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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto de Ensino Superior 

do Sul do Maranhão – IESMA/UNISULMA para o período de 2015 -2019 estabelece as 

diretrizes, objetivos e metas institucionais que nortearão as práticas acadêmicas e 

administrativas em prol da oferta de educação superior de qualidade.  

O documento resulta do processo de amadurecimento da equipe que contribuiu 

com as indicações de melhorias para o quinquênio, considerando as experiências dos 

sujeitos ao longo dos dez anos de funcionamento. 

É a partir deste planejamento plurianual que vamos pautar nossa prática 

enquanto gestores, professores, técnico-administrativos e discentes empenhados em 

contribuir para a consolidação e ampliação da marca UNISULMA no âmbito do ensino 

superior, no contexto local e regional. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o quinquênio 2015 -2019 

representa um importante passo do planejamento estratégico que se apoia na 

experiência, nos compromissos que assume junto à comunidade em manter e 

aperfeiçoar a qualidade do ensino, da extensão, iniciação científica, das ações de 

responsabilidade social, a partir do aperfeiçoamento dos processos de gestão 

acadêmica e administrativa.  Trata-se de um período de consolidação de políticas, 

condição essencial para traçar novos horizontes. 

Nesse sentido, o PDI torna-se um instrumento que traduz os propósitos 

institucionais, tendo em vista cumprir  a missão de “formar profissionais e cidadãos 

comprometidos com a ética, a justiça social, o desenvolvimento econômico e 

científico-tecnológico da Região Tocantina e do país”.   
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I. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1 Breve Histórico da IES 

 

A Mantenedora Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão, 

sociedade mercantil por cotas de responsabilidade limitada foi criada em 10 de julho 

de 2001 por um grupo de pessoas com experiência e trajetória acadêmica, todos 

compromissados com a Educação. Contando com o apoio da UNISÃOLUÍS e Colégio 

Girassol em São Luís do Maranhão e a experiência da UNIBRASIL com sede em 

Curitiba. 

A percepção da carência educacional vivenciada pelo Sul do Maranhão, 

demonstrada não somente pelos índices de analfabetismo divulgados em todo o país, 

mas palpáveis para os cidadãos que se preocupam com o desenvolvimento regional, 

foi um dos principais elementos que propiciaram a gestação de um projeto arrojado 

que originaria a entidade educacional hoje conhecida por sua sigla, UNISULMA. José 

Raimundo Silva de Almeida, (In Memorian) preocupado com a educação para jovens e 

adultos, criou ainda em 27 de setembro de 1989 na cidade de Imperatriz, o Instituto 

Êxitus de Ensino, visando atender principalmente professores leigos da rede municipal 

de ensino, habilitando -os ao exercício legal do magistério, além do oferecimento de 

cursos de capacitação e aperfeiçoamento. Todavia, a região permanecia carente de 

mais atenção educacional, visto que seus filhos ainda necessitavam deixar lares em 

busca do ensino superior de qualidade em grandes centros. Em parceria com Joane 

Gláucia Silva de Almeida, a Faculdade São Luís na cidade de São Luís, representada 

por Dimas Salustiano da Silva e UNIBRASIL em Curitiba, representada por Clemerson 

Merlin Cleve e Edmundo Lima Arruda Junior, projetaram a criação de um 

empreendimento particular que envolvesse a prestação de um serviço de educação 

superior que tivesse, entre outras metas, a formação de profissionais que a 

comunidade imperatrizense e regiões circunvizinhas necessitavam. Orientando-se pela 

ética, responsabilidade social da empresa e pelos princípios constitucionais 

econômicos da liberdade de concorrência, preservação ambiental e cultural, igualdade 
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étnica e de gênero, geração de emprego e renda, este serviço possibilitaria a 

ampliação de escolhas entre várias alternativas, com o critério de qualidade 

assegurado. 

Assim, a mantenedora Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão - 

UNISULMA, sociedade mercantil por cotas de responsabilidade limitada foi criada a 

partir desta visão empreendedora e educacional, em 10 de julho de 2001 

comprometida com a realização dos sonhos de jovens e adultos, formando 

profissionais para intervir diretamente no desenvolvimento desta comunidade e região. 

A UNISULMA mantém o Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – 

IESMA. A mesma filosofia de integrar-se às demandas sociais e econômicas 

regionais que norteou a criação da UNISULMA orienta as ações do IESMA, sendo 

hoje um centro de ensino atuante nas áreas de ciências humanas, sociais e da saúde, 

comprometido com a qualificação para o exercício profissional competente, 

fundamentado na cidadania e na ética. Para tal, orienta suas atividades de ensino, 

pesquisa adotada como principio educativo e na perspectiva da iniciação científica, 

além da extensão com foco na responsabilidade social, excelência acadêmica e 

seriedade no trato com o desenvolvimento regional e local sustentável. 

