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1. PERFIL INSTITUCIONAL DA FACULDADE PRESBITERIANA GAMMON 

 

A Faculdade Presbiteriana Gammon - FAGAMMON é uma Instituição de Ensino Superior, 

particular, de caráter técnico, educativo, cultural e científico, mantida pelo Instituto 

Presbiteriano Gammon e regida pela Legislação Federal de Educação Superior, pelo Estatuto da 

Entidade Mantenedora, pelo seu Regimento Geral, e pela legislação emanada dos órgãos 

superiores competentes.  

Autorizada a funcionar a partir do Decreto n.º 98.902, de 31.01.90, com limite territorial 

de atuação na cidade de Lavras, no Estado de Minas Gerais, a FAGAMMON possui sua unidade 

principal, câmpus Kemper, situado à Praça Dr. Augusto Silva, n.º 616, Centro e atua em 

consonância com os propósitos educacionais da sua mantenedora, o Instituto Presbiteriano 

Gammon, associação civil sem fins lucrativos, com sede e foro no município de Lavras, situada à 

praça Dr. Jorge, nº 370, Centro, onde está localizado o câmpus Chácara da Faculdade. 

Há 150 anos os sonhos de George Nash Morton e Edward Lane, internalizados e 

desenvolvidos mais tarde por Carlota Kemper e Samuel Rhea Gammon e seus seguidores, têm 

sido abençoados por Aquele a quem tem dedicado toda glória. O que aqui se projeta é mais uma 

pequena parcela deste sonho e propósito de glorificar a Deus, através da promoção do 

progresso humano. Também nesta parcela, com certeza, Ele se fará presente como Provedor! 

A Faculdade Presbiteriana Gammon tem exercido o seu papel de agente formador de 

cidadãos, com sólida base cristã, ao mesmo tempo em que busca o desenvolvimento 

institucional por meio de seu planejamento estratégico. Este Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) apresenta as políticas, os objetivos, as metas e as estratégias para os anos de 

2019 a 2023, necessários para o cumprimento da missão institucional da FAGAMMON e a busca 

constante pela excelência acadêmica, “Dedicado à glória de Deus e ao progresso humano”. 

 

1.1. Histórico da Faculdade Presbiteriana Gammon 

 

O Instituto Presbiteriano Gammon, fundado em 1869, na cidade de Campinas, São 

Paulo, foi à primeira escola evangélica do Brasil, por iniciativa de missionários norte-americanos 

da Igreja Presbiteriana. Destacou-se, por seu dinamismo, por sua visão do futuro e por sua 

dedicação, o missionário Dr. Samuel Rhea Gammon, cujo nome, após sua morte, passou a figurar 

em toda a instituição.  
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O surto de febre amarela que atingiu o Brasil no final do Século XIX, principalmente em 

Campinas, quando milhares de pessoas perderam suas vidas, levou o então denominado Colégio 

Internacional a transferir-se definitivamente para Lavras em 1893, marcando a abençoada 

trajetória do educandário que contribuiu para o enriquecimento da educação de Lavras e região. 

Alguns anos após o início das atividades educacionais em Minas foram criados cursos 

especializados em agricultura que evoluíram até o surgimento de uma escola de agricultura, a 

qual se transformou, em 1908, na conceituada Escola Superior de Agricultura de Lavras – ESAL. 

Esta foi federalizada pelo governo de João Goulart e hoje é credenciada como Universidade 

Federal de Lavras – UFLA.  

Mantida pelo Instituto Presbiteriano Gammon, a FAGAMMON oferece, desde 1990, os 

cursos de Licenciatura em Educação Física e Bacharelado em Administração. Em 2002 passou a 

oferecer o curso de Bacharelado em Turismo, com ênfase em Ecoturismo (já extinto) e no ano 

de 2003 foi criado o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Seguindo o plano de 

desenvolvimento contínuo da instituição e atendendo às adequações do Ministério da Educação 

(MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE) foi criado em 2011 o curso de Bacharelado em 

Educação Física. 

A FAGAMMON, comprometida com sua realidade histórica, vem, ao longo de sua 

trajetória, contribuindo para a formação humana do corpo discente através de conteúdos que 

favoreçam a reflexão dos estudantes, sensibilizando-os para uma visão crítica, solidária, 

transformadora e comprometida com a realidade local, regional e nacional. 

Esse projeto de educação, resultado de 30 anos de experiência educacional, tem 

alcançado êxito, através da reunião de profissionais competentes para a condução da filosofia e 

o alcance pleno dos propósitos da instituição. A fé aliada à razão, como pilar da instauração do 

progresso humano, e a busca constante da melhoria da qualidade de vida são a sustentação 

para realização das atividades acadêmicas que a FAGAMMON leva para além da sala de aula. 

Incluem-se, também, nesse contexto, os indispensáveis projetos de ações assistenciais que se 

afinam com a condição filantrópica de sua mantenedora. 

A FAGAMMON entende que uma instituição de ensino, mais do que oferecer cursos de 

graduação e pós-graduação, deve considerar a evolução tecnológica, social e as constantes 

mudanças ocorridas no ambiente profissional. Por outro lado, não deixa de estar atenta à 

satisfação das expectativas e anseios da população, pois seu funcionamento só pode ter real 

significado se estiver a serviço da sociedade.  
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1.1.1. Histórico recente da Faculdade Presbiteriana Gammon 

 

A Faculdade Presbiteriana Gammon apresenta um desenvolvimento exponencial desde 

2014, por meio de ações planejadas e direcionadas ao cumprimento de sua missão.  

A renovação da equipe de Coordenadores e da Direção da FAGAMMON, além da equipe 

de docentes, ocorrida no período de 2014 a 2018, promoveram uma reformulação dos 

processos e atividades da instituição. A nova equipe de colaboradores, formada por profissionais 

altamente capacitados e experientes, permitiram uma melhor compreensão do sistema 

organizacional resultando no aperfeiçoamento dos processos de gestão da faculdade. Essa 

compreensão se deu por meio da análise dos processos e das atividades da Instituição, com 

fulcro nas informações apresentadas nos Relatórios da Comissão Própria de Avaliação, nos 

Relatórios de Avaliação Externa, nos resultados do ENADE e nos demais indicadores de 

qualidade do ensino superior. 

Vários investimentos foram realizados em infraestrutura proporcionando condições 

operacionais para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. A infraestrutura física e de 

equipamentos, o sistema de tecnologia da informação e, principalmente o quadro de docentes 

altamente qualificados e experientes da instituição, são fatores que visam à melhoria do 

processo ensino-aprendizagem. 

A evolução, o histórico e as melhorias das atividades de ensino, de pesquisa e extensão 

recentes da Faculdade Presbiteriana Gammon, encontram-se detalhados nos itens seguintes 

que compõem este Plano de Desenvolvimento Institucional. 
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1.2. Missão Institucional 

 

“Glorificar a Deus, educando com qualidade, visando à formação integral do ser 

humano, tendo por fundamento a fé reformada.” 

 

1.3. Valores 

 

• Justiça 

• Solidariedade 

• Fé Reformada 

• Ética Cristã 

• Respeito 

• Sabedoria 

• Cooperação 

• Responsabilidade Social e Ambiental 

• Cidadania  
 

1.4. Visão de Futuro 

 

“Ser referência na educação pelo trabalho de qualidade, buscando excelência na 

formação do ser humano para a glória de Deus.” 

 

1.5. Cadeia de Valor 

 

A Cadeia de Valor de Porter desagrega uma organização nas suas atividades de 

relevância estratégica, para que se possa compreender o comportamento dos custos e as fontes 

existentes e potenciais de diferenciação. Nesse modelo, as atividades são  divididas em 

primárias, que correspondem às atividades envolvidas na criação física do produto e 

transferência para o consumidor, e de apoio, que sustentam as atividades de primárias por meio 

do fornecimento de insumos, tecnologia, recursos humanos, entre outros. Em uma Cadeia de 

Valor, um conjunto de símbolos são usados para visualizar a agregação de valor ou passos 

necessários para se atingir um objetivo (Porter, 1990). 

Conforme descrito no Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio BPM CBOK 

(ABPMP, 2013), a Cadeia de Valor demonstra um fluxo simples contínuo da esquerda para direita 

dos processos e atividades que diretamente contribuem para produzir valor para os clientes.  



 PERFIL INSTITUCIONAL DA FACULDADE PRESBITERIANA GAMMON 

Plano de Desenvolvimento Institucional 2019 – 2023    15 

A Cadeia de Valores da Faculdade Presbiteriana Gammon, apresentada na Figura 1,  se 

fundamenta na notação desenvolvida por Michel Porter e está organizada em três principais 

grupos de atividades, de acordo com os conceitos de processo de negócio apresentados no BPM 

CBOK. Na Tabela 1 são apresentados os grupos de atividades de apoio, finalísticas e estratégicas 

da cadeia de valor da FAGAMMON utilizados para o alcance dos objetivos estratégicos e sua 

Missão Institucional. 

Tabela 1 Grupos de Atividades da Cadeia de Valor da FAGAMMON 

Grupo Descrição Subgrupos de atividades 

Atividades 
Estratégicas 

Tem o propósito de medir, monitorar, controlar 
atividades e administrar o presente e o futuro da 
organização. Atividades estratégicas, assim como 
as de apoio, não agregam valor diretamente para 
os clientes, mas são necessárias para assegurar que 
a organização opere de acordo com seus objetivos 
e metas de desempenho. Podem estar associadas a 
áreas funcionais ou serem interfuncionais. 

▪ Administração Superior 

▪ Resultados e Controle 

▪ Avaliação Institucional 

▪ Apoio à gestão 

Atividades finalísticas 

Representam as atividades essenciais que uma 
organização executa para cumprir sua missão. 
Essas atividades constroem a percepção de valor 
pelo cliente por estarem diretamente relacionados 
à experiência de consumo do produto ou serviço. 

▪ Ensino de Graduação 

▪ Pesquisa 

▪ Extensão 

Atividades de apoio 

Oferece suporte às atividades finalísticas, mas 
também pode prover suporte a outras atividades 
de apoio ou estratégicas. A diferença principal 
entre as atividades finalísticas e as de apoio é que 
atividades de apoio entregam valor para outras 
atividades ou processos e não diretamente para os 
clientes. 

▪ Apoio ao estudante 

▪ Gestão de Pessoas 

▪ TI e Comunicação 

▪ Infraestrutura 

▪ Serviços Administrativos e de apoio 
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Figura 1 Cadeia de Valor da FAGAMMON 
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1.6. Objetivos Estratégicos 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Presbiteriana Gammon 2019-

2023 (PDI-FAGAMMON 2019-2023) também é o seu próprio planejamento estratégico. Para a 

elaboração desse PDI, a equipe de elaboração utilizou-se de métodos, técnicas e ferramentas 

de administração, que permitiram a definição dos objetivos estratégicos institucionais, dos 

indicadores e de metas para os anos de 2019 a 2023. As informações acadêmicas e 

administrativas da Faculdade, constantes dos relatórios gerenciais, da autoavaliação da 

Comissão Própria de Avaliação e da Ouvidoria da FAGAMMON, também foram utilizadas para a 

definição dos objetivos estratégicos constantes deste Plano. 

A seguir serão apresentados os principais resultados obtidos por meio da Análise SWOT 

e a representação do Planejamento Estratégico no Mapa Estratégico elaborado para o período 

de abrangência deste PDI.  

1.6.1. A Análise SWOT na Elaboração do PDI-FAGAMMON 2019-2023 

 

O processo de definição de estratégias deve ser feito de forma cuidadosa e sistemática, 

buscando-se reduzir a possibilidade de ocorrência de erros (BARNEY e HESTERLY, 2011). Nesse 

sentido, a equipe de elaboração deste PDI utilizou-se da ferramenta de análise SWOT no 

processo de planejamento estratégico para o período de 2019-2023 da FAGAMMON. 

Kotler e Keller (2012) definem a análise SWOT (dos termos em inglês: strengths, 

weaknesses, opportunities e threats) como a avaliação global das forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças de uma organização   ̶ uma forma de observar e monitorar os 

ambientes externos e internos de uma unidade de negócios. Dessa forma, a análise SWOT 

permite identificar as fraquezas, a fim de corrigi-las, e os pontos que a organização pode 

explorar. Além disso, essa análise permite a adoção de estratégias para aproveitar as 

oportunidades e evitar ou mitigar os efeitos das ameaças caso se ocorram de fato (ANSOFF, 

1990). 

Essas informações, aliadas às outras fontes de dados gerenciais e acadêmicas 

mencionadas anteriormente, serviram de subsídios para a tomada de decisão da alta 

administração da FAGAMMON sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 Na Figura 2 se apresentam os resultados obtidos quanto à densidade dos quadrantes da 

matriz SWOT, considerando-se as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças 
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identificadas pela equipe de elaboração do PDI-FAGAMMON 2019-2023 por meio da utilização 

da técnica de Brainstorming e do modelo das Cinco Forças de Porter (PORTER, 1986). A 

construção desse conhecimento exigiu interação intensiva e laboriosa, pois, utilizou-se da busca 

de insights obtidos em razão da experiência dos membros da equipe, observando-se o conceito 

de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 10) transcrito a seguir. 

“Para criar conhecimento, o aprendizado que vem dos outros e as habilidades 
compartilhadas com outros precisam ser internalizados – isto é, modificados, 
enriquecidos e traduzidos de modo a se ajustarem à identidade e autoimagem da 
empresa.” 

“[...] os gerentes ocidentais precisam “desaprender” sua antiga abordagem ao 
conhecimento e entender a importância da abordagem japonesa. Precisam deixar a 
velha forma de pensar, segundo a qual o conhecimento pode ser adquirido, 
transmitido e treinado por meio de manuais, livros ou conferências. Em vez disso, 
precisam prestar mais atenção ao lado menos formal e sistemático do 
conhecimento[...]”. 
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Figura 2. Densidade dos quadrantes da matriz SWOT. 
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 O primeiro quadrante da matriz de densidade apresentada na Figura 2, indica a 

potencialidade de ação ofensiva da FAGAMMON. A densidade de 78,5%, derivada da análise de 

correlação dos fatores (forças x oportunidades), representa o quanto as forças identificadas pela 

equipe de elaboração podem ajudar a aproveitar as oportunidades do mercado consideradas na 

análise. No segundo quadrante da matriz de densidade pode ser verificado o resultado obtido 

para a capacidade defensiva. O potencial de 68,1% indica o quanto o conjunto de forças 

avaliadas podem contribuir para enfrentar, amenizar ou reduzir as ameaças identificadas pela 

equipe responsável pela avaliação. O terceiro quadrante da matriz de densidade aponta as 

debilidades identificadas, sendo que, a densidade resultante de 59,3% indica o quanto as 

fraquezas podem prejudicar o aproveitamento das oportunidades. Por fim, o quarto quadrante 

da matriz de densidade apresentada na Figura 2 demonstra o nível de vulnerabilidade da 

Faculdade, apontando o quanto o conjunto de fraquezas podem ampliar o efeito das ameaças 

identificadas (47,4%). 

 O resultado da análise da densidade dos quadrantes da matriz SWOT é apresentado no 

Quadro 1. A capacidade ofensiva de 8,9% e a capacidade defensiva de 20,8% resultaram em um 

Posicionamento Estratégico Global de 29,6%, em uma escala que vai de -200% a 200%, indicando 

uma condição dominante de equilíbrio. 

Quadro 1. Posicionamento Estratégico Global resultante da matriz SWOT 

Capacidade Ofensiva Capacidade Defensiva Posicionamento Estratégico Global 

19,2% 20,8% 40,0% 

 

 O índice do Posicionamento Estratégico Global obtido representa tão somente uma 

indicação de condições equilibradas para a elaboração de estratégias (Quadro 1). Esse índice 

sugere que, com base nas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades avaliadas pela equipe de 

elaboração deste Plano de Desenvolvimento Institucional, a FAGAMMON pode realizar um 

planejamento com estratégias predominantemente arrojadas. 

 

 Os objetivos estratégicos definidos pela equipe de elaboração do PDI-FAGAMMON 2019 

-2023 após a realização da análise SWOT são apresentados no item seguinte. 
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1.6.2. Mapa Estratégico da FAGAMMON 2019-2023 

 

 A partir das quatro perspectivas do Balanced Scorecard, Kaplan e Norton (2004) 

desenvolveram uma representação gráfica das relações de causa e efeito entre os componentes 

da estratégia de uma organização que denominaram de Mapa Estratégico. Dessa forma, o Mapa 

Estratégico é produto da evolução do modelo simples das quatro perspectivas do Balanced 

Scorecard, acrescentando uma segunda camada de detalhes que ilustra a dinâmica temporal da 

estratégia com melhor clareza e foco. 

 O Mapa Estratégico da FAGAMMON para o período de 2019 a 2023 está organizado em 

três dimensões: “Aprendizagem e Recursos”, “Processos Internos” e “Resultados e Sociedade” 

(Figura 3). De modo uniforme e consistente, esse mapa exibe os objetivos estratégicos da 

instituição e contribui para o estabelecimento equilibrado de indicadores e de metas para o 

período de gestão planejado.  

Os Quadros 2, 3 e 4 apresentam os objetivos, os indicadores, as estratégias e as metas 

planejadas em cada dimensão integrante do Mapa Estratégico da FAGAMMON para o período 

de 2019 a 2023. No Quadro 2 são detalhados os objetivos da dimensão “Aprendizagem e 

Recursos”, no Quadro 3 os objetivos da dimensão “Processos Internos” e no Quadro 4 os 

objetivos que integram a dimensão “Resultados e Sociedade”. Além disso, os Quadros 2, 3 e 4 

contém um grupo de colunas para controle das metas alcançadas, a serem preenchidas após o 

término de cada ano de planejamento. 
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Figura 3. Mapa Estratégico da FAGAMMON 2019-2023 
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Quadro 2. Descrição dos Objetivos e quantificação das Metas da Instituição – Dimensão 1: Aprendizagem e Recursos 

GRUPO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META INDICADOR 

CÁLCULO DO 
INDICADOR 

ESTRATÉGIAS 
(Desenvolvidas em Plano de 

Ações) 

Valor 
base 

(2018) 

Meta Planejada Meta alcançada 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Gestão de 
Pessoas 

1.1. Promover 
capacitação 
continuada da 
equipe de técnicos 
administrativos da 
Faculdade 

Oferecer ao 
menos 1 (um) 
curso de 
capacitação por 
ano aos técnicos 
administrativos 
da Faculdade 

nº de cursos de 
capacitação para 
técnicos 

administrativos 

Σ (nº de cursos 
de capacitação 
para técnicos 

administrativos) 

Informação reservada - 1 1 1 1 1      

Gestão de 
Pessoas 

1.2. Promover 
capacitação e/ou 
qualificação da 
equipe dos 
docentes da 
Faculdade 

Oferecer ao 
menos 1 (um) de 
capacitação e/ou 
qualificação por 
ano aos docentes 
da Faculdade 

nº de cursos de 
capacitação e/ou 
qualificação para 
docentes 

Σ (nº de cursos 
capacitação e/ou 
qualificação para 
docentes) 

Informação reservada - 1 1 1 1 1      

Gestão de 
Pessoas 

1.3. Promover 
capacitação e/ou 
qualificação da 
equipe dos 
gestores da 
Faculdade 
(diretoria e 
coordenadorias) 

Oferecer ao 
menos 1 (um) de 
capacitação e/ou 
qualificação por 
ano direcionado 
à gestão 
acadêmica aos 
coordenadores e 
à direção da 
Faculdade 

nº de cursos de 
capacitação e/ou 
qualificação da 
equipe de 
gestores da 

Faculdade 

Σ (nº de cursos 
de capacitação 
e/ou qualificação 
para gestores) 

Informação reservada - 1 1 1 1 1      

Infraestrutura 
Física e Acervo 
bibliográfico 

1.4. Ampliar os 
investimentos em 
obras de 
infraestrutura física 
(expansão e 
reforma) 

Investir 
aproximadament
e R$ 390.000,00 
em Obras de 
infraestrutura 
física 

Valor investido 
em R$ 

Σ (Valor 
investido em R$) 

Informação reservada - 12.300,00  53.000,00 115.000,00 115.000,00 90.000,00      

Infraestrutura 
Física e Acervo 
bibliográfico 

1.5. Ampliar os 
investimentos em 
acervo bibliográfico 

Contratar e 
manter 3 
serviços de 
acesso à acervo 
virtual:  
Livros 
Periódicos 
Normas Técnicas 

Nº de contratos 
Σ (nº de 
contratos) 

Informação reservada 2 3 3 3 3 3      

Infraestrutura de 
TI, Equipamentos 
e Materiais 
Didáticos 

1.6. Aprimorar e 
ampliar o serviço 
de Suporte de 
Tecnologia da 
Informação à 

Nota média 4 na 
avaliação da CPA 

Média da escala 
da questão 
objetiva métrica 
específica na 

Σ (nota obtida na 
questão objetiva 
métrica 
específica) / Σ (n) 

Informação reservada - 4 4 4 4 4      
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GRUPO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META INDICADOR 

CÁLCULO DO 
INDICADOR 

ESTRATÉGIAS 
(Desenvolvidas em Plano de 

Ações) 

Valor 
base 

(2018) 

Meta Planejada Meta alcançada 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

comunidade 
acadêmica 

autoavaliação 
institucional 

Infraestrutura de 
TI, Equipamentos 
e Materiais 
Didáticos 

1.7. Ampliar os 
investimentos em 
infraestrutura de 
equipamentos e 
materiais didáticos 

Investir 
aproximadament
e R$ 450.000,00 
em 
equipamentos e 
materiais 
didáticos 

Valor investido 
em R$ 

Σ (Valor 
investido em R$) 

Informação reservada - 122.970,00 110.620,00 76.820,00 65.820,00 65.820,00      
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Quadro 3. Descrição dos Objetivos e quantificação das Metas da Instituição – Dimensão 2: Processos Internos 

GRUPO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META INDICADOR 

CÁLCULO DO 
INDICADOR 

ESTRATÉGIAS 
(Desenvolvidas em Plano de Ações) 

Valor 
base 

(2018) 

Meta Planejada Meta alcançada 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

2.1. Ampliar o 

programa de 

extensão para a 

população  de 

diferentes faixas 

etárias 

Implementar 4 
programas de 
extensão 

Nº de 
programas 
implementados 

Σ (programas 
implementados) 

