga horária é requisito para a 

conclusão do curso e obtenção do diploma.  

§ 2º Estágio não obrigatório é uma atividade opcional e não constitui pré-

requisito para a conclusão do curso, podendo ser realizado a partir do 1º período, 

desde que, as atividades relacionadas em contrato sejam compatíveis com sua 

formação. A carga horária cumprida será validada como Atividade Complementar. 

§ 3º O Estágio, tanto na hipótese do § 1º quanto do § 2º deste artigo, não 

cria vínculo empregatício de qualquer natureza, de acordo com a legislação 

vigente. 

Art. 4º O local de realização do Estágio Obrigatório respeitará as 

especificidades do curso, descritos no regulamento de estágio. 

Art. 5º Cabe à FACIS celebrar Termo de Compromisso com o educando e 

com a parte concedente, indicando as condições de adequação do Estágio à 

proposta pedagógica de cada curso, à etapa e modalidade de formação escolar 

do estudante e ao horário e Calendário Acadêmico. 

Art. 6º A FACIS pode, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de 

integração públicos e privados. 

Art. 7º No caso de Estágio Obrigatório, a FACIS se responsabiliza pela 

contratação de seguro de vida contra acidentes pessoais em favor do estagiário. 
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Art. 8º A validação ou não de carga horária realizada em atividades 

remuneradas – estágios remunerados, contrato de trabalho CLT, serviço público, 

organizações do terceiro setor – dependerá de orientações previstas no projeto 

pedagógico de cada curso respeitadas as diretrizes curriculares nacionais. 

Parágrafo único: A validação da carga horária só será possível se as 

atividades realizadas estiverem alinhadas às disciplinas do curso. 

Art. 9º Caberá à Diretoria a indicação do professor orientador e supervisor 

de estágio. 

Art. 10º A instituição concedente do estágio deverá indicar um funcionário 

de seu quadro pessoal, com formação e/ou experiência profissional na área do 

estágio para orientar e supervisionar o estagiário. 

Parágrafo único: Caberá ao responsável pela supervisão do estágio avaliar 

e registrar o desempenho do aluno em documento próprio elaborado pela FACIS 

a ser anexado ao relatório de estágio. 

Art. 11º As atividades do Estágio Obrigatório devem ser desenvolvidas 

individualmente pelos alunos. 

Art. 12º As atividades de Estágio não poderão ultrapassar 6 horas diárias e 

nem 30 horas semanais, de acordo com a legislação em vigor.  

Art. 13º O aluno deverá elaborar plano de atividade respeitando-se a 

proposta contida no projeto pedagógico de cada curso, validado pelo professor 

orientador. 

Art. 14º As atividades de estágios serão estabelecidas em regulamento 

próprio. 

Art. 15º A avaliação de Estágio Obrigatório será realizada pelo professor 

orientador e supervisor de estágio com base nos critérios estabelecidos no plano 

de ensino. 

Art. 16º Será considerado “APROVADO” o aluno que: 

I. cumprir 100% da carga horária designada para o semestre letivo; 

II. participar de todas as atividades propostas pelo professor 

responsável; 

III. entregar o relatório final de estágio de acordo com o padrão 

previamente estabelecido no projeto específico de cada curso. 
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Art. 17º O Estágio Obrigatório é parte integrante do currículo do curso em 

que é prevista a sua realização, portanto deverá ser cumprido de acordo com os 

prazos e normas estabelecidos no projeto pedagógico de cada curso e na 

legislação vigente. 

Art. 18º As atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica 

desenvolvida pelo estudante, semente poderão ser validadas como carga horária 

de Estágios Obrigatórios se assim prever o projeto pedagógico do curso. 

Art. 19º No caso de abandono de cursos e retorno por meio de processo 

seletivo, as atividades de Estágio Obrigatório serão validadas exceto se 

ocorrerem no período em questão, mudanças na matriz curricular e/ou legislação 

vigente e dentro do período máximo de integralização do curso. 

Art. 20º Os casos omissos serão analisados pela Diretora da FACIS. 