O primeiro tripé do universo acadêmico – Ensino, ao longo da história da IES 

tem sido fortalecido por meio de ações que atendem os diversos aspectos do processo 

de ensino-aprendizagem, e tem se efetivado por estratégias que fortalecem o corpo 

docente quanto ao domínio das práticas educativas voltadas para o âmbito acadêmico, 

isto se dá na formação continuada, encontro mensal, onde palestras, debates, mesas 

redondas, oficinas, discussões tem sido fomentadas sobre o papel do ensino superior 

no desenvolvimento da sociedade e a atuação do professor como agente de 

transformação.  

Outrossim,  vale destacar quanto a ação da IES junto aos docentes o 

investimento na Política de Capacitação Docente Stricto Sensu -  IESMA/UNISULMA, 

por meio da qual a partir de 2009 foi  implantada a política de bolsas de incentivo para 

qualificação docente, por meio dos cursos stricto sensu – Mestrado e Doutorado, que 

se mostrou um divisor de águas na IES, primeiramente por atender aos subsídios legais 
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instituídos pelo MEC para atuação dos professores no ensino superior, e seguidamente 

quanto ao processo de solidificação e estruturação das bases do ensino superior – 

Ensino – Pesquisa – Extensão, no espaço acadêmico, por meio dos professores. 

Nestes cinco anos de implantação da política, cerca de 40 professores que de forma 

direta (por meio de bolsas) ou indiretamente (por meio de ajustes de horários) 

receberam o benefício que se constituiu na ampliação das reflexões e intervenções 

educativas pelo intercâmbio educacional e pelo aprofundamento teórico-metodológico 

dos professores. 

A Extensão – importante elo entre teoria – prática tem sido desenvolvido de 

maneira expressiva na IES, tendo uma forte representação perante a sociedade 

imperatrizense e região. Isto se dá, em virtude do compromisso por prestar serviços 

educacionais com excelência acadêmica, na perspectiva da formação integral dos 

profissionais e cidadãos comprometidos com o enfrentamento dos problemas 

socioeconômicos e, sobretudo, com o desenvolvimento sustentável local e regional. 

Desta forma, a responsabilidade social e inclusão têm sido atendidas de maneira 

transversal por meio de eixos temáticos: Atenção à Criança – Projeto Brincando com a 

comunidade, Projeto Sorriso, Projeto Espaço Ciência; Atenção ao Idoso – Projeto 

Idoso tem direitos e deveres a ser saudável, Projeto Feliz Idade: Cidadania com alegria; 

Educação em Saúde e Preservação Ambiental – Projeto Educação Ambiental e 

Saúde, Projeto Educação Nutricional; Minorias Étnico-Raciais e Grupos 

Hipossuficientes – Projeto Núcleo de Práticas Jurídicas nos Bairros, Projeto 

Consultório de Rua, Projeto Enfermagem na Noite, Projeto Enfermagem e a 

Comunidade Rural. 

Nesse contexto, o IESMA mantém parcerias com empresas e entidades 

diversas, com o fim de assegurar aos alunos dos diversos cursos, campos para 

estágios e vivências profissionais, bem como manter contato com a comunidade, que 

recebe serviços e atendimento qualificados.  

A pesquisa como parte integrante do processo de formação acadêmica 

reflete no processo de aprendizagem, segundo Demo (2011) “Primeiro, é preciso 

distinguir a pesquisa como princípio científico e a pesquisa como princípio educativo”. 

Neste sentido, a IES utiliza-se metodologicamente da iniciação científica como pauta 
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permanente da formação docente e, consequentemente, tem sido evidenciada da 

seguinte forma: - publicações ou ensaios de professores e alunos no contexto regional, 

nacional e internacional, - aprovação de projetos elaborados por professores da IES 

com fomento da FAPEMA (Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento 

Científico do Maranhão) e que envolve acadêmicos da UNISULMA por meio de bolsas 

de iniciação científica, - publicação da Revista UNI com três edições sendo a primeira 

em 2011, - e realização da Semana de Iniciação Científica - SIC com início no ano de 

2014, com a finalidade de divulgar trabalhos de pesquisa, proporcionando trocas de 

informações e experiências em ambiente propício a esta atividade, buscou também 

incentivar e estimular o desenvolvimento da vocação para os campos da ciência e 

tecnologia em alunos de graduação, qualificar o corpo discente de graduação para 

ingresso nos programas de pós-graduação, e estimular os professores e pesquisadores 

a engajar os acadêmicos no processo de investigação científica. A SIC envolve todos 

os cursos da instituição e em 2014 teve 423 trabalhos apresentados e cerca de mil 

alunos inscritos, além de oficinas, palestras, minicursos e mesas redondas que abordou 

temas relacionados à formação profissional e a importância da pesquisa na academia. 