Informação reservada - 2 1 1   

     

Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

2.2. Intensificar as 
atividades de 
apoio didático-
pedagógico para a 
promoção do 
aprendizado 

Reduzir a Taxa 
Média de 
Reprovação de 
Estudantes 

Taxa Média 
Anual de 
Reprovação de 
Estudantes 

A Taxa Média 
Anual de 
Reprovação de 
Estudantes é o 
resultado da 
razão: Ʃ nº de 
reprovações / Ʃ 
número de alunos 
matriculados por 

disciplina 

Informação reservada       

     

Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

2.3. Aprimorar o 
programa de 
permanência dos 
discentes 

Reduzir a Taxa de 
Evasão dos cursos 
de graduação para 
5% até 2023 

Taxa de Evasão 

Ʃ (número de 
estudantes 
desistentes) / Ʃ 
(número de 
estudantes 
ingressantes no 
período) 

Informação reservada 16% 13% 11% 9% 7% 5%      

Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

2.4. Implementar 
cursos de pós-
graduação Lato-
Sensu em parceria 
com outras 
instituições de 
ensino 

Até 2023 
implementar 4 
cursos de pós-
graduação Lato-
Sensu semi-
presenciais nas 
diversas áreas do 
conhecimento 

Nº de cursos de 
pós-graduação 
semi-
presenciais 

Σ (nº de cursos de 
pós-graduação 
semi-presenciais) 

Informação reservada 0 2 2 3 3 4 

     

Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

2.5. Implementar 
cursos de 
graduação 
presenciais e a 

distância 

Até 2023 
implementar 5 
cursos de 
graduação 
presenciais e a 
distância nas 
diversas áreas do 
conhecimento 

Nº de cursos de 
graduação 

Σ (nº de cursos de 
graduação) 

Informação reservada 4 7 7 8 8 9 

     

Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

2.6. Promover a 
cultura de 

Aumentar em 10% 
o número de 
publicações 

%T nº de 
publicações 
científicas e 

(nº de publicações 
científicas e 
tecnológicas de 

Informação reservada 100% 102% 104% 106% 108% 110% 
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GRUPO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META INDICADOR 

CÁLCULO DO 
INDICADOR 

ESTRATÉGIAS 
(Desenvolvidas em Plano de Ações) 

Valor 
base 

(2018) 

Meta Planejada Meta alcançada 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

pesquisa na 
Faculdade 

científicas e 
tecnológicas de 
docentes e 
discentes da 
Fagammon, até 

2023 

tecnológicas de 
docentes do 
ano atual sobre 
o nº de 
publicações 
científicas e 
tecnológicas de 
docentes do 
ano de 2018 

docentes do ano 
atual) / (nº de 
publicações 
científicas e 
tecnológicas de 
docentes do ano 
de 2018) * 100 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

2.7. Desenvolver 
experiências de 
internacionalizaçã
o aos docentes e 
estudantes 

Até 2023, 
estabelecer o total 
de 9 convênios e 
parcerias 
internacionais 

Nº de convênios 
e parcerias 
internacionais 
estabelecidas 

Σ (nº de convênios 
e parcerias 
internacionais 
estabelecidas) 

Informação reservada 4 5 6 7 8 9 

     

Comunicação 

2.8. Fortalecer a 
imagem 
institucional com a 

sociedade 

Aumentar em 
300% o alcance 
das publicações 
via mídias sociais 
em relação ano 
ano base 2018 

%T média do 
alcance das 
mídias sociais 
do ano atual 
sobre a média 
do alcance das 
mídias sociais 
do ano de 2018 

(alcance médio 
das publicações do 
ano atual) / 
(alcance médio 
das publicações do 
ano de 2018) * 
100 

Informação reservada 100% 100% 150% 200% 250% 300% 

     

Comunicação 

2.9. Melhorar a 
eficácia das 
campanhas de 
publicidade 

Aumentar em 15% 
o número de 
participantes de 
processos 
seletivos e de 
alunos 
matriculados, com 
base em 2018, até 
2023 

%T média do 
número de 
matrículas dos 
cursos do ano 
atual sobre o a 
média de 
matrículas dos 
cursos do ano 
de 2018 

(média do nº de 
matrículas dos 
cursos do ano 
atual) / (média do 
nº de matrículas 
dos cursos em 

2018) * 100 

Informação reservada 100% 103% 106% 109% 112% 115% 

     

Planejamento e 
Gestão 

2.10. Ampliar os 
convênios com 
empresas, órgãos 
públicos e ONG 
com vistas a 
qualificar os 
profissionais no 
mercado de 
trabalho de Lavras 
e Região 

Celebrar 
convênios com 10 
organizações até o 
ano de 2023 

Nº de convênios 
celebrados 

Σ (nº convênios 
celebrados) 

Informação reservada 0 2 4 6 8 10      

Planejamento e 

Gestão 

2.11. Implantar 
novo mecanismos 
de monitoramento 

Implantar dois 
sistemas de 
monitoramento de 
planejamento 

Nº de sistemas 
de 
monitoramento 
de 

Σ (nº de sistemas 
de monitoramento 
de planejamento 
implantados) 

Informação reservada 0 2 2 2 2 2 
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GRUPO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META INDICADOR 

CÁLCULO DO 
INDICADOR 

ESTRATÉGIAS 
(Desenvolvidas em Plano de Ações) 

Valor 
base 

(2018) 

Meta Planejada Meta alcançada 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

do planejamento 
institucional 

institucional: um 
para o 
acompanhamento 
do PDI e outro 
para o 
acompanhamento 
do Plano de Ações 

planejamento 
implantados 

Planejamento e 
Gestão 

2.12. Implementar 
a digitalização do 

acervo acadêmico 

Digitalizar 100% 
do acervo 
acadêmico até 
abril de 2020 

% de acervo 
digitalizado 

Σ (nº documentos 
acadêmicos 
digitalizados) / Σ 
(nº documentos 
acadêmicos) x 100 

Informação reservada 20% 80% 100% 100% 100% 100% 

     

Planejamento e 
Gestão 

2.13. Implementar 
iniciativas para 
otimização e 
eficiência da 
utilização de 
recursos 

Reduzir em 15% os 
custos 
operacionais/alun
o até 2023, 
considerando o 
ano-base de 2018  

%T COp/aluno 
do ano atual 
sobre o 
COp/aluno de 

2018 

(Custo operacional 
/ aluno do ano 
atual) / (Custo 
operacional/aluno 
do ano de 2018) * 
100 

Informação reservada 100% 97% 94% 91% 88% 85% 

     

Planejamento e 
Gestão 

2.14. Aprimorar o 
sistema de 
gerenciamento de 
manifestações da 
Ouvidoria 

Implantar 
software para 
gerenciamento de 

manifestações 

Nº de softwares 
implantados 

Σ (nº de softwares 
implantados) 

Informação reservada 0 1 1 1 1 1 
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Quadro 4. Descrição dos Objetivos e quantificação das Metas da Instituição – Dimensão 3: Resultados e Sociedade 

GRUPO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META INDICADOR 

CÁLCULO DO 
INDICADOR 

ESTRATÉGIAS 
(Desenvolvidas em Plano de Ações) 

Valor 
base 

(2018) 

Meta Planejada Meta alcançada 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Qualidade da 
Educação 

3.1. Desenvolver o 
acompanhamento 
da inserção do 
Egresso no 
mercado de 

trabalho 

Identificar a 
empregabilidade 
de pelo menos 
80% dos egressos 
da faculdade até 

2023 

Taxa de 
egressos 

acompanhados 

(Σ nº de egressos 
acompanhados) 
/ (Σ nº egressos) 
* 100 

Informação reservada 55% 60% 65% 70% 75% 80%      

Qualidade da 
Educação 

3.2. Promover 
ações para 
aumentar o 
conceito da 
Faculdade no Índice 
Geral de Cursos do 
MEC (IGC/MEC) 

Alcançar, até 
2022, o conceito 3 

no IGC/MEC 

Índice Geral de 
Cursos / MEC 

Calculado pelo 
MEC 

Informação reservada 2 2 2 2 3 3      

Qualidade da 
Educação 

3.3. Promover 
ações para manter 
o Conceito 
Institucional 
(CI)/MEC da 
Faculdade 

Manter a nota 4 
do Conceito 
Institucional (CI) 

Conceito 
Institucional / 
MEC 

Calculado pelo 
MEC 

Informação reservada 4 4 4 4 4 4      

Sustentabilidade 

Econômica 

3.4. Fortalecer e 
ampliar o acesso da 
sociedade aos 
cursos de 
graduação da 
Faculdade, em 
conformidade com 
as políticas, 
diretrizes e 
estratégias 
educacionais do 

País  

Ampliar o número 
de estudantes dos 
cursos de 
graduação em 45% 
até 2023, 
considerando-se a 
implementação de 
novos cursos e 
ano base 2018 

%T do número 
de estudantes  
de graduação do 
ano atual sobre 
o número de 
estudantes de 
graduação do 
ano de 2018 

(Σ nº de 
estudantes de 
graduação do 
ano atual) / (Σ nº 
de estudantes de 
graduação do 
ano de 2018) * 
100 

Informação reservada 100 115% 120% 125% 135% 145%      

Sustentabilidade 

Econômica 

3.5. Apresentar em 
audiência pública o 
Relatório de 
Autoavaliação 
Institucional 
elaborado pela 
Comissão Própria 
de Avaliação, 
destacando-se as 
recomendações da 
comissão e as ações 

Apresentar 
anualmente o 
Relatório de 
Autoavaliação 
Institucional 

Nº de 
apresentações 
do Relatório de 
Autoavaliação 
Institucional em 
audiência 

pública 

Σ nº de 
apresentações 
do Relatório de 
Autoavaliação 
Institucional em 
audiência pública 

Informação reservada 1 1 1 1 1 1      
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GRUPO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META INDICADOR 

CÁLCULO DO 
INDICADOR 

ESTRATÉGIAS 
(Desenvolvidas em Plano de Ações) 

Valor 
base 

(2018) 

Meta Planejada Meta alcançada 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

implementadas em 
decorrência das 
demandas 
identificadas 

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

3.6. Ampliar os 
projetos de 
extensão com foco 
na sustentabilidade 
ambiental, na 
cultura, na 
produção artística, 
na inclusão social, 
na diversidade, na 
saúde e bem-estar, 
para o apoio e 
desenvolvimento 
da sociedade. 

Desenvolver ao 
menos 1 (um) 
projeto de 

extensão ao ano 

Nº de projetos 
de extensão ao 
ano 

Σ nº de projetos 
de extensão do 
ano atual 

Informação reservada - 1 1 1 1 1      

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

3.7. Desenvolver 
ações afirmativas 
de defesa e 
promoção dos 
direitos humanos e 
da igualdade 
étnico-racial 

Promover ao 
menos 1(um) 
evento 
relacionado ao 
tema, por ano 

Nº de eventos 
relacionados ao 
tema 

Σ nº de eventos Informação reservada - 1 1 1 1 1      

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

3.8. Ampliar a 
disseminação do 
conhecimento e da 
inovação gerados 
na Instituição para 
a comunidade de 
Lavras e Região, 
especialmente aos 
cidadãos 
economicamente 
vulneráveis 

Realizar, 
anualmente 2 
(dois) eventos 
acadêmico-
científicos (cursos, 
palestras, oficinas, 
etc) gratuitos e 
direcionados à 
comunidade 
economicamente 
vulnerável de 
Lavras e Região 

Nº de eventos 
acadêmico-
científicos 

Σ nº de eventos 
acadêmico-
científicos 

Informação reservada - 2 2 2 2 2      

 



PERFIL INSTITUCIONAL DA FACULDADE PRESBITERIANA GAMMON 

30   Plano de Desenvolvimento Institucional 2019 – 2023 

1.7. Áreas de atuação acadêmica 

 

A FAGAMMON atua em diversas áreas do conhecimento, com os cursos de Bacharelado 

em Administração (Ciências Sociais e Aplicadas), Bacharelado e Licenciatura em Educação Física 

(Ciências da Saúde) e Bacharelado em Sistemas de Informação (Ciências Exatas e da Terra).  

A função institucional de pesquisa e extensão se concebe como um mecanismo 

acadêmico de formação que articula a produção científica e sua transmissão com a aplicação e 

transferência dos resultados. Isto ocorre por meio de um processo educativo, acadêmico, 

científico, cultural e comunitário que relaciona o ensino, a pesquisa e a extensão de forma 

indissociável. As atividades acadêmicas devem significar uma troca sistemática e permanente 

de saberes, por meio de uma comunicação produtiva com a sociedade, nas seguintes linhas 

programáticas: 

a) Disseminação e divulgação da produção acadêmica (publicações e eventos). 

Incentiva-se a publicação dos trabalhos em anais de congressos, em revistas 

nacionais e internacionais e em coleções editoriais: teses, dissertações, textos 

acadêmicos, pesquisa. 

b) Promoção de eventos: A FAGAMMON promove anualmente a Semana de Estudos 

Integrados (SEI-FAGAMMON), composta por minicursos, palestras e oficinas 

ministrados por profissionais do mercado e de outras Instituições de Ensino 

Superior. Além disso, ocorre, durante essa semana, a apresentação de trabalhos 

acadêmicos. 

c) Ações de assistência e prestação de serviços: Por meio do processo de interação 

ensino-trabalho-comunidade, desenvolve-se o atendimento às demandas da 

população, criando-se um diferencial no processo de formação e aproximando-se a 

instituição e a sociedade. Disponibilizam-se também assessorias e consultorias. 

d) Atividades político-sociais e comunitárias: A FAGAMMON se propõe a dar 

continuidade à política de interação e de integração, no âmbito local, incentivando 

o envolvimento institucional em movimentos sociais diversos. 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão bem planejadas, estruturadas e 

executadas permitem à Faculdade, além de socializar e democratizar os conhecimentos dos 

diversos cursos e áreas, preparar seus profissionais, não somente com a estratégia do ensino-

transmissão, mas complementando a formação com a estratégia do ensino-aplicação. 
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

 

A filosofia educacional que permeia uma instituição de ensino e a distingue das demais, 

revela-se por meio de seu Plano de Desenvolvimento Institucional e de seu Projeto Pedagógico 

Institucional. O ponto de partida de qualquer planejamento se inicia com o delineamento da 

missão institucional. A partir daí as diretrizes pedagógicas são definidas, mapeando o 

comportamento institucional quanto ao perfil do egresso, às competências a serem 

desenvolvidas por seus discentes, à seleção de conteúdos programáticos, aos princípios 

metodológicos que a norteiam, aos processos de avaliação e às políticas de estágio, pesquisa e 

extensão. 

Na instituição de ensino superior, consideramos essencial que a investigação, a 

transmissão, a aplicação e a transferência do conhecimento se façam permanentemente, em 

uma articulação e em uma integração essencial. Todo ensino envolve a perspectiva da produção 

e da inovação do conhecimento. 

A função institucional da extensão se concebe como um mecanismo acadêmico de 

formação que articula a produção científica e sua transmissão com a aplicação e transferência 

dos resultados. Isto se faz num processo educativo, acadêmico, científico, cultural e comunitário 

que relaciona a pesquisa e o ensino de forma indissociável. 

 

2.1. Inserção regional 

 

Fundada por bandeirantes paulistas na primeira metade do século XVIII, e alçada à 

condição de vila em 1831, Lavras é um município polo da região sul de Minas Gerais. A cidade 

está situada estrategicamente às margens da rodovia Fernão Dias (BR-381) que liga São Paulo à 

Belo Horizonte, no ponto de confluência entre o sul e oeste do Estado, aproximadamente: a 240 

km de Belo Horizonte, 440 km do Rio de Janeiro, 380 km de São Paulo, 700 km de Vitória e a 830 

km de Brasília (Figura 4). Lavras também é o elo da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) cujos ramais 

atingem as cidades de Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Angra dos Reis (RJ), Mogi Mirim (SP), 

São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES), formando o entroncamento Ferroviário Sudeste 

do Brasil. O acesso rodoviário ao município se dá por meio da BR 381 e da BR 265. 
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Figura 4. Localização geográfica do município de Lavras-MG 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2018 
 

Lavras possui localização privilegiada e um elevado potencial para a exploração turística, 

cachoeiras espalhadas pela região, parques ecológicos, serras, rios, represas e lagos, além de 

sua proximidade com o Circuito das Águas e cidades históricas, como Tiradentes, São João del 

Rei, Ouro Preto, Congonhas, dentre outras. Além de suas belezas naturais, a cidade mantém viva 

a cultura regional mineira preservando sua história, arquitetura, culinária e artesanato. 

O município possui um clima agradável, com temperaturas amenas e chuvas bem 

distribuídas ao longo do ano, com altitude em torno de 900 m, dispõe de todos os recursos 

indispensáveis a um moderno centro urbano. Lavras é dotada de bons hotéis, bem equipada 

rede hospitalar, comércio diversificado, cinema, clubes sociais e esportivos, restaurantes e um 

parque industrial que conta com empresas de renome internacional. O município é 

continuamente apontado como uma das melhores cidades para se viver e investir em Minas 

Gerais. 

Com uma população estimada em 102.124 habitantes (IBGE, 2017), Lavras é uma das 

principais cidades do Sul de Minas Gerais, juntamente com Varginha, Três Corações, Alfenas, 

Pouso Alegre e Itajubá. A economia lavrense é marcada por atividades agropecuárias e do setor 

terciário, porém, nos últimos anos o setor das indústrias vem recebendo grandes 

empreendimentos. De acordo com a série revisada do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 2015, o valor do Produto Interno Bruto (PIB) de Lavras é de R$ 

2.102.463.000,60 e o valor per capita é de R$ 20.973,67 (Figura 5). 
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Figura 5. Produto Interno Bruto per capita de Lavras-MG 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2018. 

 

Lavras é reconhecida nacionalmente como centro de excelência em educação. Esse 

fator influenciou, de certa forma, o curso da história do país em função de personagens da vida 

pública da nação que aqui estudaram. Também se observa sua influência junto aos municípios 

circunvizinhos, nos quais se verifica um crescimento do número de Instituições de Ensino 

Superior (IES), constituindo-se uma comunidade acadêmica regional de considerável expressão. 

Atualmente Lavras possui quatro Instituições de Ensino Superior presenciais, sendo uma 

federal (Universidade Federal de Lavras - UFLA) e três particulares (Centro Universitário de 

Lavras – UNILAVRAS; Faculdade Adventista de Minas Gerais - FADMINAS e a Faculdade 

Presbiteriana Gammon - FAGAMMON). 

Ao longo de seus 29 anos de existência, a FAGAMMON sempre ofereceu uma educação 

alicerçada na fé reformada, herdada da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), sendo aplicada de 

maneira progressista e libertadora em todos os seus aspectos. É característica de uma parcela 

considerável dos alunos da FAGAMMON o fato de desenvolverem atividades profissionais 

diversas em paralelo à realização do curso. Portanto, ressalta-se em função dessa especificidade, 

a necessidade da existência de uma pluralidade de oferta de cursos de nível superior na cidade 

de Lavras que possam atender às demandas de toda região. 
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A demanda gerada pela população dos municípios da microrregião de Lavras, na busca 

por profissionais habilitados e qualificados que possam atender aos seus anseios e que possam 

e saibam se adequar às suas necessidades, é diretamente proporcional ao crescimento 

demográfico apresentando por elas nas últimas décadas. Portanto, os cursos oferecidos pela 

FAGAMMON se justificam no sentido de que os mesmos visam atender a essa demanda local e 

regional, tanto no que diz respeito aos discentes quanto à população que poderá usufruir de 

seus conhecimentos. 

A FAGAMMON, braço institucional de ensino superior do Instituto Presbiteriano 

Gammon, oferece, desde 1989, os Cursos de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), de 

Administração, de Sistemas de Informação, nos termos sintetizados na Tabela 2. 

Tabela 2. Condição Legal dos Cursos da Faculdade Presbiteriana Gammon, 2021 

Instituição 
Nº 

Processo 
Ato Regulatório Portaria Ministerial 

Faculdade Presbiteriana 
Gammon 

201007577 Recredenciamento Nº 341 de 09/04/2018 

Cursos Grau 
Nº 

Processo 
Ato Regulatório Portaria Ministerial 

Educação 
Física 

Licenciatura 201217244 
Renovação de 
Reconhecimento 

Nº 622, 23/06/2017 

Educação 
Física 

Bacharelado 201804248 
Renovação de 
Reconhecimento 

Nº 135 e 01/03/2018 

Sistema de 
Informação 

Bacharelado 201212966 
Renovação do 
Reconhecimento 

Nº  286, de 21/12/2012 

Administração Bacharelado 201361784 
Renovação do 
Reconhecimento 

Nº  704,  de  18/12/2013 

Redes de 
Computadores 

Tecnólogo 201602136 Autorização Nº 104, de 22/02/2019 

Pedagogia Licenciatura 201809132 Autorização Nº 826, de 23/11/2018 

Psicologia Bacharelado 201808519 Autorização 
Aguardando visita in 
loco 
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2.2. Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais norteadores das práticas 

acadêmicas da FAGAMMON 

 

O compromisso com uma estratégia de construção e desenvolvimento que se 

fundamenta na capacidade de constante adequação às transformações sociais, ambientais e às 

inovações do conhecimento caracteriza o perfil institucional.  

A FAGAMMON deve estar comprometida com a qualidade da formação intelectual de 

seus alunos, com a qualidade da sua produção científica, artística, filosófica, cultural, tecnológica 

e, principalmente, com o atendimento às necessidades, aos anseios e às expectativas da 

sociedade, por meio da oferta de ensino presencial e a distância, formando profissionais técnica 

e politicamente competentes e desenvolvendo soluções para problemas locais, regionais e 

nacionais. 

A FAGAMMON deve propor uma concepção de educação, ciência e cultura como um 

processo em que se unificam, na sua formação integral e no seu desenvolvimento, os indivíduos 

e os grupos humanos. Esse processo abrange os momentos da conscientização, da socialização 

e do compromisso histórico das pessoas e das instituições com a construção do mundo, 

preservando sempre como fundamentos a partir dos quais depende todo o resto, a liberdade e 

a autonomia da consciência individual. Essa lógica se exprime na articulação dos valores 

indiscutíveis da civilização como a ética, a justiça, a cooperação, a cidadania, o respeito e a 

solidariedade, cujo fruto institucional é a responsabilidade social, a sustentabilidade ambiental 

e o desenvolvimento econômico local, regional e nacional. 