Art. 21º Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

5.3.4 Processo de avaliação 

O processo de avaliação é aplicado em duas instâncias a seguir elencado: 

5.3.4.1 Autoavaliação e Comissão Própria de Avaliação – CPA  

A autoavaliação da FACIS é conduzida pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA. A CPA-FACIS, criada pela Portaria nº 10 de 01 de fevereiro de 

2014, teve sua composição alterada pela Portaria nº 01 de 21 de agosto de 2015, 

onde no presente exercício, está constituída pelos seguintes membros: Prof. Ms. 

Alessandro Mendonça Mazzoni (Coordenador da CPA), Andreza Nunes de Souza 

(Representante do corpo técnico-administrativo), Antonio Nunes de Castro Junior 

(Representante da sociedade civil), Camila Pedreira dos Santos (Representante 

discente) e Prof. Dr. Juliano van Melis (Representante docente), é a condutora 

principal e indutora do processo de avaliação interna e tem como seus principais 

objetivos questionar o conjunto de atividades cumpridas pela FACIS, identificar 

seus problemas, fragilidades e deficiências bem como as causas destes, 

identificar os pontos fortes e potencializar as qualidades da instituição e aumentar 

a consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e técnico-

administrativo, orientando-os por meio da reflexão sobre os resultados do 

processo avaliativo. Tem também a finalidade de produzir conhecimentos, com 
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base nos resultados da avaliação e tornar mais efetivos os vínculos estabelecidos 

com a comunidade. 

Para tanto, a CPA-FACIS conta com a representação de todos os 

seguimentos acadêmicos e representantes da sociedade civil organizada. Os 

seguimentos docente, discente e técnico-administrativo escolhem seus 

representantes dentre seus pares para um mandato cujas durações e regras de 

renovação obedecem o estabelecido no regimento da CPA-FACIS. A Direção da 

FACIS indica a coordenação da CPA e convida os representantes da sociedade 

civil organizada. 

Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA-FACIS realiza reuniões 

ordinárias sempre antes do início da cada ciclo avaliativo, onde são discutidos e 

organizados os preparativos do processo de avaliação e posteriormente, de 

maneira periódica e extraordinariamente sempre que necessário, para conduzir os 

trabalhos da comissão tais como a tabulação, análise e consolidação dos 

resultados da avaliação. Após a avaliação a CPA-FACIS se atem ao processo de 

divulgação e comunicação dos resultados, a fim de dar transparência ao processo 

e principalmente fomentar a reflexão sobre o resultado da avaliação em toda a 

comunidade acadêmica. 

 

Autoavaliação Institucional 

O projeto de avaliação interna da FACIS foi estruturado em três etapas 

complementares, articuladas entre si. A primeira definiu os princípios e objetivos 

da avaliação; a segunda colocou o papel que a Comissão Própria de Avaliação da 

FACIS (CPA-FACIS) tem no processo de avaliação; e finalmente a terceira etapa 

descreveu elementos de características mais práticas do processo avaliativo, tais 

como instrumentos de avaliação, estratégias de aplicação, acompanhamento das 

ações e o plano de divulgação dos seus resultados. 

Os princípios que norteiam o processo de Avaliação Interna da FACIS 

devem coadunar com a ideia de que a avaliação se constitui de um processo 

contínuo e não se restringe a aferições pontuais. Especificamente o processo de 

avaliação deve ser norteado pelo respeito e coerência à identidade institucional, 

pela responsabilidade social da instituição para com a qualidade da educação, 
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pela ética na análise, consolidação e comunicação dos resultados da avaliação e 

pelo compromisso com busca constante pela melhoria da oferta de educação. 

O processo avaliativo deve ainda superar meras verificações e 

mensurações para ser capaz de identificar e causar a reflexão na comunidade 

acadêmica sobre os significados da instituição e seus impactos sociais, culturais e 

políticos. Deve também ter por objetivos induzir a reflexão e o aprimoramento das 

práticas de cada seguimento acadêmico, sem ter um caráter punitivo ou 

recriminatório, com a finalidade última de sempre buscar a oferta de uma 

educação de excelência. 