Considerando o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, este se divide 

em dois momentos, de 2009 a 2012 (Gerência e Monitoramento Ambiental, Logística,  

Administração Rural e Agronegócio, Metodologia do Ensino Superior) e em 2015  

quando passou por um redimensionado com descentralização da gestão, com o 

lançamento de várias especializações que contemplam as demandas regionais. 

Em síntese, subsidiado em seus documentos legais, o Instituto de Ensino 

Superior do Sul do Maranhão – IESMA, com cerca de 2.200 alunos, distribuídos nos 

cursos da faculdade, se apresenta desde sua implantação há 10 anos, com  qualidade 

institucional, como atributo que se manifesta em todo o processo e nos resultados até 

então produzidos e expressa a consecução, e o compromisso educacional exposto em 

sua missão institucional, bem como na observância de seus princípios e diretrizes.  

    

 

2 Missão, Visão e Princípios 
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2.1 Missão  

  

Formar profissionais e cidadãos comprometidos com a ética, a justiça 

social, o desenvolvimento econômico e científico-tecnológico da Região Tocantina e 

do país. 

 

2.2 Visão 

 

Ser reconhecida por prestar serviços educacionais de excelência 

acadêmica e promover ações socioambientais de impacto no desenvolvimento da 

Região Tocantina. 

 

  2.3 Princípios  

 

Excelência acadêmica, liberdade de cátedra, pluralidade de ideias, 

transparência, ética e responsabilidade social. 

 

3 Objetivos e Metas 

 

O PDI, para além de intenções, requer a definição clara de objetivos e metas, 

que norteiem os passos a serem dados pela IES ao longo dos próximos cinco anos.  

Neste sentido, é apresentado o planejamento estratégico para os anos de 2015-2019, 

estruturado a partir das demandas anunciadas pela comunidade acadêmica, bem como 

aquelas decorrentes de avaliações externas, ou por força da legislação educacional. 

O Planejamento está estruturado a partir dos eixos  - Aperfeiçoamento da 

Qualidade Acadêmica, Apoio e Inclusão Discente,  Aperfeiçoamento Institucional que  

especificam as ações a serem realizadas nos próximos cinco anos de forma a realizar o 

Perfil Institucional anunciado. 

 



 

11 
 

Tabela 1 – Objetivos e metas 
 

Diretriz 1 Aperfeiçoamento da Qualidade Acadêmica 

Objetivo  Metas  Prazo  

A
p

e
rf

e
iç

o
a

r 
e
 a

m
p

lia
r 

a
 o

fe
rt

a
 e

 q
u
a

lid
a
d

e
 d

o
 e

n
s
in

o
 d

e
 G

ra
d
u

a
ç
ã

o
 

- Revisão ampla e minuciosa dos PPCs, 

matrizes curriculares/ementários 

Permanente/semestral  

- Garantia de inclusão, nos PPCs, de 

conteúdos temáticos referentes aos 

requisitos legais; 

Permanente/semestral 

- Atualização periódica da Bibliografia 

básica e complementar; 

Permanente/semestral 

ou anual 

- Revisão ampla e  minuciosa dos Planos 

de Ensino e atualização das metodologias 

de ensino priorizando as de caráter ativo e 

interdisciplinar; 

Permanente/semestral 

- Revisão ampla e minuciosa de 

instrumentos de avaliação da 

aprendizagem, aperfeiçoando-os; 

Permanente/semestral 

- Contratação prioritária de docentes com 

titulação em nível stricto sensu, 

prioritariamente doutores, e com 

experiência em docência; 

Permanente 

- Manter bolsa institucional de apoio à 

formação stricto sensu, prioritariamente 

para doutorados 

Permanente  

- Acompanhar o percurso discente, 

identificando as possíveis causas do baixo 

rendimento,  da evasão, prevenindo-os; 

Permanente  

- instituir a monitoria voluntária Até  2016 

Solicitar curso de Biomedicina e 

Bacharelado em Educação Física 

A partir de 2015.2 

R
e
e

s
tr

u
tu

r

a
r 

e
 

a
p

e
rf

e
iç

o
a

r 
o

 E
n

s
in

o
 

d
e

 
P

ó
s
-

G
ra

d
u

a
ç
ã

o
 

- Criar cursos novos de especialização 

considerando as áreas dos cursos 

ofertados pelo IESMA/UNISULMA; 

2015 - 2019 

- Descentralizar a gestão do programa de 

pós-graduação latto sensu; 

2015 
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- Assegurar desconto para egressos do 

IESMA/UNISULMA; 

2015 - 2019 
A

p
e

rf
e
iç

o
a

r 
a
 I
n

ic
ia

ç
ã
o
 à

 P
e

s
q

u
is

a
 

- Consolidação da Semana de Iniciação 

Científica em nível  local e regional 

2015-2019 

-Construção de Sistema de Eventos 

ampliando a eficiência nos procedimentos 

de inscrição, seleção de trabalhos, 

certificação, etc. 