Pela observação de todos esses valores, é que se pode deduzir a importância da fé 

reformada no dia-a-dia daqueles que se dedicam ao trabalho institucional. Conforme Arruda 

(1995) foi a fé reformada [...] que incrementou a educação e o preparo de homens para melhor 

servir na comunidade. Esse é um dos aspectos práticos da fé reformada e é, por meio dele, que 

a FAGAMMON procura instruir aqueles que são acolhidos pela instituição. 
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2.3. Organização didático-pedagógica da instituição 

 

2.3.1. Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade 

dos componentes curriculares 

 

Considerando-se os objetivos e o perfil profissional pretendido de cada curso da 

FAGAMMON, a proposta curricular será caracterizada por: 

a) Relação dialógica entre as dimensões técnicas e humanísticas a partir da 

contextualização, potencialização e ressignificação dos conteúdos e do 

conhecimento; 

b) Integração vertical e horizontal dos conteúdos por meio de uma sequência 

adequada dos mesmos e de uma abordagem interdisciplinar; 

c) Atualização curricular contínua, tanto no que se refere aos conteúdos fixos quanto 

àqueles designados como Tópicos Especiais; 

d) Flexibilidade na forma de se integrar o currículo a partir de atividades curriculares 

de conteúdos menos formais (tópicos especiais e seminários) e através da oferta de 

disciplinas de caráter optativo, prevendo também a possibilidade de 

aproveitamento de outras formas de aquisição de conhecimento, tais como 

experiência profissional, participação em projetos, iniciação científica, eventos 

acadêmicos, dentre outros; 

e) Articulação entre teoria e prática em oposição à dicotomia presente nos currículos 

em geral; a partir da problematização do conhecimento e do aprender a fazer 

contínuo; 

f) Ensino vivencial desde o início do curso com abordagens que envolvam 

gradativamente atividades de reconhecimento dos campos de atuação, de 

interação e de intervenção a partir de miniprojetos, tendo em vista uma ação 

empreendedora no mercado de trabalho; e ainda por meio da promoção de 

atividades extracurriculares como ciclos de debates de caráter endógeno e 

resultantes de interface com outras instituições de ensino superior, empresas e 

órgãos governamentais. 
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g) Abordagem bem-proporcionada dos conteúdos numa execução curricular 

integralizável no tempo de duração de cada curso previsto, evitando estender a 

jornada acadêmica e possibilitando a inserção no mercado de trabalho, com 

incentivo para busca da formação continuada. 

h) Interdisciplinaridade, como princípio didático-pedagógico norteador do processo 

ensino-aprendizagem, materializada na prática pedagógica que prevê a abordagem 

consoante dos múltiplos conhecimentos adquiridos e contextualizados, os quais 

serão objetos de uma síntese dialógica a ser realizada pelo aluno.  

i) Aplicabilidade dos saberes construídos direcionados para elaboração do trabalho de 

conclusão de cada curso. 

j) Disciplinas a distância, utilizando-se de Tecnologias Digitais da Informação e da 

Comunicação (TDICs). 

k) Oferta de disciplinas modulares. 

 

2.3.2. Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 

 

A FAGAMMON zela pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais 

determinadas pelo Conselho Nacional de Educação e Câmara de Ensino Superior para a 

consolidação do perfil do egresso de cada curso da Instituição. Tendo em vista os objetivos e o 

perfil profissional pretendido de cada curso, as respectivas propostas curriculares desenvolvidas 

nos Projetos Pedagógicos serão caracterizadas por: 

a) Relação dialógica entre as dimensões técnicas e humanísticas a partir da 

contextualização, potencialização e ressignificação dos conteúdos e do 

conhecimento; 

b) Integração vertical e horizontal dos conteúdos por meio de uma sequência 

adequada dos mesmos e de uma abordagem interdisciplinar; 

c) Atualização curricular contínua, tanto no que se refere aos conteúdos fixos quanto 

àqueles designados como Tópicos Especiais; 

d) Flexibilidade na forma de se integrar o currículo a partir de atividades curriculares 

de conteúdos menos formais (tópicos especiais e seminários) e através da oferta de 
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disciplinas de caráter optativo, prevendo também a possibilidade de 

aproveitamento de outras formas de aquisição de conhecimento, tais como 

experiência profissional, participação em projetos, iniciação científica, eventos 

acadêmicos, dentre outros; 

e) Articulação entre teoria e prática em oposição à dicotomia presente nos currículos 

em geral; a partir da problematização do conhecimento e do aprender a fazer 

contínuo; 

f) Ensino vivencial desde o início do curso com abordagens que envolvam 

gradativamente atividades de reconhecimento dos campos de atuação, de 

interação e de intervenção a partir de miniprojetos, tendo em vista uma ação 

empreendedora no mercado de trabalho; e ainda por meio da promoção de 

atividades extracurriculares como ciclos de debates de caráter endógeno e 

resultantes de interface com outras instituições de ensino superior, empresas, 

órgãos governamentais e ONG. 

g) Abordagem bem-proporcionada dos conteúdos numa execução curricular 

integralizável,   utilizando sempre que possível a carga  horária  mínima exigida, 

evitando estender a jornada acadêmica e possibilitando a inserção no mercado de 

trabalho, com incentivo para busca da formação continuada. 

h) Interdisciplinaridade, como princípio didático-pedagógico norteador do processo 

ensino-aprendizagem, materializada na prática pedagógica que prevê a abordagem 

consoante dos múltiplos conhecimentos adquiridos e contextualizados, os quais 

serão objetos de uma síntese dialógica a ser realizada pelo aluno.  

i) Aplicabilidade dos saberes construídos direcionados para elaboração do trabalho de 

conclusão do curso. 

 

2.3.2.1. Formas de ingresso 

 

Processos Seletivos 

Nos Processos seletivos, para efeito de classificação de ingresso de candidatos nos seus 

cursos superiores, a FAGAMMON poderá adotar instrumentos de avaliação, previstos em edital, 

que contemplem: 
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I. os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ou de outro equivalente, 

instituído pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino. 

II. os resultados dos Processos Seletivos próprios e de outras Instituições de ensino 

Superior devidamente comprovados. 

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, a critério do Conselho Acadêmico, 

poderá ser realizada nova seleção ou ser recebidos alunos para a obtenção de novo título, 

transferência externa, reingresso, ou pelos candidatos excedentes do mesmo processo seletivo 

que pedirem, regularmente, reopção de curso. 

Transferência Externa 

A Faculdade concede matrícula a aluno regular transferido de curso autorizado ou 

reconhecido de instituição de ensino superior nacional ou estrangeira para prosseguimento de 

estudos no mesmo curso ou em curso afim da FAGAMMON, conforme LDB 9.394/96, desde que 

requerida nos prazos fixados no calendário acadêmico, observada a legislação vigente e a 

existência de vagas e realização de seleção dos candidatos. 

O aluno transferido fica sujeito à adaptação curricular, podendo ter aproveitados os 

estudos realizados com aprovação no curso de origem. 

Aproveitamento de estudos 

O aproveitamento de estudos poderá ser concedido pelo Conselho Acadêmico, ouvida 

a Coordenação de Curso, mediante a análise dos componentes curriculares dos cursos de 

graduação de origem, quando se tratar de: 

I. reopção; 

II. transferência externa; 

III. obtenção de novo título 

IV. reingresso após abandono; 

V. mudança de currículo; 

VI. disciplinas cursadas em cursos sequenciais, que conduzam a diploma; 

VII. disciplinas cursadas em curso de Pós-Graduação; 

VIII. disciplinas isoladas. 
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2.3.3. Atividades práticas e Estágio supervisionado 

 

2.3.3.1. Prática profissional 

 

As atividades permanentes de prática profissional articuladas com o ensino estão 

ligadas ao conceito de laborabilidade na medida em que essas competências constituem na 

verdade um trabalhador polivalente que pode, quando bem preparado, ser mais autônomo para 

decidir seu percurso no mercado de trabalho. 

Atendendo às diretrizes curriculares nacionais, atividades de estágio, prática 

profissional e atividades complementares são lançadas no histórico escolar dos estudantes, de 

forma a integralizar os currículos. As atividades complementares possibilitam a real integração 

entre teoria e prática profissional, buscando respostas para as questões do cotidiano e a 

sustentação dos modelos de ensino baseados em concepções pedagógicas crítico-reflexivas. 

 

2.3.3.2. Estágio supervisionado 

 

O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório que integra um 

conjunto de atividades que o aluno desenvolve em situações reais de vida e de trabalho, sob a 

supervisão de um docente. Propicia a aproximação do futuro profissional com a realidade em 

que irá atuar, permitindo-lhe aplicar, ampliar e fazer revisões nos conhecimentos teórico-

práticos adquiridos durante sua vida acadêmica, contribuindo para sua aprendizagem 

profissional, social e cultural. 

O Estágio deverá constituir-se como um espaço privilegiado para a integração das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, as experiências vivenciadas pelo 

estagiário poderão se constituir em objeto de estudo, análise e reflexão, transformando-se em 

temas ou problemas desenvolvidos no Trabalho de Conclusão do Curso. 
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2.3.4. Tutoria 

  

Com o advento das novas Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDICs), 

o Ensino a Distância (EaD), vem se destacando por meio de novas formas e métodos de 

promoção do conhecimento. Nesse contexto, docentes, discentes e instituições de ensino 

superior tendem a acompanhar as mudanças derivadas da evolução tecnológica (MAGGIO, 

2001). 

Nessa modalidade de ensino, surge o tutor como colaborador no processo ensino-

aprendizagem, contribuindo com a relação aluno e professor, mediando a construção coletiva 

do conhecimento.  De modo síncrono ou assíncrono, presencial ou a distância, o tutor deve 

primar pela eficácia da comunicação com os alunos e com os professores, monitorando o 

processo de avaliação da aprendizagem dos estudantes (MACHADO e MACHADO, 2004). 

Na Fagammon os tutores devem desempenhar os seguintes principais papeis: 

• Corrigir as atividades, incluindo as avaliativas dos alunos; 

• Auxiliar os alunos a compreender os conteúdos apresentados pelo professor; 

• Orientar os alunos sobre às questões administrativas da instituição; 

• Orientar os alunos a planejarem seus trabalhos; 

• Organizar grupos de estudos; 

• Fornecer informações aos alunos por meio dos canais de comunicação 

institucionais; 

• Supervisionar trabalhos práticos e projetos; 

• Fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais dos cursos e as 

dificuldades dos estudantes. 

 

2.3.5. Monitoria  

  

O Estágio de monitoria ou Monitoria, conforme previsto no Regimento da FAGAMMON 

deve estar integrado na formação acadêmica dos estudantes, pois, além de possibilitar o 

estímulo à docência e promover a cooperação entre estudantes e professores, pode contribuir 

para o processo de iniciação à pesquisa integrada à iniciação científica. Por isso, a monitoria 

deve garantir o desenvolvimento de atividades de iniciação científica, assegurando aos 

estudantes monitores espaços de socialização da produção acadêmica institucional. 
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2.3.6. Atividades complementares  

 

Além das disciplinas teóricas e das disciplinas práticas, são previstas para todos os cursos 

de graduação da instituição as atividades complementares ou acadêmico-científico-culturais 

(AACC), visando a propiciar ao aluno a oportunidade de realizar uma trajetória autônoma e 

particular, no desenvolvimento do currículo.  

As atividades complementares podem ser desenvolvidas em três níveis: 

I. como instrumento de integração e conhecimento do aluno da realidade social, 

cultural, econômica e do trabalho; 

II. como instrumento de iniciação à pesquisa e ao ensino; 

III. como instrumento de iniciação profissional. 

Caberá ao Núcleo de Estágio e Monitoria acompanhar as atividades complementares ao 

longo do tempo de integralização curricular, em coerência com os Projetos Políticos Pedagógicos 

de cada curso e as diretrizes estabelecidas pela Instituição. 

Serão entendidas como atividades complementares as seguintes modalidades: 

programas especiais de capacitação do estudante; atividades laboratoriais além das já previstas 

no padrão turma/horas-aula; atividades de extensão; monitoria; atividades de pesquisa; 

discussões temáticas; estudos complementares; atividades acadêmicas a distância; participação 

em seminários, encontros, simpósios, conferências e congressos, internos ou externos à 

instituição; estudos de casos; viagens de estudos; estudos desenvolvidos em empresas juniores; 

projetos de extensão; publicação de produção científica; módulos temáticos (com ou sem 

avaliação); disciplinas oferecidas por outros cursos e/ou unidades de ensino e não-previstas no 

currículo pleno do curso; visitas programadas e outras atividades acadêmicas e culturais; 

trabalhos orientados de campo; cursos realizados em outras áreas afins; cursos de informática 

ou idiomas; atividades culturais ou esportivas. 

 

2.3.7. Desenvolvimento de materiais pedagógicos 

  

De modo complementar à bibliografia e às metodologias tradicionais utilizadas nas 

disciplinas dos diversos cursos da FAGAMON, a fim de se permitir a abordagem de temas 
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recentes, inovadores e relevantes, os docentes poderão desenvolver material pedagógico para 

disponibilização aos discentes dos cursos da instituição.  

O material pedagógico desenvolvido pelos docentes deverá atender aos conteúdos 

estabelecidos nos Projetos Pedagógicos de Cursos e estar em conformidade com as 

especificações e padrões definidos pelo Núcleo Docente Estruturante de cada curso.  

Para os cursos de Educação a Distância, os materiais pedagógicos deverão seguir ao 

padrão estabelecido pelo Núcleo de Educação a Distância (NED). 

 

2.3.8. Incorporação de avanços tecnológicos 

 

A Faculdade Presbiteriana Gammon promove o acompanhamento dos avanços 

tecnológicos às suas atividades e estimula seu corpo docente a utilizar equipamentos, 

ferramentas e recursos didáticos com tecnologia consolidada nas atividades acadêmicas dos 

cursos. Os investimentos necessários para essas iniciativas englobam a destinação de recursos 

financeiros para a aquisição de bens e de serviços, como microcomputadores, sistemas e 

capacitação dos docentes da equipe administrativa da FAGAMMON. 
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2.4. Políticas de Ensino 

  

A função institucional do ensino é constituída como um processo de socialização do 

conhecimento, historicamente produzido pela humanidade, na atividade de investigação. O 

ensino precisa ser visto de uma perspectiva dinâmica de processo de construção do 

conhecimento e não por meio de uma visão estática de transmissão passiva de conteúdos de 

disciplinas isoladas.  

O ensino que a FAGAMMON proporciona a seus estudantes busca garantir a qualidade 

técnica necessária à formação profissional e ao mesmo tempo a inserção social e cidadã, ativa e 

participativa. Para isso, o ensino se articula indissociavelmente à pesquisa e à extensão, como 

forma indispensável de garantir aos estudantes uma formação profissional de qualidade e ao 

mesmo tempo comprometida com as demandas sociais, ambientais e econômicas. 

A interdisciplinaridade será buscada pela constante cooperação entre áreas do 

conhecimento. Ela supõe um eixo integrador, que pode ser um objeto de conhecimento, 

identificado em um projeto de pesquisa ou em um plano de intervenção, durante o 

desenvolvimento de uma unidade didática. O princípio da interdisciplinaridade se apresenta 

como uma orientação fundamental para a constituição dos currículos nos projetos político-

pedagógicos de seus cursos.  

A instituição incentiva a prática profissional com estreita articulação com a formação 

teórica oferecida, na lógica do processo de interação ensino-trabalho-comunidade. As propostas 

didático-pedagógicas devem estar adequadas à realidade e às demandas da comunidade 

externa e acadêmica, o que define a permanente necessidade de atualização dos projetos 

educacionais da instituição. Os mesmos devem encontrar-se em consonância com a missão 

institucional e com as diretrizes curriculares nacionais, levando em consideração as 

necessidades apontadas nos resultados das avaliações realizadas interna e externamente à 

instituição. 

A FAGAMMON busca estruturar os currículos de seus cursos com uma visão renovada 

pela epistemologia contemporânea e pela consciência crítica e histórica de sua responsabilidade 

social, ambiental e econômica, orientando-se segundo a diretriz de uma visão clara do perfil do 

egresso.  A Faculdade propõe-se a estabelecer acordos de cooperação, convênios e parcerias 

que possam viabilizar em médio prazo a implantação de cursos e programas de pós-graduação, 

identificando áreas preferenciais para implantação de cursos de pós-graduação, representando 

alternativas inovadoras. 
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No ensino a distância a FAGAMMON estabelece como política uma dinâmica do 

processo de ensino-aprendizagem que considera a tradição da instituição e as novas demandas 

da sociedade cada vez mais plural e diversificada, culminando em uma mudança na cultura da 

comunidade acadêmica, por meio da utilização de inovações tecnologias do setor educacional, 

como plataformas e ambientes virtuais de aprendizagem em seus cursos. 

 

2.5. Políticas de Extensão 

 

As diretrizes para a Extensão na FAGAMMON estão orientadas pela Resolução CNE/CES 

nº 7, de 18 de dezembro de 2018. A função institucional da extensão se concebe como um 

mecanismo acadêmico de formação que articula a produção científica e sua transmissão com a 

aplicação e transferência dos resultados. Isto se faz por meio de um processo educativo, 

acadêmico, científico, cultural e comunitário que relaciona a pesquisa e o ensino de forma 

indissociável.   

As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da 

carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da 

matriz curricular dos cursos. Estruturam a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na 

Faculdade Presbiteriana Gammon:  

I. A interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca de 

conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social;  

II. A formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus 

conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e 

integrada à matriz curricular;  

III. A produção de mudanças na própria instituição e nos demais setores da sociedade, a 

partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras atividades 

acadêmicas e sociais;  

IV. A articulação entre ensino/pesquisa/extensão, ancorada em processo pedagógico, 

interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico.  

V. A contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação como 

cidadão crítico, autônomo e responsável;  
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VI. O estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais setores da 

sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade;  

VII. A promoção de iniciativas que expressem o compromisso social da instituição com as 

áreas da comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, 

saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às 

diretrizes para a educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos, 

educação indígena, dentre outros;  

VIII. A promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa;  

IX. O incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao 

enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do 

desenvolvimento econômico, social e cultural;  

X. O apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social;  

XI. A atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e coerentes, 

voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade 

brasileira. 

As atividades de extensão devem significar uma troca sistemática e permanente de 

saberes, por meio de uma comunicação produtiva com a sociedade, nas linhas programáticas 

apresentadas a seguir.  

a. disseminação e divulgação da produção acadêmica (publicações e eventos): 

Incentiva-se a publicação dos trabalhos em anais de congressos, em revistas 

nacionais e internacionais e em coleções editoriais - teses, dissertações e demais, 

textos acadêmicos. 

b. promoção de eventos: A FAGAMMON promove anualmente a Semana de Estudos 

Integrados (FAGAMMON Week), composta por minicursos, palestras e oficinas 

ministrados por profissionais do mercado e de outras Instituições de Ensino 

Superior. Além disso, tem-se, durante essa semana, a apresentação de trabalhos 

científicos que são publicados nos anais do evento. 

c. ações de assistência e prestação de serviços: Por meio do processo de interação 

ensino-trabalho-comunidade, desenvolve-se o atendimento às demandas da 

população, criando-se um diferencial no processo de formação e aproximando-se a 

instituição e a sociedade. Disponibilizam-se também assessorias e consultorias. 
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d. atividades político-sociais e comunitárias: A FAGAMMON se propõe a dar 

continuidade à política de interação e de integração, no âmbito local, incentivando 

o envolvimento institucional em movimentos sociais diversos. 

e. desenvolvimento de grupos de pesquisa: a instituição deverá incentivar a criação de 

grupos de estudo nas áreas de interesse para desenvolver projetos que resultem 

em ações multiprofissionais e interdisciplinares junto à comunidade local e regional. 

As atividades de extensão devem ser planejadas, estruturadas e executadas de modo a 

permitir à Faculdade socializar e democratizar os conhecimentos dos diversos cursos e áreas, 

bem como também preparar seus profissionais, não somente com a estratégia do ensino-

transmissão, mas complementando a formação com a estratégia de ensino-aplicação. 
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2.6. Políticas de Pesquisa  

 

A Faculdade Presbiteriana Gammon se propõe a iniciar uma cultura de pesquisa na 

instituição, por meio do incentivo e apoio à:  

a. criação ou fortalecimento de grupos e núcleos de estudos;  

b. do estímulo à ampliação de atividades de iniciação científica junto aos alunos 

de graduação; 

c. da valorização dos projetos interdisciplinares;  

d. do incentivo à apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais;  

e. da divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas;  

f. do estímulo à publicação em revistas científicas; e  

g. da constante busca de integração Ensino – Pesquisa – Extensão, incorporando 

critérios de qualidade e relevância científica e social. 
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2.7. Políticas de Gestão 

 

Por sua natureza, o PPI se destina à orientação da atividade-fim da instituição. Ocorre, 

porém, que a gestão do processo acadêmico supõe uma administração geral que garanta as 

condições operacionais e os recursos e meios necessários para a promoção do ensino presencial 

e a distância. Estas diretrizes políticas e estratégicas de operação são objeto de planejamento e 

execução por meio do PDI, preferencialmente organizado em torno de projetos específicos.  

As políticas de gestão da FAGAMMON preveem responsabilidade por processos que 

permeiam todos os níveis da Instituição, privilegiando seus produtos e serviços, canalizando as 

capacidades, elevando ao máximo a eficiência e a eficácia administrativa e a abertura ao 

conhecimento e à inovação, para isso deve-se:  

a. Assegurar os recursos humanos, materiais e financeiros; 

b. Manter uma constante política de execução e atualização do PPl e o PDI; 

c. Buscar-se a sustentabilidade financeira institucional através da oferta de cursos 

que visem o atendimento das necessidades das características socioeconômicas 

da região; 

d. Promover manutenção constante e melhoria progressiva da infraestrutura 

física, dos laboratórios, dos equipamentos e dos sistemas de tecnologia da 

informação, comunicação e de ambientes virtuais de aprendizagem; 

e. Atualização permanente do acervo bibliográfico físico e virtual. 