Cada ciclo avaliativo tem a duração de três anos inicia sempre com as 

atividades de sensibilização sobre o processo de avaliação. A presença constante 

de atividades de sensibilização é fundamental para a consolidação da cultura de 

avaliação na instituição e também para introduzir a importância dos processos 

avaliativos para as turmas ingressantes. 

O principal instrumento pelo qual as informações que subsidiam o processo 

de avaliação são obtidas é o questionário. Este questionário abarca um número 

variado de perguntas, sempre compatível com a complexidade dos quesitos 

avaliados. Cada respondente atribui uma nota de 01 a 05 ao quesito, 

correspondendo respectivamente aos conceitos péssimo, ruim, regular, bom e 

excelente. 

A CPA também utiliza como subsídios para compor o resultado da 

avaliação as críticas e sugestões dirigidas diretamente à comissão ou colhidas 

nas reuniões dos demais órgãos colegiados da instituição. 

Os momentos de avaliação ocorrem semestralmente, próximos ao término 

do semestre letivo, por meio da disponibilização do acesso ao formulário de 

avaliação no portal da Avaliação Institucional, hospedado na página institucional 

da FACIS. O acesso ao questionário é protegido por senha individual e possui 

mecanismos para garantir a anonimidade dos respondentes. Os questionários são 

oferecidos para resposta a todos os membros da comunidade acadêmica e 

podem ser respondidos tanto nos computadores da instituição ou fora dela. 

Após um período mínimo de uma semana de ações de sensibilização e 

divulgação sobre a avaliação, os formulários tem o acesso liberado por duas 
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semanas. Após este período a CPA-FACIS recolhe os dados para o processo de 

consolidação dos resultados. 

Após cada momento de avaliação a CPA-FACIS se detém na tarefa de 

consolidar e analisar os resultados obtidos. Esta análise deve identificar as 

fragilidades e pontos fortes da instituição, classificados de acordo com critérios 

previamente definidos no momento preparatório. Neste momento a CPA elabora 

um relatório específico sobre os quesitos avaliados, propondo medidas para a 

correção dos problemas encontrados. Este relatório é publicado na página da 

FACIS e uma cópia depositada na biblioteca da instituição para livre consulta.  

Ao final de cada momento de avaliação a CPA também elabora uma 

apresentação resumida para ser apresentada durante um seminário específico 

sobre a avaliação interna da instituição. Este seminário, que tem os seguintes 

objetivos: servir como mais uma oportunidade de divulgação dos resultados da 

avaliação interna, provocar a reflexão e o debate sobre os resultados encontrados 

com a comunidade acadêmica, e colher as proposições decorrentes desta 

reflexão, no sentido de aperfeiçoar as propostas de melhorias e correções 

apresentadas no relatório de avaliação. Adicionalmente, este seminário também 

serve para a realização de uma meta-avaliação do processo avaliativo, onde é 

dado espaço para apresentação de propostas de aperfeiçoamento dos 

instrumentos de avaliação. 

Considerando que o resultado da avaliação deve gerar respostas para as 

fragilidades identificadas, as estratégias de avaliação seguirão a Nota Técnica de 

nº 08 CGACGIES /DAES/INEP, de 25 de fevereiro de 2013, que institui um novo 

instrumento matricial organizado em cinco eixos que contemplam as dez 

dimensões do SINAES, conforme explicado abaixo: 

EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional - Comtempla a dimensão 

8 (Planejamento e Avaliações); 

EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional – Contempla a dimensão 1 (Missão 

e Plano de Desenvolvimento Institucional) e a dimensão 3 (Responsabilidade 

Social);  
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EIXO 3 – Políticas Acadêmicas – Contempla a dimensão 2 (Políticas para o 

Ensino e Extensão) e a dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade), bem como 

a dimensão 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes); 

EIXO 4 – Políticas de Gestão – Contempla a dimensão 5 (Políticas de 

Pessoal) e a dimensão 6 (Organização e Gestão Institucional) e também a 

dimensão 10 (Sustentabilidade Financeira); 

EIXO 5 – Infraestrutura – Compreende a dimensão 7 (Infraestrutura). 