2015 

- Regularização da periodicidade da revista 

UNI 

2015 -2019 

- Ampliação do Conselho Editorial da 

Revista UNI 

A partir de 2015.2 

- Qualificação da Revista UNI Até 2019 

- Ampliação do nível de produção docente; Permanente  

-Ampliação do nível de produção do 

discente e 

egresso; 

Permanente  

- Envio de projetos com o fim de 

apoio/fomento 

Permanente  

- Apoio à divulgação da produção científica 

e tecnológica, em periódicos certificados 

pela CAPES, e à publicação de livros e 

capítulo de livros.  

Permanente 

Em  caso de 

publicação de livros 

mínimo  um por ano, a 

partir de 2016 

- Promover a apresentação de 

experiências, divulgação e atualização de 

trabalhos de iniciação científica, 

incentivando a publicação em instrumentos 

próprios e externos 

Permanente  

A
p

e
rf

e
iç

o
a

r 
a
 

E
x
te

n
s
ã

o
 e

 a
 

R
e
s
p

o
n

s
a

b
ili

d
a

d
e

 S
o

c
ia

l 

- Redefinir as ações de  extensão entre 

projetos e ações de caráter pontual ou 

periódico, ampliando a perspectiva 

interdisciplinar e intercursos 

2015.2  

- Priorizar projetos que favoreçam a 

integração dos cursos do IESMA  

2015.2 
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- Lançar edital interno para composição de 

grupo de acadêmicos que integrarão 

projetos 

A partir de 2015.2  

- Pleitear fomento para os projetos de 

extensão 

A partir de 2015.2 

- Pesquisar e divulgar  dados resultantes da 

extensão 

Permanente  

- Promover atividades integradas de 

ensino, iniciação científica e extensão, 

bem como atividades  intercursos tais 

como Dia da Responsabilidade Social 

Permanente  

- Firmar parcerias com órgãos e entidades 

com o fim de estabelecer ações de 

extensão em conformidade com as 

necessidades da comunidade  

Permanente  

 

Diretriz 2 Apoio  e Inclusão Discente 

Objetivo  Metas  Prazo  

P
ro

p
o

rc
io

n
a

r 

c
o

n
d

iç
õ
e

s
 

p
a

ra
 

p
e

rm
a

n
ê
n

c
ia

 
d

o
s
 

a
c
a

d
ê

m
ic

o
s
 

- Reestruturação com o fim de ampliação 

da política de apoio ao discente 

2015 - 2016 

-Acompanhamento do desempenho 

acadêmico, prevenindo  evasão e retenção 

Permanente  

- Estabelecimento e aplicação de 

estratégias para resgate de acadêmicos 

evadidos 

Permanente  

F
o
m

e
n

ta
r 

o
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s
 

a
o

s
 a

c
a
d

ê
m

ic
o
s
 

d
e

 
c
a

rá
te

r 
 

c
u

lt
u

ra
l,
 e

s
té

ti
c
o

 - Desenvolvimento de oficinas no campo 

das artes plásticas e cênicas 

 

 

Semestral  

Ampliação de ações de cunho cultural. 

 

 

Semestral  

A
p

e
r

fe
iç

o

a
r 

p
ro

c

e
s
s
o

s
 

d
e
 

a
c
e

s

s
ib

ili

d
a

d

e
 

 

Capacitação de servidores e docentes para 

o Atendimento Educacional Especializado 

(Libras e Braile) 

Permanente  
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-Implementação de mecanismos, 

instrumentos legais e operacionais a 

acadêmicos com deficiência, mediante 

necessidade 

Permanente  

 

 

Diretriz 3 Aperfeiçoamento Institucional 

 

Objetivo  Metas  Prazo  

D
e
s
e

n
v
o

lv
e
r 

m
e
c
a

n
is

m
o

s
 q

u
e
 a

p
e

rf
e
iç

o
e

m
 a

 G
e

s
tã

o
 

-Capacitação de gestores 

(coordenadores, diretores, gerentes) 

nos âmbitos administrativo-financeiro 

e pedagógico 

Permanente  

- Promoção do desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento dos servidores nas 
ações administrativas específicas 