 

2.7.1. Política de Articulação e Atualização dos Instrumentos de Gestão 

 

Os documentos institucionais são considerados de forma articulada, respeitando a 

natureza própria de cada um. Desse modo, a atualização do PPI, PDI e dos PPCs não pode deixar 

de considerar a legislação do ensino superior – Leis, Decretos, Resoluções, Diretrizes 

Curriculares Nacionais, etc. – tendo em conta a realidade socioeconômica e cultural da 

instituição e de seu entorno. 

a) Constituem-se parâmetros institucionais para atualização dos PPI, PDI e PPCs os 

estatutos, regimentos e resultados das avaliações internas e externas. 
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b) O PDI, além dos documentos acima mencionados, reportar-se-á necessariamente 

ao PPI. 

c) Os PPCs, além dos documentos mencionados, levarão em consideração o PPI e o 

PDI. 

 

2.7.2. Capacitação de Docentes, Tutores e de Técnicos administrativos 

 

A forma pela qual se dá o processo ensino-aprendizagem não depende somente da 

natureza da disciplina a ser ministrada, mas também das atividades e da formação do docente 

e dos tutores. Cabe ao educador o compromisso de acompanhar a evolução das potencialidades 

do discente, estimulando-o e orientando-o no processo.  

A Faculdade Presbiteriana Gammon preconiza o incentivo à capacitação docente e de 

tutores, como ferramenta institucional de fomento ao ensino, à pesquisa, à extensão e à 

valorização do pessoal docente e de tutoria.  

 As atividades administrativas, por sua vez, devem garantir o suporte necessário às 

atividades acadêmicas e ao atendimento aos discentes, por meio de um corpo técnico-

administrativo capacitado. Dessa forma, a FAGAMMON deve estabelecer mecanismos 

consistentes e duradouros para capacitar adequadamente e ordenadamente seu corpo docente 

e corpo técnico-administrativo. 

 

2.7.3. Relação da Instituição com a Comunidade Acadêmica  

 

Para alcançar as finalidades e objetivos da relação da instituição com a comunidade 

acadêmica, a Faculdade Presbiteriana Gammon deve promover: 

a) Programa de bolsas de estudo da instituição, com critérios bem definidos e 

divulgados, observando-se a legislação específica; 

b) Programa de bolsas de estágio, de monitoria, e de extensão. Em todas as categorias 

de auxílios e incentivos haverá uma articulação com o processo acadêmico, 

avaliando-se a concessão dos benefícios por critérios de qualidade e de 

produtividade acadêmica; 
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c) Atendimento didático-pedagógico aos discentes em todos os setores acadêmico-

administrativos da instituição; 

d) Relações de cooperação entre os diversos órgãos de representação estudantil. A 

elegibilidade dos representantes estudantis deve ser garantida, resguardando-os de 

qualquer tipo de constrangimento; 

e) Melhoria contínua dos seus processos administrativos, de modo a garantir agilidade 

e resolutividade no atendimento ao corpo docente e discente; 

f) Práticas esportivas, artísticas e culturais, bem como a utilização dos espaços de 

convivência e lazer; 

g) Incentivo à participação discente nas atividades de extensão; 

h) Estímulo às relações de integração entre os cursos com a participação do corpo 

discente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.7.4. Política de Avaliação e Planejamento 

 

A avaliação permite à Instituição o autoconhecimento, uma vez que tem por objetivo, 

auxiliar a organização no monitoramento do seu próprio desempenho para alcançar um nível de 

excelência em sua gestão, constituindo-se, portanto, em um instrumento adequado à 

consecução dos resultados e monitoramento do processo para a gestão da qualidade na 

instituição.  

Os resultados das avaliações devem ser utilizados pela administração, visando a 

racionalização e a simplificação dos diversos processos de execução, possibilitando, desta forma, 

economicidade, agilidade e cumprimento das metas estabelecidas. 

Utilizar-se-ão os resultados fornecidos pelo Sistema de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), como um importante ponto de partida para o desenvolvimento da autoconsciência 

institucional e para a própria atividade avaliativa. Outros dados, inclusive qualitativos, obtidos 

com o auxílio de pesquisadores institucionais e de atores diversos da academia, também 

deverão ser considerados no processo de tomada de decisão dos administradores da instituição. 

A direção da FAGAMMON deverá considerar, ainda, analisar os resultados de trabalhos 

acadêmicos realizados pelos alunos e que digam respeito à realidade da Instituição, como 
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pesquisa de satisfação dos alunos, de professores e funcionários, pesquisa sobre política de 

comunicação, trabalhos de endomarketing, dentre outros. Assim, a construção de informações 

e suas análises são feitas com a participação da comunidade acadêmica, à luz da missão e dos 

projetos da Instituição.  

Obtidas as informações necessárias, após o trabalho participativo de análises e 

interpretações, deverá se compor uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, científicos 

e sociais postos em prática na Instituição, buscando-se identificar as prováveis causas dos 

problemas detectados, bem como, as ameaças e oportunidades que orientarão as soluções 

propostas. 

 

2.7.5. Gestão da Educação a Distância 

 

Em cumprimento à legislação vigente, após publicação no DOU das práticas regulatórias 

de curso e devido à validação dos órgãos competentes, a Instituição desenvolverá programas, 

práticas e disciplinas na modalidade EaD para até 40% (quarenta por cento) do tempo estimado 

de integralização dos cursos de graduação. Seu funcionamento, composição e competências 

deverão incorporar os valores institucionais às determinações educacionais.  

Os arquétipos, procedimentos e metodologias de gestão deverão possibilitar a 

incorporação dos setores e a desburocratização das práticas acadêmico-administrativas, dando 

suporte à integração do plano institucional e viabilizando o aprimoramento da qualidade dos 

serviços prestados e das informações providas à comunidade educacional e à sociedade em 

geral, exercendo sempre um papel impulsionador da educação como grande transformador 

social. 

 

2.7.5.1. Gestão institucional para as disciplinas na modalidade à distância 

 

Diante da sua singularidade será instituído, após o credenciamento, uma Coordenação 

de EAD, responsável por todo andamento das práticas acadêmico-administrativas, produção dos 

recursos didáticos, apoio acadêmico, alocando os recursos educacionais e de infraestrutura 

necessários. 

Previamente ao credenciamento, para as propostas de cursos de graduação não 

presenciais e/ou à distância, a Coordenação de EAD será encarregada pela oferta de cursos 
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livres, treinamentos, cursos profissionalizantes ou similares, ofertando um total de 40% de carga 

horária semipresencial em cursos superiores certificados, de acordo com a legislação vigente. 

 

2.7.5.2. Propósito institucional para atuação em EAD 
 

A FAGAMMON busca garantir que seu propósito essencial seja a realização de atividades 

educacionais, considerando as demandas sociais e tecnológicas, também por meio da 

modalidade de ensino a distância, como estratégia de combate às desigualdades, oportunizando 

o acesso à educação, com vista em ampliar as noções de inclusão social e cumprir  seu papel 

como instituição de ensino, contribuindo ativamente para o desenvolvimento socioeducacional 

do país. 

 

2.7.5.3. Organização do Ensino a Distância 
 

Será criado na FAGAMMON dois setores técnico-administrativos para a gestão do Ensino 

a Distância: 

a) Gerência da modalidade de Educação à Distância; 

b) Coordenação de cursos de graduação e pós-graduação. 

Cada setor será composto por profissionais de diversas áreas de atuação, entre eles, 

profissionais administrativos, profissionais de tecnologia da informação e toda a infraestrutura 

necessária para o bom funcionamento dos processos. 

 

2.7.5.4. Planejamento de Projetos e Cursos a Distância 
 

O planejamento de projetos e cursos a distância será realizado estrategicamente 

considerando posições institucionais integrativas e mútuas, englobando os setores de criação, 

desenvolvimento e avaliação. Será fornecido o necessário suporte a todos os níveis 

administrativos e acadêmicos na construção, realização e orientação das práticas ligadas aos 

projetos, tendo em vista o objetivo de consagrar a melhoria de ensino ofertado pela Faculdade 

e a busca no alcance de melhores estratégias de uso para os meios tecnológicos disponíveis para 

a educação. 
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2.7.5.5. Justificativa de Implantação do EAD e Polos de Apoio Presencial 
 

Com o objetivo de proporcionar mais flexibilidade e acessibilidade educacional e 

equidade à sociedade, a implantação de cursos a distância de nível superior e profissionalizante, 

tem sido uma estratégia eficiente de qualificação de mão de obra especializada e, 

consequentemente, de aumento de produtividade e competitividade do mercado regional e 

nacional. 

A partir do avanço das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicações (TDICs), 

surgem novas metodologias e métodos de ensino dinâmicos e inovadores: o rápido e constante 

acesso às informações, jogos interacionais, grupos de estudo e debates, maior autonomia do 

aluno no seu direcionamento educacional, inteligência artificial, realidade virtual, biotecnologias 

e Soft Skills, como aprender a ter a consciência de si e do outro, a tomar decisão responsável, 

sendo  confiantes, tornando-se um cidadão interessado e contribuidor ativo nas mudanças 

sociais. Essas ferramentas devem proporcionar o desenvolvimento de competências para o 

Mundo 4.0. 

 

2.8. Responsabilidade Social da IES 

 

A responsabilidade social se refere à percepção que indivíduos e organizações têm das 

obrigações para com a sociedade, as quais não são simplesmente exigidas pelo Estado. 

Responsabilidade social é, portanto, uma preocupação e uma ação, tanto de indivíduos como 

de organizações, para assegurar a satisfação de necessidades do ser humano e da comunidade, 

na sua convivência social e na sua situação no meio ambiente.  

A Faculdade Presbiteriana Gammon foi criada para contribuir com o desenvolvimento 

local, regional e nacional, concebendo-os como resultado do crescimento da atividade 

econômica, social, política, educacional e cultural de forma articulada à melhoria da qualidade 

de vida e do bem-estar da população. Nesse conceito de desenvolvimento, as ações e decisões 

econômicas devem levar em conta seus impactos sociais e ambientais, de modo que a qualidade 

de vida cresça juntamente com os indicadores da produtividade. Assim sendo, o 

desenvolvimento precisa ser global, articulando ao mesmo tempo os fatores ambientais, 

demográficos, econômicos, culturais e sociais para integrá-los numa totalidade orgânica, rumo 

à superação das condições de miséria, de pobreza e de carência.  

A FAGAMMON possui o compromisso com a responsabilidade social no 

desenvolvimento das suas atividades. Nesse sentido, verifica-se a preocupação quanto: à 
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qualidade da formação dos seus alunos e dos serviços prestados; à permanente promoção de 

valores éticos e de cidadania; e à realização de programas de incentivos à comunidade 

acadêmica. 

O tema responsabilidade social na FAGAMMON deve estar presente nas atividades de 

extensão, de ensino e outros vários mecanismos, como a realização do trote solidário, em que 

os alunos podem ser motivados a atender a alguma demanda social emergencial; a realização 

de seminários e encontros para a comunidade, versando sobre o desenvolvimento sustentável 

e melhoria da qualidade de vida na região; a execução de ruas de lazer, de forma a oportunizar, 

além da prática de formação, a prática esportiva e recreativa na microrregião; e a realização de 

eventos em  praça pública com o objetivo de levar para comunidade prestações de serviços e 

orientações ligadas relacionadas às áreas dos cursos da Instituição. 

A FAGAMMON também tem por objetivo exercer importante papel no processo de 

redução das desigualdades sociais, com a adoção de políticas de inclusão social, oferecendo 

bolsas de estudos para estudantes carentes (com percentuais que variam entre 100% e 50% de 

acordo com a legislação vigente), além de aderir aos programas governamentais destinados a 

financiar a graduação na educação superior.   

Os impactos sociais das ações institucionais são as oportunidades de formação e 

inclusão social, democratização de acesso ao Ensino Superior e resgate da autoestima, 

constituindo-se, concomitantemente, em parcela significativa de contribuição ao 

desenvolvimento sustentável da região de atuação da FAGAMMON, considerando o equilíbrio 

dinâmico necessário entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

 

2.9. Políticas de Internacionalização 

 

O Instituto Presbiteriano Gammon, mantenedor da Faculdade Presbiteriana Gammon, 

reconhecendo a importância da cooperação internacional no contexto educacional e cultural, 

para o aprimoramento do processo de ensino/aprendizagem e de inovação curricular, mantém 

parcerias com instituições internacionais de ensino para intercâmbio de discentes e docentes 

da FAGAMMON, conforme convênios relacionados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Instituições de ensino estrangeiras conveniadas para realização de intercâmbio 

Instituição de Ensino 
Estrangeira 
conveniada 

País 
Principais termos de cooperação acordados 

Data da 
assinatura do 

convênio 

University of North 
Carolina at 
Greensboro 

EUA 

Intercâmbio de estudantes, professores e pessoal 
administrativo 

2006 Atividades de pesquisa em conjunto 

Intercâmbio de material acadêmico 

Belhaven College EUA 

Intercâmbio de estudantes, professores e pessoal 
administrativo 

2007 Atividades de pesquisa em conjunto 

Intercâmbio de material acadêmico 

Kirkwood Community 
College 

EUA 

Intercâmbio de estudantes 

2013 Intercambio de professores e pessoal administrativo 

intercâmbio de informações e materiais de interesse 
mútuo 

Instituto Politécnico 
de Bragança 

POR 

Intercâmbio de estudantes, professores e pessoal 
administrativo 

2018 Estágios curriculares, extracurriculares ou profissionais 

Atividades de pós-graduação 
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3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E 

DOS CURSOS 

 

O cronograma de implantação e desenvolvimento da Faculdade Presbiteriana Gammon 

e de cada um de seus cursos são apresentados a seguir, com especificação das modalidades de 

oferta, da programação de abertura de cursos, do aumento de vagas e da ampliação das 

instalações físicas. 

 

3.1. Cursos Ativos 

 

Na Tabela 4 são relacionados os cursos em funcionamento na Faculdade Presbiteriana 

Gammon, o ano de início, o grau (bacharelado ou licenciatura), a modalidade, o turno, a 

integralização em semestres e as vagas anuais autorizadas em cada ano referente ao período 

deste Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Tabela 4. Cursos ativos da Faculdade Presbiteriana Gammon, 2018 
Início de 

funcionamento 
Curso Grau Modalidade Turno Integralização 

Vagas anuais autorizadas 
2019 2020 2021 2022 2023 

1990 Administração Bacharelado 

Presencial Noturno 

8 semestres 50 50 50 50 50 

1990 Educação Física Licenciatura 8 semestres 50 50 50 50 50 

2011 Educação Física Bacharelado 8 semestres 50 50 50 50 50 

2003 
Sistemas de 
Informação 

Bacharelado 8 semestres 50 50 50 50 50 

 
 

3.2. Proposta de abertura de novos cursos na FAGAMMON 

 

Com base no planejamento estratégico da Faculdade Presbiteriana Gammon para os 

anos de 2019 a 2023, é apresentada na Tabela 5 a relação de cursos propostos para implantação 

na instituição durante o período a que se refere este Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Tabela 5. Cursos propostos para implantação na FAGAMMON, 2019-2023 
Início de 

funcionamento 
Curso Grau Modalidade Turno Integralização 

Vagas anuais autorizadas 
2019 2020 2021 2022 2023 

2019 Psicologia Bacharelado 

Presencial, 
Semipresencial 

e a Distância 
Noturno 

10 semestres 50 50 50 50 50 

2019 Pedagogia Licenciatura 8 semestres 50 50 50 50 50 

2019 
Tecnólogo em 
redes de 
computadores 

Tecnólogo 5 semestres 30 30 30 30 30 

2021 a definir a definir a definir - - - - - 

2022 a definir a definir a definir - - - - - 
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4. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

Apresentam-se, a seguir, o perfil do corpo docente da Faculdade Presbiteriana 

Gammon, com indicação de titulação, do tempo de experiência no magistério superior e da 

experiência profissional não acadêmica. Também serão abordados os critérios de seleção e 

contratação, da existência de plano de carreira, do regime de trabalho, dos procedimentos para 

substituição eventual dos professores do quadro e da incorporação de professores com 

comprovada experiência em áreas estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional, à 

inovação e à competitividade, de modo a promover a articulação com o mercado de trabalho. 

 
4.1. Titulação do Corpo docente 

 

O corpo docente da FAGAMMON é composto por 45 professores que se constituem, ao 

lado dos alunos e dos técnicos administrativos, em uma das maiores riquezas institucionais. O 

comprometimento institucional, a dedicação e o profissionalismo desses docentes, ao lado da 

competência técnica, conceitual e prática, compreendem os maiores marcos referenciais dessa 

categoria profissional. A composição do corpo docente da FAGAMMON, em dezembro de 2018, 

está demonstrada na Tabela 6, onde também pode ser verificado a titulação, o regime de 

trabalho, o tempo de experiência no magistério superior e a experiência profissional não 

acadêmica desses colaboradores. 

Tabela 6. Composição do corpo docente da FAGAMMON (2021/1) 

Nome Titulação Áreas de Ensino (Disciplinas) 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 

superior 
(em anos) 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 
EAD (em 

anos) 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 

na 
Educação 

Básica (em 
anos) 

Experiência 
profissiona

l não 
acadêmica 
(em anos) 

Adriano Higino Freire Mestrado 

Fundamentos da Contabilidade, 
Microeconomia, Contabilidade de 
Custos, Matemática Comercial e 
Financeira, Gestão Escolar,  
Educação Ambiental e 
Sustentabilidade 

Integral 10 1 0 26 

Alessandro Paulino Doutorado 

Filosófica da Educação I, Filosofia da 
Educação II, Diversidade e 
Educação, Didática II: Currículo, 
Estrutura e Funcionamento da 
Educação Básica. 

Horista 3 3 2 0 

Alysson Massote 
Carvalho Doutorado 

História da psicologia, Psicologia da 
religião 

Integral 25 1 0 5 

Ana Rubelia Resende Mestrado 
Administração Virtual, Informática e 
Sociedade, Interface Homem 
Máquina  

Horista 14 5  28 

Anderson Bernardo 
Dos Santos 

Mestrado 
Tecnologias Emergentes, 
Interconexão de Redes, 
Cabeamento Estruturado 

Horista 4 4 0 33 
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Nome Titulação Áreas de Ensino (Disciplinas) 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 

superior 
(em anos) 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 
EAD (em 

anos) 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 

na 
Educação 

Básica (em 
anos) 

Experiência 
profissiona

l não 
acadêmica 
(em anos) 

André de Lima 
Salgado 

Mestrado 
Desenvolvimento Web, 
Desenvolvimento de Software para 
Dispositivos Móveis 

Horista 1 0 0 0 

Andréa Cristiane 
Carvalho de Oliveira 

Especializaç
ão 

Laboratório de práticas III – Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais 

Horista 0 0 16 5 

Caroline Mendonca 
Nogueira Paiva 

Doutorado 

Comunicação nas Organizações; 
Comportamento Humano nas 
Organizações; Marketing Digital; 
Gestão de Varejo; Políticas de 
Recursos Humanos 

Horista 3 0 0 0 

Cintia Campolina 
Duarte Rocha Da Silva 

Doutorado 

Natação, Aprofundamento em 
Esportes Aquáticos, Organizaçaõ e 
Legislação em Educação Física, 
Projeto de Pesquisa I, Saúde 
Coletiva, Grupos Especiais I, Grupos 
Espeiciais II 

Integral 10 1 0 6 

Claudiane Maria 
Oliveira 

Mestrado 

Análise de Algoritmos, Paradigmas 
de Linguagens de Programação, 
Fundamentos de Tecnologia da 
Informação, Sistemas de 
Informações Gerenciais, Introdução 
a Lógica Computacional e 
Algoritmos e Estruturas de Dados I e 
II e Laboratório de Programação I e 
II. 

Integral 8 3 0 4 

Cristhiane Xavier 
Figueiredo 

Mestrado 

Algoritmos e Estruturas de Dados I, 
Algoritmos e Estruturas de Dados II, 
Laboratório de Programação I e 
Laboratório de Programação II 

Horista 15 3 0 1 

Debora Abreu de 
Araujo Furtini 

Mestrado 

Direito Administrativo, Direito 
Tributário, Direito Empresarial, 
Direito Digital, Introdução ao 
Estudo do Direito, Direito 
Ambiental, Prática Jurídica, 
Sociologia Jurídica 

Horista 17 1 0 23 

Donilce Alves de 
Andrade Nascimento 

Mestrado 
Relações Internacionais, Filosofia e 
Ética Organizacional, Sociologia das 
Organizações. 

Horista 2 1 2 12 

Edilson Tadeu Ferreira 
Furtado 

Especializaç
ão 

Bases Biológicas, Bioquímica do 
Exercício, Nutrição Esportiva, 
Medidas e Avaliação 

Horista 14 1 0 15 

Elayne Penha Veiga Doutorado 
Matemática, Matemática aplicada, 
Estatística e delineamento de 
pesquisa 

Horista 9  0 9 

Ellen Laudares Mestrado 

Educação Infantil: habilidades de 
leitura e escrita, Laboratório de 
práticas I – Educação Infantil, O 
lúdico e o brincar; Laboratório de 
práticas II: alfabetização e 
letramento, Laboratório de práticas 
III – Ensino Fundamental - Anos 
Iniciais, Estágio supervisionado: 
docência I, Estágio supervisionado: 
docência II 
;Laboratório de práticas V - 
Habilidades e competências;     
Sociologia da Educação, Educação 
em espaços não escolares; Didática 
do Ensino e Avaliação da 
Aprendizagem em Língua 
Portuguesa. 