Todos os eixos são avaliados durante o ciclo avaliativo do triênio, de 

acordo com a nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 de 09 de outubro de 2014, 

onde as IES têm a possibilidade de dividir os eixos a serem trabalhados no 

período do ciclo de avaliação. 

A opção por dividir os eixos a serem trabalhados em cada momento de 

avaliação se deu, pois a CPA-FACIS entende que todo o processo de avaliação 

deve necessariamente gerar respostas para as fragilidades identificadas, com 

propostas possíveis de serem implantadas. Para que estas propostas reflitam a 

realidade da instituição, a divisão dos eixos avaliados dá maiores possibilidades 

para que a instituição seja capaz de implantar as propostas apontadas pela CPA 

e consequentemente cumprir com o objetivo de buscar a melhoria da qualidade e 

o aperfeiçoamento da educação superior oferecida à sociedade. 

Desta forma, o cronograma de avaliação dos Eixos foi organizado da 

seguinte maneira: 

• Em 2015 foram avaliados os Eixos 1 e 2, cujos resultados foram 

consolidados no 1º relatório parcial, postado no sistema e-MEC em 31/3/2016 e 

disponibilizado na página da CPA-FACIS em https://facis.edu.br/relatorio-cpa-1-

2016 com cópia impressa depositada na biblioteca da FACIS; 

• Em 2016 foi trabalhado o Eixo 3, analisado no 2º relatório parcial e 

publicado em 31/3/2017; 

• E finalmente os Eixos 4 e 5 foram objeto de avaliação em 2017, 

cujos resultados foram postados no relatório integral do ciclo avaliativo em 2018. 

 

Os métodos e instrumentos utilizados no processo autoavaliativo dos 

cursos da FACIS são definidos neste documento, podendo ser alterados de 
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acordo com modificações de leis e normas superiores e com deliberações 

aprovadas pela CPA-FACIS. 

 

5.4 Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

Na construção do processo educacional a combinação de metodologias 

aplicadas no ensino presencial, podem ocorrer de diversas formas. Os conteúdos 

podem ser desenvolvidos através de atividades teóricas, práticas, de pesquisa, 

práticas profissionais e estágios, visando à flexibilização, a mobilidade, a 

interdisciplinaridade, a inovação científica e tecnológica. A IES realinha as 

estratégias do processo de aprendizagem, visando a interdisciplinaridade, a 

flexibilidade, a inovação científica e tecnológica.  

As avaliações devem constatar competências, habilidades, assim como as 

bases instrumentais específicas das áreas desenvolvidas pelos alunos ao longo 

do período, ocorrendo uma avaliação integrada em cada semestre letivo. Os 

critérios gerais para a avaliação no âmbito das disciplinas e atividades são fixados 

nas normas institucionais.  

As avaliações dos alunos dos Cursos são realizadas em cada uma das 

disciplinas componentes da matriz curricular, por meio de diferentes tipos de 

atividades, podendo incluir provas escritas (de natureza teórica ou prática), 

arguição oral, trabalhos individuais e/ou em equipe, relatórios de atividades 

realizadas em aulas práticas, apresentação de seminários, publicações, painéis, 

resoluções de exercícios e de situações-problema, participação em projetos, 

debates, e outros instrumentos, desde que previstos no plano de ensino.  

Avaliação do desempenho escolar é previsto no regimento da Faculdade 

de Ciências da Saúde de São Paulo – FACIS, no capítulo 5º- artigos 49 ao 58 e 

na política institucional resolução FACIS 008/2016.  