Permanente  

-Reestruturação e aperfeiçoamento do 

planejamento e controle de processos 

administrativos e acadêmicos 

mediante construção de plano de 

trabalho e relatórios 

  Permanente  

Aprimoramento da gestão de pessoas 

buscando a qualidade de vida e saúde 

do servidor 

Permanente  

-Aperfeiçoamento do domínio de 

ferramentas tecnológicas com o fim do 

acompanhamento do  desempenho 

acadêmico, prevenindo  evasão e 

retenção, por parte de gestores 

acadêmicos  

Permanente  

 

 

 

 

 

- Manutenção da política de apoio à 

formação stricto sensu aos docentes, 

prioritariamente a doutorandos 

 

 

 

 

 

Permanente  
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P
ro

m
o
v
e

r 
a
 

S
u

s
te

n
ta

b
ili

d
a

d
e
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

- Implementar  programa de educação 

ambiental 

A partir de 2015.2 

- Buscar parcerias  para instituir fórum 

permanente  de discussão da temática 

ambiental frente às repercussões da 

implantação de investimentos 

industriais e no âmbito das politicas 

públicas  

A partir de 2015.2  

A
p

e
rf

e
iç

o
a

r 
o
s
 p

ro
c
e

s
s
o

s
 d

e
 c

o
m

u
n

ic
a

ç
ã

o
 I

n
te

rn
a

 e
 E

x
te

rn
a

 

- Avaliação do nível de conhecimentos 

da comunidade acadêmica acerca da 

missão e processos executados pela 

IES 

Semestral  

- Atualização  diária das notícias do site 

e demais ferramentas de divulgação e 

comunicação 

 

Permanente  

-Assessoria  aos gestores e demais 

professores sobre como atender 

jornalistas e lidar com assuntos por 

meio da imprensa, com destaque para 

a melhor maneira para falar ao rádio, 

TV, site, jornais e revistas, a linguagem 

destes veículos e a postura diante das 

câmeras, em estúdio ou ao vivo. 

Permanente 

 - Orientação de servidores e docentes 

para o uso ético de redes sociais 

Permanente  

- Manutenção da identidade visual do 

IESMA nas suas diferentes 

publicações, definir padrões, orientar a 

arte final de material gráfico e 

participar da criação de projetos para 

otimizar essa identidade 

Permanente  

- Divulgar interna e externamente os 

cursos, eventos, ações, produções e 

notícias da instituição por meio de 

contatos com a mídia 

Permanente  
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P
ro

m
o
v
e

r 
a
 m

e
lh

o
ri
a

 d
o

s
 í

n
d

ic
e
s
 d

e
 a

v
a

lia
ç
ã
o

 

e
x
te

rn
a
 e

 a
u

to
 a

v
a

lia
ç
ã

o
 

- Ampliar a integração dos mecanismos 

de avaliação institucional interna  – 

CPA, Ouvidoria, Fale Conosco, relato 

de reuniões com líderes de turma e 

externa – avaliação in loco, Enade, 

pesquisa de egresso 

Permanente  

 - Avaliar a administração acadêmica e 

o planejamento global da instituição, 

corrigindo rumos e melhorando a 

qualidade da gestão 

Permanente  

- Análise comparativa dos relatórios que 

compõem o  ciclo avaliativo com o fim 

de identificar demandas e soluções  

2015.2  

- Aperfeiçoamento da a divulgação de 

resultados das avaliações em geral 

Semestral  

- Indicação e acompanhamento de 

sugestões de melhoria apontadas na 

avaliação institucional junto aos 

gestores 

Permanente  

-A
p

e
rf

e
iç

o
a

m
e

n
to

 
 

d
o

s
 

m
e

c
a

n
is

m
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s
 

 
p

a
ra

 

a
c
o

m
p

a
n

h
a

m
e
n

to
 

d
o

s
 

e
g

re
s
s
o

s
. 
 

 

- Ampliação e implementação da 

política de acompanhamento ao 

egresso  

2015.2  

- Divulgação da política de 

acompanhamento ao egresso a partir 

do penúltimo período do curso 

 

Permanente  

- Análises integradas dos relatórios de 

avaliação CPA – pesquisa de egresso 

e dos alunos com o fim de 

aperfeiçoamento da política 

educacional  

 

 

 

4 Área (s) de atuação acadêmica 

 

O Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão desenvolve atividades 

relacionadas ao ensino de graduação, pós-graduação, extensão, estando habilitado 

ainda para a oferta de Tecnólogos e sequenciais, conforme disciplinado no 
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Regimento Geral, com ênfase especial nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas, e Ciências da Saúde. 