Integral 4 6 13 2 

Erasmo Evangelista de 
Oliveira 

Mestrado 

Arquitetura e Organização de 
Computadores, Sistemas 
Operacionais, Gerência de Redes de 
Computadores 

Horista 15 4 2 20 

Fernando Elias 
Oliveira 

Mestrado 
Governança da Tecnologia da 
Informação 

Horista 1  1 12 

Flavio Lisias Pedrozo 
de Oliveira 

Especializaç
ão 

Handebol, Aprofundamento em 
handebol 

Horista 18 1 21 18 

Flávio Lopes de 
Morais 

Mestrado 
Inteligência Artificial; Banco de 
Dados; Auditoria e Segurança de 
Sistemas; Desenvolvimento Web 

Horista 3 0 0 18 
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Nome Titulação Áreas de Ensino (Disciplinas) 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 

superior 
(em anos) 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 
EAD (em 

anos) 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 

na 
Educação 

Básica (em 
anos) 

Experiência 
profissiona

l não 
acadêmica 
(em anos) 

Gabriel Araujo 
Sulzbacher 

Mestrado 
Atletismo, Esportes Individuais I - 
Treinamento Atletismo e Pedagogia 
do Esporte 

Horista 6 1 4 8 

Geovani Tadeu Costa 
Especializaç
ão 

Estágio Supervisionado e Atividades 
Complementares 

Horista 6 10  35 

Giovane Silveira da 
Silva 

Especializaç
ão 

Leitura e Produção de Textos; 
Metodologia do Ensino de Língua 
Portuguesa 

Horista 0 0 6 6 

Gislaine Fernandes 
Guimaraes 

Mestrado 
Fundamentos da Administração; 
Economia Brasileira; 
Macroeconomia 

Horista 8 5 0 0 

Giuliano Roberto da 
Silva 

Doutorado 
Socorros Urgentes; Ginástica 
Corretiva e Laboral. 

Horista 17 0 22 25 

Glener Alvarenga 
Mizael 

Mestrado 

Mercado de Capitais; Análise das 
Demonstrações Financeiras; 
Estrutura e Dinâmica de Cadeias 
Produtivas e Gerência de Projetos 

Horista 6 3 0 11 

Hugo Andrade 
Medeiros 

Mestrado 

Estatística Básica, Estatística 
Aplicada à Administração, 
Estatística Aplicada à Educação 
Física, Geometria Analítica e 
Álgebra Linear, Pesquisa 
Operacional, para o nível superior ; 
Física para educação básica 

Horista 25  30 1 

Ismênia Carvalho de 
Souza 

Mestrado 
Recreação e Lazer; História da 
EF/Esporte; Aprendizagem Motora; 
EFE I; EFE II 

Horista 30 0 15 0 

Jairo Gustavo de Lima Mestrado 
Pesquisa Mercadológica, Finanças 
Corporativas, Empreendedorismo, 
Métodos Quantitativos 

Horista 7 6 0 10 

Juliano Magalhaes 
Guedes 

Doutorado Fisiologia do Exercício Horista 7 1 0 15 

Keila Maria Resende 
Fonseca 

Mestrado 

Administração Pública Introdução 
ao Direito; Direito Humanos, 
Estrutura e Funcionamento da 
Educação Básica; Legislação 
aplicada a Educação 

Horista 14 15 0 6 

Leandro Veloso Silva Doutorado 

Pedagogia do Esporte; Diversidade 
e Inclusão; Inclusão Escolar I - 
Educação para populações 
específicas: Indígenas, Quilombolas 
e do Campo 

Horista 12 9 21 3 

Lilia Paula Andrade Doutorado 
Administração Estratégica; Projetos 
de Pesquisa; Seminários de 
Pesquisa e Teoria das Organizações. 

Parcial 8 7 0 0 

Luiz Ricardo 
Goncalves 

Especializaç
ão 

Esportes Coletivos IV - Voleibol, 
Esportes Coletivos IV - Treinamento 
Voleibol e Voleibol 

Horista 17 1 4 28 

Maria Camila Lima Mestrado 
Transtornos do 
Neurodesenvolvimento 

Horista 2 0 0 8 

Mariana Correa de 
Resende 

Mestrado 

Ginástica Rítmica e Artística, Projeto 
de Pesquisa I, Projeto de Pesquisa II, 
Seminários de Pesquisa, Estágio I, 
Estágio III 

Horista 3 2 0 5 

Michelle Aline Barreto Doutorado 

Metodologia da Pesquisa, Educação 
Física Adaptada, Dança, Ritmo e 
Expressão, Didática da Educação 
Física e do Esporte, Seminários de 
Pesquisa 

Integral 14 3 0 4 

Miller Pereira 
Guimaraes 

Mestrado 

Cinesiologia, Biomecânica do 
Movimento, Futebol e Futsal 
Iniciação, Futebol e Futsal 
Aprofundamento. 

Horista 4 0 1 12 

Poliana de Lima Costa 
Loures 

Mestrado 
Fisiologia Humana, 
Desenvolvimento e Crescimento, 
Atividades Físicas em Academias 

Horista 2 0 0 3 

Ramon Gimenez Mestrado Anatomia Humana Horista 29    

Rita Cassia Oliveira Mestrado 
Alfabetização e Letramento; 
História da Educação 

Horista 1 3 20  

Rodrigo Marçal 
Gandia 

Doutorado 
Empreendedorismo e Gestão; 
Gestão do Conhecimento e 
Inovação 

Horista 4 1 0 4 
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Nome Titulação Áreas de Ensino (Disciplinas) 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 

superior 
(em anos) 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 
EAD (em 

anos) 

Tempo de 
experiência 

no 
magistério 

na 
Educação 

Básica (em 
anos) 

Experiência 
profissiona

l não 
acadêmica 
(em anos) 

Rodolfo Amorim 
Souza 

Mestrado Ética e Cidadania Parcial 4 1 4 10 

Sayonara Ribeiro 
Marcelino Cruz 

Mestrado Metodologia do Ensino de História  Horista 1 5 21 8 

Sarita Soraia de 
Alcantara Laudares 

Doutorado 
Gestão Ambiental e Educação 
Ambiental 

Horista 1 0 0 2 

Stefânia Efigênia Iza 
da Silva 

Mestrado 

Habilidades Matemáticas para 
Educação infantil; Metodologia de 
Ensino: Matemática; Didática do 
Ensino e Avaliação da 
Aprendizagem em Matemática 

 3 2 15 19 

Thiago Belloti Furtado Mestrado 
Engenharia de Software, Qualidade 
de Software, Fundamentos de 
Tecnologia da Informação 

Horista 3 1 0 13 

Thiago Floriano 
Wykret 

Mestrado Redes de computadores Horista 1 0 1 11 

Tomaz Edson de 
Abreu 

Mestrado 

Artes Marciais; Aprofundamento 
em Artes Marciais; Bases 
Metodológicas e de Treinamento 
em Exercícios Resistidos; 
Treinamento Desportivo. 

Horista 23 1 8 35 

Vanuzia Maria Soares 
Almeida Torquete 

Especializaç
ão 

Laboratório de Práticas I- Educação 
Infantil. 

Horista 0 0 25 15 

Vicente Delly Veiga 
Junior 

Mestrado 

Administração de Materiais e 
Patrimoniais 
Administração da Produção e 
Operações 
Administração de Micro e Pequenas 
Empresas 
Fundamentos de Marketing 
Consultoria Organizacional 
Comportamento do Consumidor 

Horista 35 10  30 

Walton Edmarck de 
Oliveira 

Especializaç
ão 

Basquetebol e Aprofundamento em 
Basquetebol 

Horista 10 1 7 22 

 

 Com a implantação dos cursos semipresenciais ou a distância a partir de 2021, serão 

contratados tutores para as disciplinas online. Nas próximas versões deste PDI, a relação de 

tutores será apresentada. 

 

 

 

4.2. Cronograma e plano de expansão do corpo docente da FAGAMMON 

 

Para o período de 2019 a 2023 a Faculdade Presbiteriana Gammon planeja expandir e 

qualificar seu corpo docente, conforme o cronograma apresentado nas Tabelas  7, 8, 9, 10, 11, 

12 e 13. 
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Tabela 7. Cronograma de expansão do corpo docente do curso de Administração, 2019 – 

2023 

Curso de Administração 
Composição 

atual 
Corpo docente planejado 

Titulação Regime de trabalho 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Especialista Horista 2 2 1 - - - 

Mestre 

Horista 10 10 14 15 16 17 

Tempo parcial 4 3 2 2 2 2 

Tempo integral 2 2 - - - - 

Doutor 

Horista 1 1 1 2 2 2 

Tempo parcial - 1 1 1 1 1 

Tempo integral 2 2 3 3 3 3 

Total   21 21 22 23 24 25 

 

 

Tabela 8. Cronograma de expansão do corpo docente do curso de Educação Física 
(bacharelado), 2019 – 2023 

Curso de Educação Física (Bacharelado) 
Composição 

atual 
Corpo docente planejado 

Titulação Regime de trabalho 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Especialista horista 6 6 5 3 2 - 

Mestre 

horista 9 10 11 13 14 16 

Tempo parcial 2 1 1 1 1 1 

Tempo integral - - - - - - 

Doutor 

Horista 1 1 2 3 4 4 

Tempo parcial - 1 1 1 1 1 

Tempo integral 3 3 3 3 3 3 

Total   21 22 23 24 25 25 
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Tabela 9. Cronograma de expansão do corpo docente do curso de Educação Física 
(licenciatura), 2019 – 2023 

Curso de Educação Física (Licenciatura) 
Composição 

atual 
Corpo docente planejado 

Titulação Regime de trabalho 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Especialista horista 7 7 6 4 3 - 

Mestre 

horista 9 10 11 13 14 17 

Tempo parcial 2 1 1 1 1 1 

Tempo integral - - - - - - 

Doutor 

Horista 1 1 2 3 4 4 

Tempo parcial - 1 1 1 1 1 

Tempo integral 3 3 3 3 3 3 

Total   22 23 24 25 26 26 

 

 

Tabela 10. Cronograma de expansão do corpo docente do curso de Sistemas de Informação, 
2019 – 2023 

Curso de Sistemas de Informação 
Composição 

atual 
Corpo docente planejado 

Titulação Regime de trabalho 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Especialista horista 2 2 1 - - - 

Mestre 

horista 11 11 12 13 14 15 

Tempo parcial 2 2 2 2 2 2 

Tempo integral 2 2 2 1  - -  

Doutor 

Horista - - - - 1 1 

Tempo parcial - - - - - - 

Tempo integral 1 1 1 2 2 2 

Total   18 18 18 18 19 20 
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Tabela 11. Cronograma de expansão do corpo docente do curso de Pedagogia, 2019 – 2023 

Curso de Pedagogia 
Composição 

atual 
Corpo docente planejado 

Titulação Regime de trabalho 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 

Especialista Horista - 0 1 1 1 1 

Mestre 

Horista - 5 7 6 7 9 

Tempo parcial - 2 2 2 2 2 

Tempo integral - 0 0 0 0 0 

Doutor 

Horista - 1 1 3 4 5 

Tempo parcial - 0 0 0 0 0 

Tempo integral - 3 3 3 3 3 

Total   - 11 14 15 17 20 

* Projeção do número de docentes 

 

 

Tabela 12. Cronograma de expansão do corpo docente do curso de Psicologia, 2019 – 2023 

Curso de Psicologia 
Composição 

atual 
Corpo docente planejado 

Titulação Regime de trabalho 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 

Especialista horista - - 0 0 0 0 

Mestre 

horista - - 4 5 7 10 

Tempo parcial - - 1 1 1 1 

Tempo integral - - 2 1 1 1 

Doutor 

Horista - - 1 1 3 5 

Tempo parcial - - - 1 1 1 

Tempo integral - - 2 2 3 3 

Total   - - 10 11 15 21 

* Projeção do número de docentes 
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Tabela 13. Cronograma de expansão do corpo docente do curso de Tecnologia em Redes de 

Computadores, 2019 – 2023 

Curso de Tecnologia em Redes de Computadores 
Composição 

atual 
Corpo docente planejado 

Titulação Regime de trabalho 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Especialista Horista 0 0 0 0 0 0 

Mestre 

Horista 0 3 4 5 5 5 

Tempo parcial 0 2 2 2 2 2 

Tempo integral 0 2 2 2 2 2 

Doutor 

Horista  0 2 2 3 4 5 

Tempo parcial 0 0 0 0 0 0 

Tempo integral 0 1 2 2 2 2 

Total   0 10  12  14 15  16 

 

4.3. Critérios de seleção e contratação 

 

A admissão de Professores na Faculdade Presbiteriana Gammon é realizada mediante 

contrato de trabalho celebrado com a Mantenedora, e a seleção, por determinação e delegação 

da direção, após a anuência da Entidade Mantenedora.  A seleção dos candidatos deve obedecer 

aos critérios estabelecidos no Regimento da FAGAMMON e fundamentada em valores e 

mecanismos previstos em edital específico, atendendo a pelo menos dois dos seguintes 

requisitos:  

a) prova de título; 

b) prova didática; 

c) entrevista. 

Na seleção de professores para integrarem o quadro docente da FAGAMMON outros 

critérios serão avaliados: 

I. idoneidade moral do candidato; 

II. títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a(s) 

disciplina(s) a ser(em) por ele lecionada(s); 

III. A experiência acadêmica e não acadêmica, pois, entende-se que a construção do 

saber está intrinsecamente relacionada à prática profissional; 
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IV. Conhecimentos na sua área de atuação, cultura geral, além de competência; 

técnico-didático-pedagógica demonstrada na prova didática. 

Para admissão de Professor nas diversas categorias, exige-se, mestrado como titulação 

acadêmica mínima. Excepcionalmente poderá ser dispensado o processo seletivo para os 

professores com reconhecida capacidade técnica, assim considerada pelo Conselho Acadêmico. 

Eventualmente, e por período determinado, serão dispensados de processo seletivo os 

professores substitutos que apresentarem experiência comprovada nas disciplinas em que 

ministrarão as aulas. 

 

4.4. Plano de Carreira Docente e Regime de Trabalho 

 

O Plano de Carreira Docente regulamentará os direitos, vantagens e promoções, 

deveres e responsabilidades dos membros do corpo decente da Faculdade Presbiteriana 

Gammon – FAGAMON, observando os seguintes critérios: 

a) O corpo docente deverá ser formado por professores regularmente contratados para

ministrar aulas nos cursos superiores da FAGAMMON, nos termos da legislação em 

vigor; 

b) Além da ministração de aulas poderão os docentes atuar em projetos de pesquisa e 

extensão universitária; 

c) O regime de trabalho dos docentes abrangidos Plano de Carreira Docente será da 

Consolidação das Leis do Trabalho; 

d) Os cargos ou funções relativos ao magistério superior no âmbito da FAGAMMON 

serão acessíveis a todos quantos satisfaçam os requisitos estabelecidos no Plano de 

Carreira Docente, respeitado o limite de vagas, sendo considerados relevantes, para 

efeito de ingresso e permanência na carreira, a competência didática, científica e 

intelectual, bem como os títulos acadêmicos, profissionais e os valores éticos e 

morais do candidato; 

e) Para os efeitos do Plano de Carreira Docente, entender-se-á coma atividades de 

ensino superior aquelas diretamente relacionadas com o processo de ensino, 

pesquisa e extensão. 
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A Carreira do Ensino Superior da FAGAMMON deverá ser composta de 4 (quatro) 

Categorias, identificadas por algarismos romanos, a saber: 

a) Categorial - Professor Ens. Sup. l: 

b) Categoria II - Professor Ens. Sup. II; 

c) Categoria III - Professor Ens. Sup. III; 

d) Categoria IV - Professor Ens. Sup. IV. 

A Direção da FAGAMMON expedirá normas específicas para avaliação de desempenho 

acadêmico dos docentes e deverão ser elaboradas considerando os seguintes elementos: 

a) Formação e titulação: grau de dedicação e comprometimento do docente com as 

atividades desenvolvidas âmbito da FAGAMMON; 

b) Experiência docente no ensino superior; 

c) Experiência profissional em outras atividades; 

d) Participação em projetos de pesquisa/iniciação cientifica; 

e) Participação em projetos e atividades de extensão universitária; 

f) Desempenho de cargos e funções de administração acadêmica; 

g) Produção acadêmico-científica; 

h) Instrumentos de avaliação de desempenho. 

Além dos fatores explicitados e considerados como essenciais, deverão ser adotados os 

relativos à assiduidade, responsabilidade, qualidade do trabalho docente, comprometimento e 

desempenho em atividades académico-administrativas.  

Os docentes deverão ser contratados pelo Instituto Presbiteriano Gammon – IPG, 

pessoa jurídica de direito privado, mantenedora da FAGAMMON, classificando-se em: 

I. Professor Aulista: docente contratado pela instituição exclusivamente para 

ministrar aulas. independentemente da carga horária contratada, ou que não se 

enquadre nos outros regimes de trabalho definidos. 

II. Professor Tempo Parcial: o docente contratado para uma carga horária de, no 

mínimo, 12 (doze) horas semanais reservado pelo menos 25% do tempo para 

estudos, pesquisas. trabalhos ou projetos de extensão universitária, planejamento 

e avaliação dos processos académicos, coordenação de curso. supervisão e 

orientação de alunos. coordenação ou participação em pesquisas científicas e 

tecnológicas, orientações de monografias e trabalhos de conclusão de curso, 
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participação em bancas, participação em núcleos docentes, preparação de aulas e 

correção de provas, bem como exercício de cargo ou função, por designação ou 

eleição, afeto à área académica da instituição de ensino superior; 

III. Professor Tempo Integral: o docente contratado para uma carga horária de, no 

mínimo, 36 (trinta e seis) horas semanais, e que destina, da carga horária 

contratada, no máximo 50% (cinquenta por cento) para ministração de aulas, 

devendo o tempo restante ser reservado para estudos, pesquisas, trabalhos ou 

projetos de extensão universitária, planejamento e avaliação dos processos 

acadêmicos, coordenação de curso, supervisão e orientação de alunos, 

coordenação ou participação em pesquisas científicas e tecnológicas, orientações 

de monografias e trabalhos de conclusão de curso, participação em bancas, 

participação em núcleos docentes, preparação de aulas e correção de provas, bem 

como o exercício de cargo ou função, por designação ou eleição, afeto à área 

acadêmica da instituição de ensino superior. 
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5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES 

 

5.1. Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e 

Acadêmico 

 

A estrutura organizacional e a administração da Faculdade Presbiteriana Gammon – 

FAGAMMON compreendem os seguintes níveis e órgãos: 

I - de Administração Superior 

1. deliberativo: Congregação (CGR); 

2. deliberativo: Conselho Acadêmico (CAD); 

3. executivo: Diretoria; 

4. de apoio e suplementares: 

4.1. executivo: Secretaria de Registro e Controle Acadêmico (SRCA); 

4.2. executivo: Biblioteca; 

4.3. deliberativo: Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

 

II - de Administração Básica 

1. deliberativo: Colegiado de Curso; 

2. executivo: Coordenação de Curso; 

3. executivo: Núcleo de Estágios e Monitoria (NEM); 

 4. de apoio e suplementares: 

4.1 executivo: Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 Com a criação de cursos semipresenciais e a distância a partir de 2021, o Núcleo de 

Educação a Distância será incorporado à Estrutura Organizacional da FAGAMMON. 

 

O Organograma Institucional da Faculdade Presbiteriana Gammon está representado na 

Figura 6. 
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Figura 6. Organograma Institucional da Faculdade Presbiteriana Gammon. 
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5.2. Órgãos Colegiados: competências e composição. 

 

São órgãos Colegiados da Faculdade, a Congregação, o Conselho Acadêmico e os 

Colegiados de Cursos. A constituição e competências de cada um desses órgãos da FAGAMMON, 

são apresentados nos próximos itens. 

 

5.2.1. Congregação 

 

A Congregação (CGR), órgão colegiado superior deliberativo em matéria didático-

científica e disciplinar, é constituída: 

I. Pelo Diretor da Faculdade, seu Presidente; 

II. Pelo Secretário Geral da Faculdade, seu Secretário; 

III. Por representantes docentes, titulares e seus suplentes, na proporção de um 

representante por curso, eleitos pelo corpo docente de seus respectivos cursos; 

IV. Por um representante estudantil e seu suplente, eleitos pelos seus pares; 

V. Por um representante técnico-administrativo e seu suplente, eleitos pelos seus 

pares; 

VI. Pelos Coordenadores de Curso; 

VII. Por um representante da Direção Geral da Mantenedora. 

 

Os professores, técnico-administrativos e os representantes estudantis serão eleitos 

para um período de 2 (dois) anos. Os mandatos desses representantes serão vinculados 

(coincidentes). Não será permitida a dupla representação (titular e suplente ou quando existir 

um mesmo representante para dois segmentos). A Congregação reúne-se ordinariamente a 

cada semestre letivo extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente, pela Direção 

Geral da Mantenedora ou por requerimento de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros que a 

constituem. 

Compete à Congregação: 

I. Aprovar o Regimento da Faculdade, suas alterações e as normas de funcionamento 

dos órgãos colegiados, submetendo o primeiro às instâncias competentes 

definidas pela legislação brasileira sobre Ensino Superior; 

II. Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 
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III. Aprovar o plano anual de atividades da Faculdade; 

IV. Aprovar, anualmente, o calendário escolar; 

V. Instituir cursos de graduação e de pós-graduação, conforme a legislação em vigor; 

VI. Aprovar o Currículo Pleno de cada curso de graduação, bem como modificações, 

para serem encaminhados às instâncias legais competentes; 

VII. Decidir sobre os recursos interpostos contra decisões dos demais órgãos, em 

matéria didático-científica e disciplinar; 

VIII.  Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades 

da Faculdade, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam 

submetidos pelo seu Diretor; 

IX. Submeter à aprovação da Mantenedora, acordos e convênios com entidades 

nacionais ou estrangeiras, que envolvam o interesse da Faculdade; 

X. Apreciar a proposta de orçamento anual e plano de aplicação dos recursos 

orçamentários apresentados pelo Diretor, encaminhando a versão final à 

Mantenedora; 

XI. Conceder dignidades acadêmicas; 

XII. Apreciar o relatório anual da diretoria da FAGAMMON. 

 

5.2.2. Conselho Acadêmico 

 

O Conselho Acadêmico (CAD), órgão colegiado deliberativo e de assessoramento da 

Diretoria em matéria didático-científica, é constituído: 

I. Pelo Diretor, seu Presidente; 

II. Pelo Secretário Acadêmico, seu Secretário; 

III. Pelos Coordenadores de Cursos; 

IV. Por um representante técnico-administrativo e seu suplente, eleitos pelos seus 

pares, com mandato de 01 ano; 

V. Por um representante estudantil e seu suplente, eleitos pelos seus pares, com 

mandato de 01 ano; 

VI. Por um representante da Direção Geral da Mantenedora. 
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Conselho Acadêmico reúne-se, ordinariamente, uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor, por iniciativa própria ou a requerimento 

de 1/3 dos membros que o constituem. 