 

RESOLUÇÃO FACIS 008/2016 

Regulamenta os procedimentos relativos à Avaliação do Desempenho 

Discente. 
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Art. 1º A avaliação do desempenho discente é entendida como um 

diagnóstico de desenvolvimento de aluno em relação ao processo ensino-

aprendizagem, na perspectiva de seu aprimoramento, tendo por objetivos: 

I. diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno para estabelecer 

objetivos que nortearão o planejamento da prática docente; 

II. verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de 

apropriação de construção e de recriação do conhecimento, em 

função do trabalho desenvolvido; 

III. fornecer aos professores elementos para uma reflexão sobre o 

trabalho realizado, tendo em vista o redirecionamento do 

planejamento da disciplina; 

IV. possibilitar ao aluno tomar consciência de seus avanços e 

dificuldades, visando ao seu envolvimento no processo ensino 

aprendizagem; 

V. embasar a toma da de decisão quanto à promoção ou retenção dos 

alunos. 

Art. 2º A avaliação do desempenho discente em cada uma das disciplinas, 

atividades, estágios e trabalho de conclusão de curso far-se-a por meio de 

procedimentos que comprovem assiduidade e aproveitamento dos estudos 

realizados pelos alunos, desenvolvidos nas modalidades presenciais ou à 

distância (EAD). 

§1º A nota obtida deverá ser, obrigatoriamente, em cada bimestre, o 

resultado da aplicação de diferentes instrumentos, priorizando as avaliações 

individuais. 

§2º O desempenho do aluno será expresso em notas decorrentes dos 

processos avaliativos a que foi submetido, em escala numérica de 0 (zero) a 10 

(dez), permitidas as frações, com arredondamento matemático, realizado pelo 

Sistema de Controle Acadêmico, a partir da segunda casa decimal e lançada 

juntamente com as faltas. 

Art. 3º Em cada semestre letivo, o desempenho do aluno será expresso em 

notas decorrentes dos processos avaliativos a que foi submetido: 
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N1 – é proveniente resultado das avaliações realizadas no primeiro 

bimestre e terá nota máxima 10,0. 

 a) As avaliações devem ser elaboradas pelo professor responsável 

pela disciplina do curso, verificado pelo coordenador. Entregues a Secretaria 

Acadêmica com 07 (sete) dias úteis de antecedência a sua aplicação. 

MF: Média Final proveniente da média ponderada entre N1 e N2 e seu 

cálculo será efetuado pelo SCA, mediante seguinte fórmula: 

 

MF = (N1 + N2)/2 

 

Será aplicado arredondamento matemático, realizado pelo Sistema de 

Controle Acadêmico, a partir da segunda casa decimal. 

Art. 4º Será considerado aprovado, na disciplina de estudos/atividades, o 

aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 (sete) e que tenha, no 

mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência nas atividades presenciais. 

Art. 5º Será considerado reprovado na disciplina o aluno que obtiver: 

I. média semestral inferior a 3,0 (três); 

II. frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades 

presenciais . 

Art. 6º  Será submetido ao exame, na época prevista no Calendário 

Acadêmico, o aluno que obtiver Média Semestral inferior a 7,0 (sete) e maior ou 

igual a 3,0 (três) e que tenha no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de 

frequência nas atividades presenciais. 

§1º Após o exame a Media Final será calculada da seguinte forma: 

 

MF = (Final + Exame)/2 ≥ 5,0 

 

A nota mínima para aprovação é 5,0 (cinco). Será aplicado 

arredondamento matemático, realizado pelo Sistema de Controle Acadêmico, a 

partir da segunda casa decimal. 

Art. 7º As atividades complementares, trabalhos de conclusão de curso e 

estágios, terão suas atividades desenvolvidas e avaliadas de acordo com o 
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disposto no Projeto Pedagógico de cada curso e poderão apresentar 

regulamentos próprios, desde que atendidas às políticas institucionais 

específicas. 

Art. 8º O aluno que usar meios ilícitos nos procedimentos de avaliação do 

rendimento escolar sofrerá as sanções cabíveis por ato de improbidade. 

Art. 9º A verificação e registro de notas, conceitos e frequência são de 

responsabilidade exclusiva do professor, cabendo seu controle à Secretaria 

Acadêmica. 