 

II. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

 

1 Inserção regional 

 

O Brasil possui dimensão continental e enorme heterogeneidade interna e 

com grandes desafios em termos de desenvolvimento. É necessário, pois, que se 

estimule e incentive em todas as regiões, a formação profissional, tendo em vista a 

promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

O Estado do Maranhão, localizado na região Nordeste do Brasil, justamente 

uma das regiões que apresentam os menores índices de desenvolvimento humano, 

com uma população estimada em 6.794.301 de habitantes, conforme dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2013, se 

caracteriza como uma unidade federativa potencialmente rica em termos de recursos 

naturais, mas, contraditoriamente, se constitui como sendo um dos menos 

desenvolvidos dentre os estados brasileiros. 

De acordo com o Censo 2010 (IBGE)1, Imperatriz situada na região 

Sudoeste do Estado do Maranhão contava com uma população de 247.505 mil 

habitantes em 2010, estimada em 252.320 para o ano de 2014. Porém, esse número 

aumenta com a população flutuante oriunda principalmente dos 14 municípios que 

compõe seu entorno e que integram a chamada Região Tocantina, que gira em torno 

de um milhão de habitantes, cuja boa parte da população se utiliza de equipamentos e 

serviços da cidade de Imperatriz. Assim, Imperatriz se apresenta em pleno processo de 

crescimento do ponto de vista das demandas sociais, o que contrasta com o 

desenvolvimento socioeconômico que tem atraído investimentos diversos, mas que 

ainda carece de políticas públicas, para o que a formação de mão de obra 

especializada é fundamental. 

                                                           
1
 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=210530. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=210530
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Ao longo dos anos o município de Imperatriz tem mudado o foco de sua 

economia, antes centrada na pecuária, agricultura, extrativismo para uma atuação no 

comércio2, sobretudo setor de serviços, com crescente expansão da indústria, 

ocupando a posição de segundo maior centro econômico, político, cultural e 

populacional do Estado do Maranhão e o principal da região que aglutina o sudoeste do 

Maranhão e norte do Tocantins. A rede hoteleira possui boa taxa de ocupação e 

encontra-se em expansão, impulsionada, sobretudo pelo turismo de negócios.  

Como visto, a prestação de serviços, na atualidade, se configura como o 

setor da economia local que mais absorve mão-de-obra na área urbana. Sede de um 

movimentado sistema multimodal, contando com a rodovia Belém-Brasília, as ferrovias 

Norte-Sul e Carajás-Itaqui, a hidrovia do Tocantins e um aeroporto no qual já aportam 

três vôos diários, ligando a cidade à capital do estado e do país, Imperatriz tornou -se 

um dos maiores pólos de comércio atacadista do País. As maiores empresas brasileiras 

de transporte rodoviário aqui mantêm filiais, armazéns e entrepostos, em razão da 

equidistância do município em relação às grandes capitais do Norte e do Nordeste. 

O município é um importante pólo industrial moveleiro, madeireiro, confeccionista, 

coureiro-calçadista, de águas minerais e refrigerantes, derivados do leite, entre outros. 

Além disso, se constitui como referência de uma das mais ricas regiões do 

país, exercendo influência direta sobre todo o Sul o Maranhão, o Norte do Tocantins e 

o Sul do Pará. É o pólo regional das cidades de Açailândia, Cidelândia, João Lisboa, 

Senador La Rocque, Buritirana, Amarante, Governador Edison Lobão, Montes Altos, 

Ribamar Fiquene, Campestre, Divinópolis, todas cidades do Maranhão e também das 

cidades de São Miguel, Sítio Novo, Augustinópolis e Axixá, do Estado do Tocantins, as 

quais utilizam-se de equipamentos e serviços desta cidade, tendo a região uma 

população de 277.377 habitantes. 

Além de seu desenvolvimento ter sido influenciado pelos chamados ciclos 

produtivos, tais como o do arroz e da madeira, o município situa-se na área de 

influência de grandes projetos que repercutem no seu desenvolvimento, tais como: 

Mineração da Serra dos Carajás (Marabá- Paraupebas - PA), a Mineração do Igarapé 

                                                           
2
 O crescimento do comércio é pujante. A cidade possui dois shoppings e vários centros comerciais, 

sendo os principais o Complexo Atacadista do Mercadinho e o  Centro Varejista do Calçadão. 
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Salobro (Marabá – Paraupebas - PA), a Ferrovia Carajás/Itaqui (PA/MA), a Ferrovia 

Norte-Sul, as indústrias guzeiras (Açailândia - MA) e de modo direto a fábrica recém 

inaugurada da indústria Suzano Papel e Celulose (Imperatriz - MA).  