Compete ao Conselho Acadêmico: 

I. Aprovar, em primeira instância, o projeto político pedagógico de cada curso de 

graduação, bem como modificações, submetendo-os à aprovação da Congregação, 

para serem encaminhados às instâncias legais competentes; 

II. Fiscalizar e supervisionar o desenvolvimento do plano e das atividades dos Cursos, 

conforme previstas no Projeto Político Pedagógico de cada Curso; 

III. Coordenar anualmente a organização do calendário escolar submetendo-o a 

aprovação da Congregação; 

IV. Disciplinar, anualmente, a realização do processo seletivo de alunos para os 

períodos iniciais dos cursos; 

V. Aprovar o oferecimento de disciplinas em Período Letivo Especial (PLE); 

VI. Deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos, ouvidos, 

quando for o caso, as coordenações de cursos; 

VII. Aprovar as normas de funcionamento dos estágios curriculares; 

VIII. Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades 

da Faculdade, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam 

submetidos pelo Diretor; 

IX. Opinar e propor à Congregação, matéria que importe em alteração do Regimento 

da Faculdade. 

X. Exercer as demais atribuições que lhes sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 

5.2.3. Colegiado de Curso 

 

O Colegiado de Curso é o órgão consultivo e deliberativo da administração básica, 

encarregado da coordenação didática, da elaboração, execução e acompanhamento da política 

de ensino do respectivo curso. Cada curso terá o seu colegiado presidido pelo coordenador de 

curso e constituído conforme a seguir. 

I. pelo Coordenador de Curso, seu Presidente; 

II. pelos professores do curso; 
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III. por um representante discente e seu suplente. 

O Coordenador de Curso e os professores do curso são membros natos. O representante 

discente é indicado pelos alunos de seu curso para mandato de um ano, vedada a recondução. 

O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente trimestralmente e extraordinariamente 

quando convocado pelo Coordenador, por iniciativa própria ou a requerimento de um terço dos 

membros que o constituem. Compete ao Colegiado de Curso: 

I. acompanhar e avaliar os planos e atividades do curso, conforme previsto no seu 

Projeto Político Pedagógico, garantindo a sua qualidade; 

II. aprovar o plano e o calendário anual de atividades do curso, propostos pelo 

Coordenador; 

III. aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso; 

IV. aprovar normas complementares para a realização dos estágios curriculares, 

monitorias, atividades acadêmicas complementares e trabalho de conclusão de 

curso; 

V. propor admissão de monitores para atividades do curso; 

VI. opinar sobre a contratação de pessoal docente e técnico administrativo; sugerir 

medidas que visem ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades da 

Faculdade; 

VII. manifestar-se sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor; 

propor alteração do projeto pedagógico do curso, e a reestruturação da matriz 

curricular sempre que necessária, observadas as Diretrizes Curriculares 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; 

VIII. definir e implementar mecanismos complementares de acompanhamento e 

avaliação do curso; 

IX. cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas 

pertinentes; 

X. resolver os casos omissos neste Regimento, “ad referendum” da Congregação; 

XI. contribuir na elaboração das alterações regimentais que fizerem necessárias; 

exercer outras atribuições previstas na legislação, neste Regimento ou por 

solicitação do Diretor. 
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5.3. Administração Superior da Faculdade 

 

5.3.1. Diretoria 

 

A Diretoria é um órgão executivo de administração superior, com as funções de 

coordenação e fiscalização das atividades da FAGAMMON. As funções da Diretoria são exercidas 

por um Diretor cuja nomeação e exoneração é atribuição da Direção Geral da Entidade 

Mantenedora, ad referendum da Assembleia Geral da Mantenedora. São atribuições do Diretor: 

I. Representar a Faculdade junto às pessoas ou instituições públicas ou privadas; 

II. Convocar e presidir as reuniões da Congregação e do Conselho Acadêmico; 

III. Nomear e exonerar os Coordenadores de cursos da FAGAMMON, ad referendum 

do Diretor Geral da Entidade Mantenedora; 

IV. Elaborar o plano anual de atividades da Faculdade, juntamente com o Conselho 

Acadêmico em harmonia com as Coordenadorias e submetê-lo à aprovação da 

Congregação e da Mantenedora; 

V. Elaborar e submeter à Congregação a proposta orçamentária a ser encaminhada à 

Mantenedora; 

VI. Elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade e encaminhá-lo aos órgãos 

competentes do Ministério da Educação, depois de apreciado e aprovado pela 

Congregação; 

VII. Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares; 

VIII. Fiscalizar o cumprimento do Regimento Geral e a execução dos programas e 

horários; 

IX. Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade, 

respondendo por abuso ou omissão; 

X. Apurar faltas disciplinares e aplicar as sanções disciplinares; 

XI. Constituir Comissão Disciplinar e instaurar Processo Disciplinar; 

XII. Convocar as eleições dos representantes do corpo docente e discente; 

XIII. Propor à Entidade Mantenedora a contratação de pessoal docente e técnico-

administrativo; 

XIV. Autorizar publicações que envolvam responsabilidade da Faculdade; 
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XV. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas 

pertinentes; 

XVI. Coordenar a elaboração das alterações regimentais que fizerem necessárias; 

XVII. Resolver os casos omissos neste Regimento, ad referendum da Congregação. 

 

5.4. Órgãos de apoio às atividades acadêmicas. 

 

5.4.1. Secretaria de Registro e Controle Acadêmico 

 

A Secretaria de Registro Acadêmico – SRCA é o órgão executivo responsável pelo 

registro, arquivo, controle e certificação dos dados pessoais e acadêmicos referentes aos 

membros do corpo discente da Faculdade. A Secretaria de Registro Acadêmico - SRCA é dirigida 

pelo Secretário Acadêmico, indicado pelo Diretor da FAGAMMON. Compete ao Secretário 

Acadêmico: 

I. Organizar, coordenar e administrar os serviços de Secretaria de Registro e Controle 

Acadêmico, fazendo cumprir os horários e as tarefas que lhe são afetas; 

II. Expedir certidões, atestados e declarações; 

III. Secretariar as reuniões da Congregação e do Conselho Acadêmico, prestar as 

informações que lhe forem solicitadas e lavrar as atas respectivas; 

IV. Organizar o Calendário Escolar dos cursos de graduação juntamente com os 

Coordenadores de Curso; 

V. Manter a ordem e a disciplina nos serviços sob sua responsabilidade; 

VI. Encarregar-se da correspondência que não seja da exclusiva competência do 

Diretor e expedir a correspondência deste; 

VII. Informar, por escrito, o expediente destinado a despacho do Diretor, a estudo das 

comissões do Conselho Acadêmico, da Congregação e das Coordenações de Curso; 

VIII. Abrir e encerrar os termos de colação de grau e outros; 

IX. Redigir, assinar e mandar afixar ou publicar editais e avisos, depois de visados pelo 

Diretor; 

X. Assinar, com o Diretor, os diplomas e certificados conferidos pela Faculdade, os 

termos de colação de grau e outros; 

XI. Cumprir e fazer cumprir as ordens e instruções emanadas da Diretoria; 



ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES 

Plano de Desenvolvimento Institucional 2019 – 2023  77 

XII. Zelar pelo rápido andamento de papéis e processos em curso; 

XIII. Reunir os dados e documentos necessários à elaboração do relatório anual do 

Diretor; 

XIV. Ter sob sua guarda os livros, documentos, materiais e equipamentos da Secretaria; 

XV. Manter em dia os assentamentos de alunos e encaminhar ao setor competente, 

professores e os de pessoal técnico-administrativo; 

XVI. Exercer a coordenação da matrícula; 

XVII. Exercer outras atividades que lhe forem determinadas pela Diretoria, na sua área 

de atuação. 

 

5.4.2. Biblioteca 

 

A Biblioteca é órgão suplementar, subordinado à Diretoria, encarregado de 

proporcionar apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Cabe ao Diretor indicar à 

Mantenedora, o Bibliotecário e demais servidores da Biblioteca, devendo recair a escolha do 

primeiro sobre profissional legalmente habilitado. Constituem-se atribuições do bibliotecário: 

I. organizar o acervo dos livros, revistas, periódicos, CD-ROM’s, DVD’s, fitas de 

vídeo, documentos e outros materiais pertinentes ao setor; 

II. organizar, em conjunto com os coordenadores de curso, o regulamento de uso da 

Biblioteca e, sempre que necessário, propor mudanças que visem melhorar a 

eficiência dos serviços; 

III. coordenar os serviços de atendimento aos usuários; 

IV. fazer cumprir as normas e os horários de funcionamento da Biblioteca; 

V. propor a aquisição dos livros solicitados pelos professores; 

VI. autorizar a reprodução de cópias de trabalhos, documentos e outros materiais 

requisitados pelos órgãos competentes; 

VII. fornecer dados para a confecção do catálogo sobre as condições de oferta dos 

cursos; 

VIII. proceder à avaliação do serviço de seus auxiliares; 

IX. participar do processo de avaliação institucional; 

X. elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor; 

XI. exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Diretor. 
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5.4.3. Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA, órgão suplementar da Diretoria da FAGAMMON, 

é responsável pela condução dos processos de avaliação interna, pela sistematização e pela 

prestação das informações solicitadas pelos órgãos ministeriais de controle, e terá atuação 

autônoma em relação aos Conselhos Superiores e demais Órgãos Colegiados da instituição. À 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, observada a legislação pertinente, compete: 

I. implantação de Programa Permanente de Avaliação Institucional; 

II. conduzir os processos de avaliação interna; 

III. sistematizar e prestar informações relativas ao sistema de avaliação vigente no 

país. 

IV. fornecer informações acadêmicas e outras informações solicitadas pelos órgãos 

ministeriais e de controle; 

V. elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes; 

VI. desenvolver estudos e análises visando o fornecimento de subsídios para a fixação, 

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional; 

VII. propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 

avaliativo institucional; 

VIII. divulgar os resultados das avaliações; 

IX. elaborar o seu Regulamento Interno a ser aprovado em ato do Diretor. 

X. exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Diretor. 

A Comissão Própria de Avaliação se compõe dos seguintes membros Titulares para 

cada segmento: 

I. um presidente; 

II. corpo docente: um representante por curso; 

III. corpo discente: um representante, regularmente matriculado; 

IV. corpo técnico-administrativo: um representante; e 

V. sociedade civil organizada: um representante, sem vínculo empregatício com a 

FAGAMMON. 
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5.4.4. Coordenação de curso 

 

A Coordenação de cada curso ofertado pela FAGAMMON é exercida por um docente, 

ligado à área específica do curso e com titulação condizente, escolhido e designado pelo 

Diretor e com atribuições apresentadas a seguir. 

I. apoiar e acompanhar o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem; 

II. atender e orientar os alunos do respectivo curso; 

III. fomentar as relações interdisciplinares e transdisciplinares no desenvolvimento do 

curso; 

IV. supervisionar a elaboração do plano de atividades e do calendário anual de 

atividades do curso; 

V. subsidiar a confecção do calendário escolar da instituição; 

VI. contribuir na elaboração do catálogo sobre as condições de oferta dos cursos; 

VII. coordenar a elaboração de projetos de cursos e programas de pós-graduação, 

extensão e outros; 

VIII. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos, transferência e adaptação de 

alunos, ouvido o Colegiado de Curso; 

IX. convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso; 

X. supervisionar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade 

dos professores; 

XI. apresentar, anualmente, à Diretoria, relatório de suas atividades; 

XII. sugerir a contratação ou dispensa de pessoal docente; 

XIII. exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Diretor. 
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5.4.5. Núcleo de Estágio e Monitoria 

 

O Núcleo de Estágios e Monitoria – NEM, diretamente vinculado às Coordenações de 

Cursos é o órgão destinado a planejar, supervisionar, coordenar, acompanhar e fiscalizar a 

realização dos estágios e monitoria dos cursos de graduação da FAGAMMON. A Coordenação 

do Núcleo de Estágio e Monitoria será exercida, preferencialmente, por professor da Faculdade 

e nomeado pelo Diretor. Caberá ao Núcleo de Estágio e Monitoria: 

I. estabelecer as políticas de estágio em nível institucional; 

II. propor diretrizes curriculares gerais para a prática de estágio sempre que 

necessário; 

III. formalizar os Campos de Estágio para os alunos; 

IV. manter contato com os campos de estágio para expor a sistemática dos Estágios 

na FAGAMMON, colhendo suas particularidades; 

V. propor convênios junto aos Campos de Estágio e providenciar os instrumentos 

jurídicos necessários, que serão assinados pelo Diretor da FAGAMMON; 

VI. responsabilizar-se pelo controle e arquivo de todos os documentos que dizem 

respeito ao estágio; 

VII. assinar os Termos de Compromisso estabelecidos entre a FAGAMMON, o Campo 

de Estágio e o Estagiário, mediante Convênios previamente estabelecidos; 

VIII. encaminhar às coordenações de curso a relação dos campos de estágio e dos 

termos de compromisso assinados; 

IX. aprovar, em conjunto com o Coordenador de Curso, projetos alternativos de 

estágio que cumpram os requisitos legais e práticos necessários ao seu 

desenvolvimento; 

X. zelar pelo cumprimento das normas do Estágio; 

XI. prospectar, junto ao mercado, oportunidades de estágio para os estudantes; 

XII. propor mecanismos de incentivo à interdisciplinaridade que possam ser 

implementados nos estágios; 

XIII. informar aos cursos as vagas disponíveis, após análise das solicitações; 

XIV. publicar edital para o processo de seleção de monitores; 

XV. acompanhar o processo de seleção de alunos para o Programa de Monitoria a 

cada ano; 

XVI. divulgar o resultado do processo de seleção de monitores; 
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XVII. implantar, supervisionar, avaliar e redimensionar, se necessário, o Programa de 

Monitoria e receber o registro de frequência mensal de monitoria; 

XVIII. enviar a solicitação de bolsas para os monitores, quando for o caso; 

XIX. organizar e manter o cadastro geral de monitores; 

XX. organizar e manter o arquivo administrativo do Programa de Monitoria; 

XXI. orientar e esclarecer os alunos monitores sobre questões relativas ao Programa 

de Monitoria; 

XXII. expedir os certificados de monitoria; 

XXIII. propor política de monitoria; 

XXIV. sugerir à Diretoria alterações no Programa de Monitoria. 

XXV. exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Diretor. 

 

5.4.6. Núcleo Docente Estruturante 

 

Os Núcleos Docentes Estruturantes constituem grupos de professores com competência 

acadêmica de acompanhamento atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da FAGAMMON, constituídos por professores 

membros do corpo docente dos cursos, com participação efetiva no desenvolvimento do ensino, 

na produção do conhecimento e em outras dimensões entendidas como importantes para a 

instituição. São atribuições principais de cada NDE dos cursos da Faculdade: 

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional pretendido do egresso; 

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

alinhadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação. 
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5.4.7. Núcleo de Educação a Distância 

 

O Núcleo de Educação a Distância (NED) será constituído a partir de 2021 por equipe 

multidisciplinar de profissionais, como coordenadores, docentes, tutores, webdesigners, TI e 

demais técnicos administrativos, responsáveis pelas tomadas de decisões gerenciais e 

operacionais do segmento educacional de ensino a distância. São competências e atribuições 

principais do Núcleo de Educação a Distância da FAGAMMON: 

I. Executar a gestão acadêmico-operacional da educação a distância; 

II. Supervisionar a elaboração de material didático pedagógico das disciplinas online; 

III. Coordenar os encontros presenciais das disciplinas ofertadas parcialmente na 

modalidade a distância; 

IV. Propor e manter a infraestrutura física e tecnológica necessária para o bom andamento 

do ensino a distância; 

V. Encaminhar à Direção da Faculdade as propostas para novos cursos, disciplinas e 

atividades a distância; 

VI. Promover capacitação os tutores/docentes e técnicos administrativos; 

VII. Supervisionar, acompanhar e coordenar os sistemas e ferramentas do ambiente virtual; 

VIII.  Analisar e propor melhorias à Direção, com base nos resultados das avaliações sobre o 

ensino a distância realizadas pela CPA. 
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6. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

6.1. Programas de apoio pedagógico e financeiro 

 

Com o objetivo de beneficiar alunos carentes, ex-alunos, funcionários e professores da 

Instituição integra as políticas de apoio pedagógico e financeiro da FAGAMMON, o Programa 

Bolsa Estudos/Trabalho, proporcionando à comunidade acadêmica a oportunidade de 

minimizar os custos do seu curso, bem como desenvolver suas habilidades e competências 

voltadas para sua área de conhecimento e preparando-os para o desempenho profissional no 

mercado de trabalho, apostando no potencial de cada um.  

A FAGAMMON oferece bolsas de estudo aos alunos interessados em estudar na 

instituição, bem como para aqueles que já estudam. Para participar é preciso comprovar a renda 

familiar, uma vez que o programa de bolsas é voltado para estudantes que se encontram em 

situação de carência socioeconômica. As informações como período de inscrição, documentos, 

local e data de entrega da documentação constarão de Edital de Bolsas divulgados após o 

encerramento das matrículas de cada semestre, de acordo com a disponibilidade de bolsas. 

Após o recebimento dos documentos será realizada uma primeira análise para validá-

los conforme a Lei 12.101 de 27/11/2009 e a Lei 12.868 de 15/10/2013. Posteriormente à essa 

validação, a documentação será encaminhada para a Assistência Social institucional que avaliará 

detalhadamente a condição socioeconômica de cada candidato. As informações avaliadas pela 

Assistência Social serão encaminhadas para a Direção Geral que decidirá sobre deferimento, 

diante do número de bolsas e percentuais disponíveis, quais os candidatos contemplados. 

Em complementação às políticas de apoio pedagógico e financeiro da FAGAMMON, a 

instituição, manterá convênios como o FIES (Financiamento Estudantil do Governo Federal). O 

financiamento concedido, nesse caso, poderá ser de 50% a 100% dos encargos educacionais. 

 

6.2. Estímulos à permanência 

 

 A equipe de Capelania da FAGAMMON atenderá periodicamente os alunos e 

colaboradores em situação de vulnerabilidade social e/ou emocional, além de estar presente 

em todos os eventos institucionais consolidando a confessionalidade. 
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O atendimento extraclasse aos alunos deverá ser realizado pelos Coordenadores de 

Curso E pelos professores em regime de 25 a 40 horas, com jornada semanal específica. 

 

6.3. Organização estudantil  

 

A FAGAMMON disponibilizará espaços que favoreçam a integração das práticas 

esportivas, a socialização e facilitem os processos de aprendizagem. O Campus deverá 

disponibilizar cantina, submetida regularmente à auditoria nutricional. Os laboratórios de 

informática poderão ser utilizados pelos alunos em horários não conflitantes com o período de 

aulas.  

A participação nos processos decisórios da FAGAMMON também é garantida ao 

alunado, por meio de seus representantes eleitos. Esses representantes têm assento garantido 

nos órgãos colegiados acadêmicos da FAGAMMON, como: Colegiado de Cursos, Conselho 

Acadêmico e Congregação - com direito a voz e voto, com o objetivo de promover a cooperação 

da comunidade acadêmica e o aprimoramento da Instituição, conforme Regimento Geral. 

 

6.4. Acompanhamento dos egressos 

 

A Faculdade Presbiteriana Gammon, por meio de mecanismos e atividades de 

acompanhamento egressos, tem como objetivo estreitar o relacionamento da instituição 

educacional e seus ex-alunos, desencadeando ações de aproximação, contato direto e 

permanente, além da comunicação, através do site Institucional, das mídias sociais e do 

atendimento disponibilizado por meio das coordenações de curso, das secretarias e da ouvidoria 

da FAGAMMON. 

Para desenvolver o acompanhamento da inserção do egresso no mercado de trabalho 

serão promovidas as seguintes iniciativas: 

I. organizar e manter registros atualizados dos alunos egressos contendo, além dos 

dados pessoais, informações sobre sua situação profissional e formação acadêmica 

complementar; 

II. promover atividades de ensino e extensão direcionadas a profissionais formados 

pela instituição que objetivem a formação continuada dos egressos; 
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III. promover atividades festivas, artísticas, culturais e esportivas que visam a 

integração dos egressos com a comunidade interna da FAGAMMON; 

IV. divulgar as atividades profissionais dos egressos no site institucional e nas mídias 

sociais da Faculdade; 

V. criação do Portal do Egresso 

VI. identificar junto às empresas e organizações seus critérios de seleção e contratação. 

  Com essas iniciativas, além de outras que possam ser consideradas inovadoras durante 

o período deste plano, pretende-se identificar as demandas do mercado de trabalho e o 

desenvolvimento profissional de seus egressos, visando ao aprimoramento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da FAGAMMON, a fim de se formar profissionais cada vez mais 

qualificados para o exercício de suas atribuições. 
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7. INFRAESTRUTURA FÍSICA DE INSTALAÇÕES ACADÊMICAS E CRONOGRAMA 

DE EXPANSÃO 

 

7.1. Infraestrutura Física Geral da FAGAMMON 

 

Os campi Carlota Kemper e Chácara, onde funciona a FAGAMMON, está situado 

em região central da cidade de Lavras e possui a infraestrutura física geral apresentada 

na Tabela 14. 

Tabela 14. Infraestrutura Física Geral da FAGAMMON, 2018 

Espaço Área (m²) Localização 

1 Auditório Martha Roberts (230 lugares) 338,73 Campus Kemper 

2 Auditório Lane Morton (722 lugares)  736 Campus Chácara 

3  Campo Society  1839,24 Campus Chácara 

4 
Estádio Castelo Branco – campo e pista de atletismo e 
arquibancada 

16.007,51 Campus Chácara 

5 G1 – Ginásio Almir de Paula Lima 1.091 Campus Chácara 

6 G2 – Quadra Poliesportiva Irmãos Souza 739,36 Campus Chácara 

7 G3  - Ginásio José Oscar de Paiva Vieira 610,06 Campus Chácara 

8 Quadra externa 580 Campus Chácara 

9 Parque Aquático (área das piscinas e vestiários) 1.170,01 Campus Chácara 

10 Prédio Administrativo  962,38 Campus Chácara 

11 Prédio de aulas Wilson de Souza Lopes  (Infantil) 1.545,34 Campus Chácara 

12 Prédio de aulas Silva Calhoun  3.374,01 Campus Chácara 

13 Prédio de aulas Carlota Kemper  1.121,08 Campus Kemper 

14 Prédio de aulas e administrativo Henriqueta Thannhill  1.753 Campus Kemper 

15 Prédio de laboratórios Allyn  868 Campus Chácara 

16 Laboratório de Anatomia 96,56 Campus Chácara 

17 Sala de Dança e Ginástica 161,36 Campus Chácara 

18 Sala de Tatame 161,36 Campus Chácara 

19 Museu Pró Memória 139,08 Campus Chácara 

20 Biblioteca e pavimento superior  572,34 Campus Chácara 

21 Biblioteca Universitária 325 Campus Kemper 

22 Brinquedoteca  58,53 Campus Chácara 
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7.2. Infraestrutura de Laboratórios 

 

A infraestrutura atual de laboratórios da Faculdade Presbiteriana Gammon está apresentada na Tabela 15, onde podem ser verificados a localização, 

tipo, descrição, cursos atendidos e as inovações tecnológicas significativas desses laboratórios. 