Art. 10º Os casos omissos serão analisados pela Diretora da FACIS. 

Art. 11º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

6. PERFIL DO CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

6.1 Critérios de seleção e contratação de professores 

A FACIS tem buscado assegurar uma permanente valorização de seu 

corpo docente, com o objetivo de atender à comunidade interna e externa com 

qualidade e responsabilidade. Sendo assim o regime de contratação docente é o 

da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO – CLT.  

A admissão dos professores para a atividade docente em cursos de 

graduação e Pós-graduação obedece a critérios estabelecidos pela Gestão 

Superior da FACIS, regimento, as normas do Sistema de Ensino e o 

Disciplinamento contido no quadro de carreira do Quadro de Carreira Docente e, 

mediante processo seletivo. 

A iniciativa de admissão de professores deve ser tomada pelo Coordenador 

do Curso e por meio de seleção de currículos avalia atualização e o desempenho 

didático dos candidatos e os convoca para seleção de acordo com o estabelecido 

em edital do processo seletivo. 

A contratação do professor é efetivada pela Diretora, competindo a ao 

Setor de Recursos Humanos as providências administrativas e legais pertinentes. 

A classificação do professor na carreira acadêmica, por ocasião de sua 

contratação para a atividade docente, far-se-á no nível e padrão correspondente à 

titulação, devidamente comprovada por diplomas e certificados com validade no 

território nacional.  
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As promoções na carreira docente serão feitas alternadamente por 

merecimento e antiguidade, dentro de cada categoria profissional. 

A base de cálculo da remuneração dos contratados para a função docente 

será o valor da hora-aula definido pela Entidade Mantenedora da FACIS para 

cada categoria e observadas às disposições legais ou fixadas em ajustes 

intersindicais, aplicáveis. 

A hora-aula, dedicada à função docente, compreende, para efeito de 

remuneração, a aula efetivamente dada, o seu planejamento e preparação, 

avaliação dos alunos e desempenho das tarefas de registro e controle 

acadêmicos. 

A remuneração dos professores em regime de Tempo Integral (RTI) e/ou 

Regime de Tempo Parcial (RTP) compreende as horas efetivamente ministradas 

na docência, acrescida dos adicionais legais normativos incidentes e atividades 

complementares destinadas a estudos de pesquisa, trabalho de extensão, 

planejamento, avaliação, gestão e orientação de alunos. O professor só poderá 

iniciar atividades na FACIS depois de sua efetiva contratação, o que se dará com 

a assinatura do correspondente contrato, respeitadas as normas da CLT. 

 

A qualificação docente é normatizada pela Resolução FACIS 012/2016, a seguir 

elencada. 

 

RESOLUÇÃO FACIS 012/2016 – 18/02/2016  

Regulamenta os procedimentos relativos a qualificação docente 

Art. 1º A política de qualificação docente tem como objetivos assegurar a 

qualificação do corpo docente da FACIS, por meio de participação em cursos de 

aperfeiçoamento, em atividades de órgãos de classe, atividades acadêmicas 

promovidas pela FACIS ou demais instituições de ensino superior e programas de 

stricto sensu, reconhecidos pelos competentes sistemas de ensino. 

Art.2º O diretor acadêmico gerenciará a política de qualificação docente, 

com ciência e aprovação da diretoria e diretoria administrativa. 
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Art. 3º A FACIS fará um ajuste no horário e carga horário do docente que 

se inscrever em programas stricto sensu de acordo com as normas estabelecidas 

no Art. 1º. 

Art. 4º Os cursos de extensão e aperfeiçoamento serão ofertados pela 

FACIS e/ou será feito análise da política do curso visando contrapartida financeira 

ou de horário para cursos externos, desde que os cursos citados contribuam para 

as atividades do docente na FACIS. 

Art. 5º As atividades de simpósio, congressos ou equivalentes terão apoio 

financeiro da FACIS desde que o docente a represente por meio de apresentação 

de produção acadêmica ou técnica. 

Art. 6º Os casos omissos serão avaliados pela Diretoria. 

 Art. 7º Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 