Considerando o cenário de expansão socioeconômica mencionado, nota-

se o potencial da cidade e região para se firmar como centro de prestação de 

serviços, dentre eles o educacional. É notória a necessidade de ampliação de oferta de 

serviços educacionais, mediante demanda significativa por profissionais com formação 

superior.  

O IESMA/UNISULMA é, na sua essência, uma instituição voltada ao 

desenvolvimento regional, cujo objetivo central  é atender à demanda local e regional, 

no sentido de qualificar, preparar e atualizar recursos humanos, a fim de contribuírem 

para o avanço do Estado do Maranhão. Os cursos que oferta estão vinculados às 

demandas da região.  

Em dez anos de funcionamento, tendo o segundo semestre de 2008 como 

referência de saída dos primeiros egressos, a IES já formou  cerca de  dois mil 

quatrocentos   profissionais entre administradores, operadores do Direito, assistentes 

sociais, educadores físicos, biólogos, enfermeiros e nutricionistas. 

 

2 Princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais que norteiam as práticas 

acadêmicas da instituição 

 

Os princípios filosóficos  que norteiam as Práticas Acadêmicas da Instituição 

do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão são: 

Excelência acadêmica: o constante investimento na capacitação docente e 

nos suportes técnico-pedagógicos visa que a qualidade da proposta formativa alcance 

níveis de excelência. Tais dimensões serão conduzidas de modo a criar as melhores 

e mais apropriadas oportunidades para que os acadêmicos desenvolvam suas 

potencialidades nos âmbitos cultural, político, social, humanístico e profissional; 

Liberdade de cátedra: a garantia da liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar, produzir e divulgar o pensamento, a cultura e o conhecimento se constituirá 

esforço essencial na configuração da IES como lócus eminentemente educativo; 
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Pluralidade de ideias: a busca pela unidade de propósitos será uma 

constante, estimulando, contudo, a diversidade de concepções entre os sujeitos, bem 

como a autonomia didático - científica, fortalecendo assim o ideário democrático; 

Transparência: o desenvolvimento de práticas ancoradas no princípio da 

transparência se constitui pressuposto básico do estabelecimento da lisura dos 

processos administrativos e pedagógicos e resulta na consolidação de um clima 

organizacional saudável e no fortalecimento da credibilidade por parte da comunidade 

interna e externa; 

Ética: a responsabilidade pelo cumprimento deste princípio está dividida 

entre acadêmicos, docentes, funcionários, administradores e comunidade, que, 

participando crítica e enfaticamente do processo formativo, comprometido com a 

promoção da cidadania, prima pelo rompimento do individualismo e privilégios em 

todos os níveis, de modo a estimular a ética e os ideais de solidariedade humana; 

Responsabilidade social: a responsabilidade social do IESMA como 

instituição de ensino superior emerge de sua própria razão de existir como instituição 

que promove educação, e que busca a cada dia prestar serviços com qualidade, 

promovendo uma formação sintonizada com os valores que contribuem para o 

enfrentamento das desigualdades sociais em geral e, sobretudo das desigualdades 

locais e regionais. 

Do ponto de vista epistemológico o projeto pedagógico institucional é 

fundado nos pressupostos da metodologia dialética que concebe a sociedade e a 

educação como dinâmicas, contraditórias e partícipes da construção das relações infra 

e superestruturais. Busca permanente da unidade teoria e prática. A política de ensino 

centra-se nos fundamentos didático-pedagógicos – contextualização, flexibilidade e 

interdisciplinaridade.  

A  contextualização do ensino deve ocorrer, aproveitando sempre as relações 

entre conteúdos e contexto sociopolítico, econômico, cultural,  para dar significado ao 

aprendido, sobretudo por metodologias que integrem a vivência (saberes prévios) e a prática 

profissional ao longo do curso. Nesse contexto, o desenvolvimento curricular será 

contextualizado e circunstanciado, expressão da concepção de conhecimento 

entendido como atividade humana e processualmente construído na produção da vida 
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material. Do ponto de vista  metodológico o foco das atividades acadêmicas incide 

sobre a aprendizagem, orientada para a aquisição de valores e competências, ao invés 

da memorização de conteúdos. A formação das competências cognitivas deverá 

repousar sobre a investigação e a elaboração pessoal, entendidas como princípios 

educativos.  