Tabela 15. Infraestrutura de Laboratórios da FAGAMMON, 2018. 
Câmpus Local Descrição Cursos atendidos Inovações Tecnológicas significativas 

Carlota 

Kemper 

 

Laboratório 

de 

Informática 1 

Laboratórios de informática com 40 computadores Desktop DELL Intel Core 2 Duo, 2GHz, 4GB 

RAM, HD 500GB, todos com monitores LCD 15” e conectados à internet. 

Data show e ar-condicionado.  

• Sistemas de Informação 

• Administração 

• Educação Física Bacharelado 

• Educação Física Licenciatura Utilização de recursos de Tecnologia da 
Informação capazes de permitir o 
aprendizado e práticas de utilização de 
sistemas computacionais de acordo com 
as demandas atuais do mercado de 
trabalho, em cada área de ensino 

Laboratório 

de 

Informática 2 

Laboratórios de informática com 25 notebooks DELL Core i5, 8GB de RAM, HD 1TB, também 

com conexão à internet. 

Data show e ar-condicionado. 

• Sistemas de Informação 

• Administração 

• Educação Física Bacharelado 

• Educação Física Licenciatura 

Chácara 

Laboratório 

de 

Informática 

3 

Laboratórios de informática com 20 notebooks DELL Core i3, 4GB de RAM, HD 1TB, também 

com conexão à internet. 

Data show e ar-condicionado. 

• Sistemas de Informação 

• Administração 

• Educação Física Bacharelado 

• Educação Física Licenciatura 

Chácara 
Laboratório 

de anatomia 

01 sala laboratório capacidade 45 pessoas + 1 Sala Professor + 1 Sala Armazenamento de peças. 
Estrutura Física/ Materiais  
Descrição  Quantidade 

Quadro branco com rodinhas  01 
Maca de madeira com rodas  01 
Bancada de aço  06 
Baldes de alumínio  06 
Mesa com duas gavetas  01 
Armário de madeira com porta de vidro  01 
Armário de aço com 5 gavetas  01 
Cadeira com encosto de rodinhas  01 
Biombos de madeira  03 
Banquetas  45 
Caixa de madeira para talco  01 
Quadros de madeira corpo humano( parede)  03 
Porta ossos brancos de pvc  01 
Balde de plástico  branco  01 
Suporte para papel toalha  01 
Suporte para sabão liquido  01 

• Educação Física Bacharelado 

• Educação Física Licenciatura 

O laboratório de anatomia juntamente 
com todos os seus recursos é capaz de 
fornecer aos alunos dos cursos de 
Educação Física (licenciatura e 
bacharelado) e futuramente Psicologia, 
importantes experiência práticas de 
conhecimento do corpo humano e seu 
funcionamento, enriquecendo e 
facilitando a aprendizagem dos conteúdos 
teóricos. 
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Câmpus Local Descrição Cursos atendidos Inovações Tecnológicas significativas 

Painel do corpo humano com armação de madeira  01 
Cuba plástica  20 
Talha fixa com suporte  01 
Ganchos em S  02 
Relógio de parede  01 
Suporte para livros  01 
Estante de aço para materiais dos alunos  01 
 

Peças de Estudo 

Descrição Quantidade 

Esqueleto de resina com rodinha 01 
Crânio 03 
Crânio com cortes 06 
Mandíbula 08 
Esterno 05 
Manúbrio 04 
Clavícula  10 
Rádio  10 
Ulna 10 
Vértebras  106 
Costelas  79 
Ossos do quadril 08 
Sacro  04 
Fêmur 09 
Fêmur com cortes  01 
Patela  09 
Tíbia  10 
Fíbula  10 
Calcâneo  06 
Talus 06 
Ossos do pé e mão ( misturados ) 99 
Ossos do pé completo 02 
Úmero  10 
Escapula  08 
Cadáver ( 1 deles dessecado)  03 
Pés músculo (2 direitos e 1 esquerdo) 03 
Tórax (músculo) 01 
Pélvia ( músculo)  01 
Joelhos articulados  03 
Músculo tibial  01 
Fetos Humanos diversas semanas ( 1 em cada vidro) 10 
Coração  01 
Rim  01 
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Câmpus Local Descrição Cursos atendidos Inovações Tecnológicas significativas 

Testículo  01 
Dentes  17 
Articulação membro superior  01 
Articulação membro inferior  01 
Torso bissexual  01 
Modelo de higiene bucal ( boca + escola de dente) 01 
Modelo de olho de resina 01 
Coração de Silicone com suporte 01 
Coluna clássica flexível  01 
Seção lateral da cabeça 01 
Cérebro 8 partes  04 
Cérebro com artérias montado sobre a base da cabeça 8 partes 01 
 

Carlota 

Kemper 

Laboratório 

de avaliação 

física 

Mesas 02 
Cadeiras 20 
Armário de ferro 01 
Prateleira 01 
Computador 01 
Quadro negro 01 
Tela branca 01 
Balança antropométrica mecânica  01 
Ergométrica monark (não funciona) 01 
Banco de balk 04 
Banco de weels 01 
Colchonetes 02 
Placas de tatame 06 
Esfigmomanômetro 04 
Estetoscópio  09 
Fitas métricas 01 
Caixa de primeiros socorros 01 
Adipômetros inovare  02 
Painel de avaliação postural 01 
Pêndulo de avaliação postural 01 

• Educação Física Bacharelado 

• Educação Física Licenciatura 

A utilização dos recursos e materiais de 
medidas e avaliação física  são capazes de 
permitir  o aprendizado nas diversas áreas 
de atuação e em temas contemporâneos 
da Educação Física (licenciatura e 
bacharelado), atendendo as demandas dos 
três pilares educacionais: graduação, 
pesquisa e extensão. 
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7.3. Recursos tecnológicos e de áudio visual 

 

A FAGAMMON possui uma infraestrutura de laboratórios de informática, de Anatomia 

Humana e de Avaliação Física (Tabela 15), além de salas de aulas equipadas com recursos 

audiovisuais que têm contribuído para a promoção do ensino de qualidade na Instituição.  

Visando a melhoria da eficácia do controle didático-pedagógico-administrativo da 

Faculdade foi implantado um sistema informatizado da ERP TOTVS que, por meio de um portal 

de serviço via internet, disponibiliza os planos de ensino das disciplinas de todos os cursos, os 

planos de aula, os exercícios, as avaliações, entre outros. Trata-se, portanto, de uma forma de 

organização e de busca de agilidade na comunicação interna e na distribuição de informações 

aos alunos e à comunidade acadêmica de uma forma geral.  

A FAGAMMON conta ainda com uma rede interna sem fio (wireless), que cobre toda a 

área do Campus Kemper, disponibilizados aos alunos e professores, que a utilizam para acesso 

à internet. Além disso, a Faculdade possui um ambiente virtual disponibilizado aos professores 

e alunos, onde é possível discutir conteúdos de aulas e disponibilizados materiais para 

download. 

 
7.4. Biblioteca da FAGAMMON 

 

A Biblioteca é órgão suplementar, subordinado à Diretoria, encarregado de 

proporcionar apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os principais serviços 

oferecidos pela Biblioteca da FAGAMMON à comunidade acadêmica são apresentados a seguir. 

a) Atendimento aos usuários; 

b) Empréstimos e devoluções; 

c) Renovações: local e à distância; 

d) Reservas; 

e) Orientações sobre o regulamento da biblioteca; 

f) Normas da ABNT – orientação e normalização de documentos; 

g) Salas de estudos; 

h) Terminais de consulta; 

i) Consultas on-line ao acervo; 

j) Levantamento bibliográfico; 

k) Guarda volumes. 
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7.4.1. Acervo bibliográfico  

 

A Biblioteca da Faculdade Presbiteriana Gammon tem por objetivo reunir, organizar e 

disseminar informações contidas em seu acervo bibliográfico, visando atender as consultas, os 

estudos e as pesquisas da comunidade acadêmica nas áreas de atuação.  

Atualmente a Biblioteca utiliza o programa RMBíblios (TOTVS Gestão Bibliotecária). O 

RMBiblios é um sistema desenvolvido para administração, controle e organização de acervos e 

serviços de biblioteca e centros de informação. Funciona em ambiente Web, proporcionando ao 

usuário o acesso remoto aos serviços e catálogos na integra e em tempo real. O sistema permite 

ao usuário efetuar buscas, e renovações em sua casa, no trabalho ou em qualquer outro 

ambiente com acesso à internet. 

O acervo acadêmico físico da Biblioteca da FAGAMMON é apresentado na Tabela 16, 

por tipo de obra, área do conhecimento e número de exemplares no ano de 2018. 

Tabela 16. Acervo da Biblioteca da FAGAMMON por área do conhecimento, 2019 - 2023 

Acervo Área do Conhecimento 
Exemplares Físicos 

2018 

LIVROS 

Ciências Exatas e da Terra 1421 

Ciências da Saúde 1834 

Ciências Biológicas 571 

Ciências Humanas 2437 

Ciências Sociais Aplicadas 1628 

Linguística, Letras e Artes 7320 

Outros 30 

PERIÓDICOS 

Ciências Exatas e da Terra 9 

Ciências da Saúde 6 

Ciências Humanas 7 

Ciências Sociais Aplicadas 23 

REVISTAS Ciências Sociais Aplicadas 2 

JORNAIS Ciências Sociais Aplicadas 1 

DVD/CD/PENDRIVE 

Ciências Exatas e da Terra 139 CD, 1 pen drive 

Ciências da Saúde 129 CD 

Ciências Biológicas 6 CD 

Ciências Humanas 5 CD 1 DVD 

Ciências Sociais Aplicadas 96 CD 

Linguística, Letras e Artes 11 CD 

Outros 78 CD 
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7.4.2. Acervo virtual da Biblioteca  

 

A Faculdade Presbiteriana Gammon disponibiliza acesso ao acervo da Biblioteca Virtual 

Universitária (BVU), composto de obras e materiais, próprios e de terceiros, para estudantes e 

professores da Instituição.  Além dos títulos da editora Pearson, a plataforma conta com títulos 

de 16 editoras parceiras: Manole, Contexto, Intersaberes, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, 

Scipione, Companhia das Letras, Educs, Rideel, Jaypee Brothers, Aleph, Lexicon, Callis, Summus 

e Interciência.  

Conforme relacionado na Tabela 17, o acervo digital possui 7484 títulos, atualizados 

continuadamente, e que abordam diversas áreas do conhecimento, como: Administração, 

Marketing, Engenharia, Direito, Letras, Economia, Computação, Educação, Medicina, 

Enfermagem, e Psiquiatria. 

Tabela 17. Acervo digital da Biblioteca Virtual Universitária (BVU), 2018 

Categoria Número de Títulos 

Administração e Negócios 727 
Agricultura e Agropecuária Veterinária 26 
Arte 76 
Ciências Biológicas e Naturais 163 
Ciências Exatas 170 
Ciências Humanas e Sociais 808 
Comunicação 135 
Concursos 10 
Construção Civil 3 
Culinária e Gastronomia 22 
Direito 399 
Economia 74 
Educação e Ensino 906 
Engenharia,  Arquitetura e Tecnologia 199 
Esportes e Lazer 91 
Estética Beleza e Dicas 7 
História e Geografia 210 
Informática 236 
Letras e Linguística 335 
Linguística 1 
Literatura 227 
Medicina e Saúde 1389 
Meio Ambiente, Segurança e Saúde no trabalho 1 
Psicologia 351 
Religião 73 
Viagens e Turismo 18 
Outros 827 

Total 7484 
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7.4.3. Plataforma Educacional Google for Education 

 

A FAGAMMON implantou o Google for Education, uma plataforma educacional 

colaborativa que permite à Instituição a ampla execução do ensino, por meio de solução 

tecnológica desenvolvida para propiciar aos professores e alunos, a educação a distância dentro 

e fora das salas de aula, a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. 

 

Essa plataforma engloba diversas ferramentas educacionais com o objetivo de 

aperfeiçoar o ensino e envolver ainda mais professores e estudantes, para que possam 

efetivamente desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, utilizando diversos recursos 

tecnológicos: 

 

• Todo conteúdo inserido na plataforma pode ser acessado a qualquer momento, do local 

onde o aluno ou o professor estiver, a partir de qualquer dispositivo conectado à 

internet, uma vez que 100% do material didático fica salvo automaticamente em nuvem. 

• Armazenamento em nuvem, eliminando custos com servidores próprios para 

armazenamento de dados, de arquivos físicos e, sobretudo, gastos com papéis, o que 

ainda contribui para o meio ambiente. 

• Os aplicativos da Google possibilitam uma máxima interação entre os próprios alunos 

durante tarefas e o desenvolvimento de atividades acadêmicas, como trabalhos em 

grupo. Alguns aplicativos podem ser utilizados de forma mais participativa e 

colaborativa, pois possibilitam alterações e edições em tempo real, propiciando a 

realização de tarefas e afazeres de modo compartilhado. 

• Além de ferramentas que possibilitam o contato síncrono e assíncrono entre os 

professores, tutores e alunos, ampliando os instrumentos pedagógicos, possibilitando a 

sequência didática-interativa. 
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7.4.4. Plano de atualização do acervo 2019-2023 

 

A atualização do acervo da Biblioteca da FAGAMMON ocorrerá por meio da renovação 

dos contratos com as empresas  prestadoras de serviços de acesso à base de dados digitais. 

Assim, a atualização do acervo a ser disponibilizado aos discentes e professores da Instituição 

no período de 2019 a 2023 ocorrerá de modo contínuo, conforme a periodicidade de cada base 

de dados digital contratada (Tabela 18).  

Tabela 18. Renovação de contratos com empresas prestadoras de serviços de acesso à base 
de dados digitais, 2019-2023. 

Tipo de publicação Formato 2019 2020 2021 2022 2023 

Obras e materiais Digital      

Periódicos Digital      

 
 

7.5. Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a pessoas 

com deficiência 

 

As políticas adotadas pela Faculdade Presbiteriana Gammon são alicerçadas pela 

legislação pertinente, entre elas a Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). A instituição reconhece as 

necessidades diversas dos alunos e se propõe a adaptar os estilos e ritmos de aprendizagem, a 

fim de assegurar uma educação de qualidade a todos, por meio de metodologias de ensino 

apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados e possibilidade de parceria 

com as organizações especializadas.  

Atenta à sua responsabilidade social, a FAGAMMON buscará atender às seguintes 

diretrizes de ação e apoio às pessoas com deficiência: 

• Para os alunos com deficiência física proporcionar: livre circulação dos estudantes 

nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); com rampas e 

corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas; com portas e banheiros 

adaptados, espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de 

apoio nas paredes dos banheiros; bebedouros em altura acessível aos usuários de 

cadeira de rodas e elevador com acesso as salas de aula e auditório. 

• Para os alunos com Transtorno Espectro Autista (TEA), a FAGAMMON se propõe a 

atender o que determina a Lei N° 12.764/2012.  
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• Para os alunos com deficiência visual proporcionar, caso seja solicitada, desde o 

acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo os recursos necessários. 

Além de piso tátil e identificação em Braille dos espaços coletivos. 

• Para alunos com deficiência auditiva proporcionar, caso seja solicitada, desde o 

acesso até a conclusão do curso: flexibilidade na correção das provas escritas, 

valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, 

principalmente, na modalidade escrita (para o uso de vocabulário pertinente às 

matérias do curso em que o estudante estiver matriculado); materiais de 

informações aos professores para que se esclareça a especificidade linguística dos 

surdos. 

• Para os professores, alunos e funcionários com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, proporcionar, além de ajudas técnicas, programa de capacitação para a 

educação inclusiva, constando, especialmente, da oferta de: informações sobre as 

características essenciais necessárias ao aprendizado; cursos, seminários ou 

eventos similares, ministrados por especialistas; e, cursos para o entendimento da 

linguagem dos sinais. 

Outras preocupações com a acessibilidade arquitetônica tangem no sentido de que 

todas as reformas e novas obras a serem executadas na instituição seguirão os padrões de 

acessibilidade previstos na legislação e normas técnicas vigentes, uma vez que estamos 

instalados em edificações centenárias o processo de adaptação tem sido constante. 

 

7.6. Projeto de acervo acadêmico em meio digital 

 

A Faculdade Presbiteriana Gammon (FAGAMMON) terceirizará os serviços de 

digitalização do acervo acadêmico por meio de contratação de empresa que deverá utilizar 

procedimentos, critérios e métodos que garantam a integridade e a autenticidade de todas as 

informações contidas nos documentos originais da Instituição.  

A empresa contratada deverá tratar de processos, softwares e hardwares que permitam 

eliminar a geração de novos documentos em papel. Deverá possibilitar também o arquivamento 

e gerenciamento da documentação, incluindo a assinatura eletrônica de documentos, conforme 

a legislação brasileira e normativas do MEC. São objetivos a serem atingidos com a digitalização 

do acervo acadêmico da FAGAMMON:  
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a) Aplicar as mais modernas técnicas de gerenciamento eletrônico de documentos, 

dando segurança e eficiência aos processos realizados nas secretarias acadêmicas 

das instituições de ensino, dentro das formas previstas na legislação brasileira;  

b) Recuperação rápida e segura dos documentos acadêmicos;  

c) Garantia de atendimento a legislação educacional com a perpetuidade dos 

documentos acadêmicos na forma eletrônica;  

d) Economia nos processos e eficiência no atendimento. 

Com a implementação da digitalização do acervo acadêmico da FAGAMMON, pretende-

se obter as seguintes melhorias aos processos e serviços administrativos e acadêmicos da 

Faculdade: 

a) Sustentabilidade ambiental; 

b) Redução de tempo das atividades que requerem a análise de documentos;  

c) Redução de custo com armazenamento, recuperação e duplicação;  

d) Facilidade, rapidez, precisão e controle de acesso e de distribuição;  

e) Segurança, portabilidade e conectividade;  

f) Busca indexada por chaves de pesquisa;  

g) Integração de dados ativos e históricos;  

h) Criação de documentos digitais com nível de segurança superior à documentos 

tradicionais;  

i) Flexibilidade: possível associar diferentes tipos de documentos;  

j) Facilidade de transmissão: via digital;  

k) Segurança na confirmação da autenticidade e integridade do documento digital. 

O processo de desenho, implementação, treinamento e acompanhamento da empresa 

contratada deverá ocorrer em fases, de acordo com o Decreto 9.235/17, a Portaria 315/18 e 

também conforme os níveis de maturidade digital apresentados no Quadro 5. 

Quadro 5. Entregas de produtos e serviços referentes à digitalização do acervo acadêmico da 

FAGAMMON. 

Níveis de maturidade Entregas de produtos e serviços 

I – Processo de Matrícula e 
Arquivo 

• Digitalizar os documentos dos alunos diretamente na 
matrícula; 

• Diminuir a geração e estancar o acúmulo de papel; 

• Ter acesso rápido e ágil aos documentos digitalizados; 

• Reduzir o acúmulo de documentos arquivados que 
não precisam de arquivamento físico 

II – Requerimento de alunos • Estancar a geração de documentos físicos (papeis); 
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Níveis de maturidade Entregas de produtos e serviços 

• Eliminar passos dos requerimentos reduzindo o custo 
operacional; 

• Criar documentos digitais com certificação digital; 

• Atender aos alunos com maior agilidade e rapidez; 

• Tornar mais integrada as soluções utilizadas pela 
FAGAMMON; 

• Reduzir a necessidade do aluno quanto ao 
atendimento na secretaria; 

• Construção de fluxo de processo de digitalização; 

• Transferência de know-how; 

• Treinamento da equipe de operação; 

• Integração com ERP acadêmico. 

III – Diário de Classe 

• Envolver os docentes da FAGAMMON no processo de 
eliminação de papel; 

• Eliminar a geração física do diário e mapas de notas e 
frequência; 

• Eliminar a ocupação de espaço físico com a guarda de 
diários de classe; 

• Ganhar agilidade no registro e governança das atas; 

• Eliminar os problemas com atas não assinadas; 

• Ter documentos que irão gerar dados para outros 
setores e para a gestão da Instituição; 

• Construção de fluxo de processo de digitalização; 

• Treinamento da equipe de operação; 

• Integração com ERP acadêmico. 

IV – Contratos Educacionais 

• Eliminar o documento físico gerando apenas o 
documento eletrônico e mantendo o valor legal; 

• Oferecer opção ao discente para assinar o contrato 
eletronicamente pela internet; 

• Garantir um documento juridicamente válido e eficaz; 

• Construção de fluxo de processo de digitalização; 

• Disponibilização de módulo para assinatura do aluno; 

• Treinamento da equipe de operação; 

• Integração com ERP acadêmico. 

V – Registro de Diploma e de 
Certificados 

• Tramitar todo o processo e registro de certificados e 
diplomas por meio eletrônico; 

• Ter maior controle sobre o processo de registro de 
certificados e de diplomas; 

• Emitir certificados e diplomas no formato digital; 

• Construção de fluxo de processo de digitalização; 

• Treinamento da equipe de operação; 

• Integração com ERP acadêmico. 

 
Para planejamento e execução do projeto de digitalização do acervo acadêmico da 

Faculdade Presbiteriana Gammon, disponibilizará à empresa contratada:  

a) Ambiente físico e de TI para alocação do Gerente e equipe do projeto;  

b) Ambiente de TI que atenda aos pré-requisitos para implantação da solução;  
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c) Um ponto focal da equipe de TI e negócio durante o projeto de acordo com o plano 
acordado. 

  Por outro lado, a empresa contratada que implementará a digitalização do acervo 

acadêmico da FAGAMMON, deverá: 

a) Emitir relatório de desempenho periodicamente conforme plano do projeto;  

b) Disponibilizar profissionais de acordo com a qualificação exigida;  

c) Conduzir o projeto direcionando e orientando as ações a serem realizadas; 

d) Documentar todas as entregas de acordo com a metodologia de gerenciamento de 
projetos a ser estabelecida. 

e) Fornecer suporte técnico na solução do problema e para a instalação do(s) 
produto(s);  

f) Atuar em conjunto com a FAGAMMON na investigação e correção de problemas na 
instalação do(s) produto(s);  

g) Trabalhar em conjunto com a FAGAMMON na solução dos problemas reportados. 
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7.7. Cronograma de expansão e atualização da infraestrutura para o período de 2019-2023 

 

Visando contribuir  para o contínuo desenvolvimento da Faculdade Presbiteriana Gammon, planeja-se para os anos 2019 a 2023 a aquisição de 

equipamentos, materiais didáticos e demais serviços necessários para a ampliação de cursos, conforme relação apresentada no Quadro 6. Também planeja-

se, para o período de 2019 a 2023, a realização de obras de ampliação e de reformas na FAGAMMON, conforme descrito no Quadro 7. 

Quadro 6 Aquisição de equipamentos, materiais didáticos e serviços necessários para a ampliação de cursos na FAGAMMON, 2019-2023 

Objeto de 
aquisição/ 

contratação 
Especificação Quant. 

Valor previsto 
do 

investimento 
Local 

Cursos a serem 
atendidos 

Inovações Tecnológicas 
significativas 

Cronograma de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 

Equipamento 
Aquisição de discos de estado 
sólido SSD de 500GB 

25 R$15.000,00 
Laboratório de 
Informática II 

Todos 

Utilização de recursos de 
Tecnologia da Informação capazes 
de permitir o aprendizado e 
práticas de utilização de sistemas 
computacionais de acordo com as 
demandas atuais do mercado de 
trabalho, em cada área de ensino 

R$15.000,00 - - - - 

Equipamento Notebooks 12 R$30.000,00 
Laboratório de 
Rede e 
Hardware 

· Sistemas de 
Informação 
· Tecnologia em 
Redes de 
Computadores 

Utilização de recursos de 
Tecnologia da Informação capazes 
de permitir o aprendizado e 
práticas de utilização de sistemas 
computacionais de acordo com as 
demandas atuais do mercado de 
trabalho, em cada área de ensino 

 R$20.000,00 R$10.000,00 - - 

Equipamento Equipamentos Wireless 4 R$4.000,00 
Laboratório de 
Rede e 
Hardware 

· Sistemas de 
Informação 
· Tecnologia em 
Redes de 
Computadores 

Utilização de recursos de 
Tecnologia da Informação capazes 
de permitir o aprendizado e 
práticas de utilização de sistemas 
computacionais de acordo com as 
demandas atuais do mercado de 
trabalho, em cada área de ensino 

R$4.000,00 - - - - 

Equipamento 
Ativos de Rede (Firewall, 
Roteador, switches) 

6 R$7.150,00 
Laboratório de 
Rede e 
Hardware 

· Sistemas de 
Informação 
· Tecnologia em 
Redes de 
Computadores 

Utilização de recursos de 
Tecnologia da Informação capazes 
de permitir o aprendizado e 
práticas de utilização de sistemas 
computacionais de acordo com as 
demandas atuais do mercado de 
trabalho, em cada área de ensino 

R$7.150,00 - - - - 

Equipamento 
Desktops para substituir as 
máquinas atuais do 
Laboratório I 

40 R$100.000,00 Laboratório I 

· Sistemas de 
Informação 
· Tecnologia em 
Redes de 
Computadores 

Utilização de recursos de 
Tecnologia da Informação capazes 
de permitir o aprendizado e 
práticas de utilização de sistemas 
computacionais de acordo com as 

 R$25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 
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Objeto de 
aquisição/ 

contratação 
Especificação Quant. 

Valor previsto 
do 

investimento 
Local 

Cursos a serem 
atendidos 

Inovações Tecnológicas 
significativas 

Cronograma de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 

demandas atuais do mercado de 
trabalho, em cada área de ensino 

Equipamento 
Notebooks para 5 
coordenadores de curso 

5 R$15.000,00 
Salas de 
coordenação 

· Sistemas de 
Informação 
· Administração 
· Pedagogia 
· Psicologia 
· Tecnologia em 
Redes de 
Computadores 

Utilização de recursos de 
Tecnologia da Informação capazes 
de permitir o aprendizado e 
práticas de utilização de sistemas 
computacionais de acordo com as 
demandas atuais do mercado de 
trabalho, em cada área de ensino 

R$9.000,00 R$6.000,00 - - - 

Equipamento Esteira elétrica 1 3.800,00 
Laboratório de 
avaliação física 

· Educação Física 
Bacharelado 
· Educação Física 
Licenciatura 

Equipamento de grande relevância 
para os cursos de Educação Física 
nas áreas de graduação, pesquisa 
e extensão. Permitirá aos alunos 
da IES a vivência prática de 
diversos protocolos de avaliação 
física essenciais na atuação do 
Profissional de Educação Física, 
além de proporcionar aos 
docentes, coordenadores dos 
grupos de pesquisa assim como 
aos discentes envolvidos, maiores 
oportunidades de investigação. 
Permitirá também uma prescrição 
de exercício mais segura e 
inteligente nos projetos de 
extensão. 

- 3.800,00 - - - 

Material Tiras de lactato e glicose 2 800,00 
Laboratório de 
avaliação física 

· Educação Física 
Bacharelado 
· Educação Física 
Licenciatura 

Material essencial para análise do 
lactato, permitindo também 
avaliações glicólicas, importantes 
marcadores fisiológicos na 
prescrição do exercício. 

800,00     

Equipamento 
Accutrend Plus (lactimetro e 
glicosímetro) 

1 1.400,00 
Laboratório de 
avaliação física 

· Educação Física 
Bacharelado 
· Educação Física 
Licenciatura 

Equipamento de grande relevância 
para os cursos de Educação Física. 
Proporcionará aos discentes 
experiencias práticas importantes 
em diversas disciplinas do curso, 
podendo atender também os 
projetos de extensão. 

1.400,00     

Equipamento Gôniometros 2 100,00 
Laboratório de 
avaliação física 

· Educação Física 
Bacharelado 
· Educação Física 
Licenciatura 

Importante instrumento na 
avaliação da flexibilidade. 

100,00     

Equipamento 
Balança Antorpométrica 
Mecânica 300kg 

1 1.000,00 
Laboratório de 
avaliação física 

· Educação Física 
Bacharelado 
· Educação Física 
Licenciatura 

Essencial na realização das 
avaliações físicas. 

1.000,00     
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Objeto de 
aquisição/ 

contratação 
Especificação Quant. 

Valor previsto 
do 

investimento 
Local 

Cursos a serem 
atendidos 

Inovações Tecnológicas 
significativas 

Cronograma de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 

Equipamento Frequencímetros 6 1.200,00 
Laboratório de 
avaliação física 

· Educação Física 
Bacharelado 
· Educação Física 
Licenciatura 

Trata-se de um equipamento 
importante no acompanhamento 
e prescrição do treinamento 
esportivo. Poderá ser utilizado nos 
três pilares da educação: 
graduação, pesquisa e extensão 
dos cursos de Educação Física. 

1.200,00     

Móveis 
Conjunto de mobiliário das 
salas de coordenação de 
cursos e NDE 

7 R$21.000,00 

Salas de 
coordenação, 
NDE e de 
atendimento 
ao estudante 

Todos 

Aprimoramento dos processos e 
atividades por meio de melhorias 
no layout, na gestão de 
documentos e no atendimento ao 
discente 

 R$18.000,00 R$3.000,00 - - 

Móveis 

Conjunto de mobiliário da 
secretaria geral, Tesouraria, 
sala dos professores e do 
atendimento ao estudante 

4 R$15.000,00 

Secretaria 
Geral, 
Tesouraria, Sala 
dos professores 
e do 
atendimento 
ao estudante 

Todos 

Aprimoramento dos processos e 
atividades por meio de melhorias 
no layout, na gestão de 
documentos e no atendimento ao 
discente 

 R$7.000,00 R$8.000,00 - - 

Serviço 

Contratação de empresa para 
execução de serviço de 
digitalização do acervo 
acadêmico 

1 R$60.000,00 
Ambiente 
Virtual 

Todos 

Aprimoramento da confiabilidade, 
autenticidade, integridade e 
durabilidade de todas as 
informações dos processos e 
documentos acadêmicos 

R$30.000,00 R$7.500,00 R$7.500,00 R$7.500,00 R$7.500,00 

Serviço 
Contratação de biblioteca 
virtual (anual) 

5 R$85.000,00 
Ambiente 
Virtual 

Todos 

Ampliar e tornar mais fácil, rápido 
e dinâmico o acesso de alunos 
universitários às obras e materiais 
bibliográficos que precisam para 
os estudos e demais atividades 
acadêmicas. 

R$17.000,00 R$17.000,00 R$17.000,00 R$17.000,00 R$17.000,00 

Serviço 
Contratação de periódicos 
virtual (anual) 

5 R$81.600,00 
Ambiente 
Virtual 

Todos 

Ampliar e tornar mais fácil, rápido 
e dinâmico o acesso de alunos 
universitários aos periódicos que 
precisam para os estudos e 
demais atividades acadêmicas 

R$16.320,00 R$16.320,00 R$16.320,00 R$16.320,00 R$16.320,00 

TOTAL   R$442.050,0    R$102.970,00 R$120.620,00 R$86.820,00 R$65.820,00 R$ 65.820,00 
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Quadro 7 Obras de ampliação e de reformas na FAGAMMON, 2019-2023 

Câmpus Tipo de Obra Especificação/Descrição Área em m2 
Valor total previsto 

do investimento 
Cursos a serem atendidos 

Cronograma de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 

Carlota 
Kemper 

Reforma 
Adequações elétricas no quadro de 
distribuição de energia geral (utilização de 
Clamper) 

- R$300,00 Todos R$300,00     

Carlota 
Kemper 

Reforma 
Adequações elétricas nos laboratórios de 
informática (quadro de distribuição de 
energia) 

- R$3.000,00 Todos R$3.000,00     

Carlota 
Kemper 

Reforma 
Reestruturação do cabeamento 
estruturado CPD 

- R$6.000,00 Todos R$6.000,00     

Carlota 
Kemper 

Reforma 
Infraestrutura de cabeamento estruturado 
Laboratório de Informática II 

- R$6.000,00 Todos R$3.000,00 R$3.000,00    

Carlota 
Kemper 

Reforma Adequação da Secretaria Geral 70 R$10.000,00 Todos  R$10.000,00    

Carlota 
Kemper 

Construção Banheiros para os estudantes 200 R$180.000,00 Todos   R$60.000,00 R$60.000,00 R$60.000,00 

Carlota 
Kemper 

Construção 
Cantina com área de lazer para os 
estudantes 

100 R$90.000,00 Todos   R$30.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00 

Carlota 
Kemper 

Reforma Clínica-escola da psicologia 200 R$50.000,00 Psicologia   R$25.000,00 R$25.000,00  

Chácara Reforma Vestiários da piscina 120 R$20.000,00 Todos  R$20.000,00    

Chácara Reforma Aquecimento das piscinas 25 R$20.000,00 

· Educação Física 
Bacharelado 
· Educação Física 
Licenciatura 

 R$20.000,00    

TOTAL    R$ 385.300,00  R$ 12.300,00 R$ 53.000,00 R$ 115.000,00 R$ 115.000,00 R$ 90.000,00 
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8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

A legislação vigente consolida a avaliação institucional como um dos instrumentos 

fundamentais para a sustentação da qualidade do sistema de educação superior. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, (Lei 9.394/96), explicita em seu art. 9.º, inciso Vl, 

a responsabilidade da União em “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento 

escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”. 

Outro importante avanço para a avaliação do ensino superior do País, foi a promulgação 

da Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, com objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições 

da educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus 

estudantes, nos termos da LDB. 

O SINAES caracteriza-se como de importância fundamental na proposta de mudanças 

que se impõe às instituições da educação superior contemporâneas. Visa construir em cada IES 

um projeto acadêmico que se sustente em princípios de gestão democrática e de autonomia, 

consolidando, nos fundamentos e no desenvolvimento da missão própria da instituição, a 

garantia da qualidade de ensino, da pesquisa, da extensão e da responsabilidade social. Por 

outro lado, configura-se como instrumento que possibilita a prestação de contas da oferta 

educacional superior, colocando, à disposição do Estado, da sociedade e de cada beneficiário, 

elementos relevantes para a formulação e implementação de políticas públicas e para a tomada 

de decisão. 

Para cumprir a missão do SINAES, ficou estabelecido em lei que à Comissão Nacional de 

Avaliação de Educação Superior – CONAES compete estabelecer diretrizes, critérios e estratégias 

para o processo de avaliação, em conformidade com suas atribuições legais de coordenação e 

supervisão do processo de avaliação da educação superior. 

Um dos componentes básicos do SINAES, objeto das diretrizes e de supervisão do 

CONAES, é a avaliação das instituições, parte do sistema que inclui, ainda, a avaliação dos cursos 

de graduação e a avaliação do desempenho dos estudantes (ENADE). A avaliação das instituições 

desenvolve-se em dois momentos principais: 

I. a autoavaliação, conduzida pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta 

pelos seguintes seguimentos e representatividades; 
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II. avaliação externa, realizada por comissões externas designadas pelo INEP – Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

 

8.1. Autoavaliação Institucional 

 

A autoavaliação institucional é um processo fundamental, realizado pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), que visa identificar e fornecer informações importantes que poderão 

embasar o planejamento e a tomada de decisão dos gestores da FAGAMMON para o contínuo 

desenvolvimento da instituição. 

A CPA realiza a pesquisa de autoavaliação buscando informações consolidadas junto a 

vários setores da FAGAMMON, a exemplo da Direção da mantenedora, da Direção da faculdade, 

das coordenações de cursos, da Biblioteca e da Secretaria Acadêmica. 

Além das informações de consolidadas da Instituição, a CPA promove iniciativas 

buscando mobilizar a comunidade acadêmica para uma participação mais efetiva no processo 

de autoavaliação da FAGAMMON. Nesse sentido, anualmente é utilizado um conjunto de 

questionários, os quais permitem aos discentes, professores e servidores técnico-

administrativos opinarem a respeito do desenvolvimento da instituição. 

Após essa coleta, todos os membros da CPA trabalham na análise quantitativa e 

qualitativa dos dados e na construção do relatório. Assim, todos os membros participam da 

elaboração desse documento, de acordo com as orientações da Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065 e, consequentemente, alinhando sua estrutura de desenvolvimento 

em cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas 

no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o Sinaes (Quadro 8). 

Quadro 8.  Eixos e dimensões de avaliação institucional – SINAES. 

Eixos Dimensões consideradas 

1. Planejamento e Avaliação 
institucional 

8) Planejamento e Autoavaliação  

2. Desenvolvimento Institucional 
1) Missão e PDI 
3) Responsabilidade Social da Instituição 

3. Políticas Acadêmicas 
2) Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 
4) Comunicação com a sociedade 
9) Políticas de Atendimento aos discentes 

4. Políticas de Gestão 
5) Políticas de pessoal 
6) Organização e Gestão da Instituição 
10) Sustentabilidade Financeira 

5. Infraestrutura 
7) Infraestrutura física; Recursos de informação e Serviços prestados 

pela Biblioteca 
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Os resultados da pesquisa de autoavaliação disponibilizam indicadores para a revisão de 

ações e redirecionamento das estratégias de atuação da instituição educacional, caracterizando-

se como uma ferramenta para o planejamento e gestão institucional. 

Os indicadores obtidos pela pesquisa de autoavaliação permitem à FAGAMMON 

identificar os acertos e as ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades, dentro 

de um processo de reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, assumindo assim 

a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados, portanto, também 

servem de base para revisar o planejamento do PDI, bem como os projetos pedagógicos dos 

cursos. 

 

8.1.1. Acompanhamento e avaliação da realização dos objetivos do PDI  

 

O acompanhamento e avaliação da realização dos objetivos do PDI realizar-se-á por 

meio de planilha eletrônica online, dispondo de forma organizada os objetivos, estratégias, 

indicadores e metas a serem alcançados no período de 2019 a 2023. O modelo de planilha 

eletrônica  para o acompanhamento e avaliação da realização dos objetivos do PDI, a ser 

utilizado pela administração da FAGAMMON de modo compartilhado com a Comissão Própria 

de Avaliação, é apresentado no Anexo I. 
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9. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

9.1. Demonstração da sustentabilidade financeira 

 

A Faculdade Presbiteriana Gammon (FAGAMMON) é uma instituição particular de 

ensino superior de caráter técnico, educativo, cultural e científico regido pela Legislação Federal 

de Educação Superior, pelo Estatuto da Entidade Mantenedora, pelo seu Regimento Geral, e 

pela legislação emanada dos órgãos superiores competentes. A FAGAMMON atua em 

consonância com os propósitos educacionais da sua Mantenedora, o Instituto Presbiteriano 

Gammon, Associação Civil sem fins lucrativos. 

 

9.1.1. Estratégia de gestão econômico-financeira 

 

A análise da sustentabilidade financeira parte da compreensão de que o orçamento 

da Faculdade Presbiteriana Gammon é diretamente vinculado ao orçamento do Instituto 

Presbiteriano Gammon, mantenedora da Faculdade. Destarte, a gestão econômico-financeira 

da FAGAMMON é alicerçada em uma programação orçamentária definidos em conjunto pela 

administração superior da Mantenedora e da Faculdade, quando se estimam o recebimento de 

receitas e a execução das despesas e investimentos para o período em planejamento. 

 

9.1.1.1. Planejamento econômico-financeiro 

 

O Planejamento econômico-financeiro da Faculdade Presbiteriana Gammon para o 

período de 2019 a 2023, se fundamenta na Previsão de alunos matriculados (Tabela 19), na 

estimativa do valor de mensalidade dos cursos da Instituição (Tabela 20), na previsão de receita 

gerada pelas mensalidades (Tabela 21), na previsão de inadimplência do alunado (Tabela 22), na 

previsão de evasão do alunado (Tabela 23), na Previsão de receitas de serviços administrativos 

(Tabela 24) e na apuração do resultado esperado para os próximos cinco anos (Tabela 25 e 

Tabela 26). 

A elaboração do planejamento econômico-financeiro 2019-2023 da Faculdade 

Presbiteriana Gammon foi realizada por sua administração superior, com o apoio da equipe 

técnica do setor contábil e do setor recursos humanos da Mantenedora. Considerou-se os 

seguintes fatores para análise e tomadas de decisões:  
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• As políticas de ensino, extensão e pesquisa; 

• As ampliações do número de cursos, do número de colaboradores e da 

infraestrutura; e 

• As demandas apontadas nos relatórios de autoavaliação institucional da 

Faculdade. 

 

 

Tabela 19. Previsão de alunos matriculados para os próximos cinco anos. 

Curso 2019 2020 2021 2022 2023 

Bacharelado em Administração 64 66 68 70 72 

Bacharelado em Educação Física 129 133 136 140 144 

Licenciatura em Educação Física  47 49 50 52 53 

Bacharelado em Sistemas de Informação 46 48 49 50 52 

Licenciatura em Pedagogia 35 71 108 146 156 

Bacharelado em Psicologia - 30 61 93 125 

Tecnologia em Redes de Computadores 25 51 52 55 58 

Total de Alunos 346 448 524 606 660 

 

 

Tabela 20. Estimativa do valor de mensalidade para os próximos cinco anos (em Reais). 

Curso 2019 2020 2021 2022 2023 

Bacharelado em Administração 

Informação reservada 

Bacharelado em Educação Física 

Licenciatura em Educação Física  

Bacharelado em Sistemas de Informação 

Licenciatura em Pedagogia 

Bacharelado em Psicologia 

Tecnologia em Redes de Computadores 

Total de Alunos 346 448 524 606 660 
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Tabela 21. Previsão de receita gerada pelas mensalidades para os próximos cinco anos (em 

Reais). 

Curso 2019 2020 2021 2022 2023 

Bacharelado em 
Administração 

Informação reservada 

Bacharelado em 
Educação Física 
Licenciatura em 
Educação Física  
Bacharelado em 
Sistemas de 
Informação 
Licenciatura em 
Pedagogia 
Bacharelado em 
Psicologia 
Tecnologia em Redes 
de Computadores 

Total de Alunos      

 

 

 
Tabela 22. Previsão de inadimplência do alunado para os próximos cinco anos (em Reais). 

Inadimplência 2019 2020 2021 2022 2023 

10% anual Informação reservada 

 

 

 
Tabela 23. Previsão de evasão do alunado para os próximos cinco anos (em Reais) 

Indicador 2019 2020 2021 2022 2023 

Evasão Informação reservada 

 

 

 

Tabela 24. Previsão de receitas de serviços administrativos para os próximos cinco anos (em 

Reais) 

Valor médio de receita 
sobre serviço prestado 

2019 2020 2021 2022 2023 

Anual Informação reservada 
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Tabela 25. Previsão de receitas operacional para os próximos cinco anos (em Reais). 

Receita 2019 2020 2021 2022 2023 

Anuidade/Mensalidades 

Informação reservada 

Serviços administrativos 

Receita Bruta 

Bolsas (20% ) 

Inadimplência 

Evasão 

Receita Operacional 

 

 

 

Tabela 26. Previsão de Despesas e Resultado esperado para os próximos cinco anos (em 

Reais). 

Gastos 2019 2020 2021 2022 2023 

Docente 

Informação reservada 

Técnico Administrativo 

Encargos sociais 

Aquisição de 
equipamentos, materiais 
didáticos e serviços 
necessários para a 
ampliação de cursos 
presenciais e a distância 
Outras Despesas 
(Laboratório, Eventos de 
extensão, Reformas, 
Biblioteca) 

Total Gastos 

Resultado      
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11. ANEXOS 

 

• Anexo I: Modelo de planilha eletrônica online para acompanhamento e avaliação da 

realização dos objetivos do PDI. 

 

• Anexo II: Projetos pedagógicos dos cursos solicitados para primeiro ano de vigência do 

PDI. 