A perspectiva interdisciplinar resulta do  tratamento integrado de diferentes 

campos do saber, orientados para o desenvolvimento das competências objetivadas pelos 

cursos. No currículo organizado por disciplinas, estas devem ser compostas de modo a romper 

com a segmentação e o fracionamento, uma vez que o indivíduo atua integradamente no 

desempenho profissional. Conhecimentos interelacionam-se, contrastam-se, 

complementam-se, ampliam-se, influem uns nos outros. Disciplinas são meros recortes 

organizados de forma didática e que apresentam aspectos comuns em termos de bases 

científicas, tecnológicas e instrumentais. A interdisciplinaridade deve ir além da 

mera justaposição de disciplinas, abrindo-se à possibilidade de relacionar as disciplinas 

em atividades ou projetos de estudos, pesquisa, entre outros. 

A flexibilidade traduz a necessidade de atender as particularidades locais, 

pessoais, grupais, permitindo de certa forma que cada um agregue ao currículo do 

curso escolhido, elementos peculiares, como os derivados das disciplinas optativas e 

das atividades complementares. Assim, a organização curricular deverá enfocar as 

competências profissionais gerais, acrescidas das competências profissionais específicas, para 

cada perfil de egresso pretendido, em função das demandas individuais, sociais, do 

mercado, das peculiaridades locais e regionais, da vocação e da capacidade institucional da 

IES. 

O IESMA aposta pois em um ensino onde o processo de produção do 

conhecimento cuja  dimensão investigativa vista como princípio educativo e de 

atividades curriculares fora do ambiente universitário por meio de uma atuação 

sistemática junto a comunidade, de caráter extensionistas possibilitam que o processo 

de ensino e de aprendizagem seja aquele onde o conhecimento é uma construção e 

não apenas memorização, o aluno deverá buscar ativamente a informação que 

responda aos questionamentos que ele elaborou durante as atividades de sala ou na 

comunidade.  
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3 Organização didático-pedagógica da instituição: 

 

Objetivando formar um indivíduo ao mesmo tempo cidadão consciente de 

seu mundo e profissional capaz de reflexão própria e com aptidões para construir 

continuadamente o conhecimento, de modo a compreender e intervir no cenário 

submetido a rápidas mudanças sociais, econômicas e tecnológicas, o IESMA adota 

como eixo central das diretrizes pedagógicas a aprendizagem, ao invés do ensino de 

caráter instrucionista, o que se justifica pela constatação de que se trata de processo 

básico do desenvolvimento humano e fundamento da experiência acadêmica. Toda 

aprendizagem é reconstrução do conhecimento. Disso decorrem algumas 

considerações relevantes para a IES, umas relativas ao agente da aprendizagem, 

outras referentes ao próprio processo. 

Assim, importa reconhecer que o ator principal na cena educativa é o aluno 

– o que aprende – e não o professor – o que orienta a reconstrução do conhecimento. 

O professor não se define, pois, como profissional de ensino, mas da aprendizagem. 

Desse modo, a atenção com que se privilegiou o professor e o método é hoje 

considerado um equívoco que se explica no contexto da evolução histórica da 

educação, mas cuja manutenção já não se justifica. 

De outra parte, porque é uma apropriação, a reconstrução exige 

investigação e elaboração pessoal entendidas como princípios educativos. Sendo 

estas as bases operacionais da aprendizagem, delas se extraem como princípios 

metodológicos que, no domínio dos conteúdos, deve conferir-se certa precedência a 

habilidades de estilo propedêutico, a compreensão, interpretação,  aquisição de 

valores, ao invés da memorização de conteúdos. A isto se liga a importância de 

habilitar os alunos a saberem pensar, em virtude da lógica questionadora e inovadora 

do conhecimento. 

A integração entre ensino, pesquisa, aqui delineada como princípio 

educativo, e a extensão traz como retorno positivo para os estudantes condições 

motivadoras de aprendizagem, experiências de sucesso que ajudarão a reforçar e 

melhorar o autoconceito dos estudantes. 
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Os currículos de todos os cursos são, permanentemente, objeto de revisões, 

pautadas pelos avanços do conhecimento em cada área e pelas demandas regionais, 

sociais e do mercado de trabalho, e pelas mudanças na legislação educacional. Estão, 

pois organizados como conjuntos ordenados de conteúdos e atividades, selecionados 

em vista da formação profissional e utilizados para o desenvolvimento de valores e 

competências. Os conteúdos da aprendizagem, portanto, não se resumirão às 

informações, que, ao contrário, são apenas o meio de desenvolvimento de aptidões, 

que representam os reais objetivos do processo ensino - aprendizagem. Deste modo, 

a ordem das atividades didáticas, devem orientar a aprendizagem principalmente 

pela reflexão sobre a prática, elaboração pessoal e pela investigação, , entendidos 

como formas de apropriação, descoberta e formação. Tendo em vista isso, as 

atividades práticas devem ser valorizadas pela carga horária a elas destinada como 

também pela qualidade de preparo das correspondentes unidades didáticas. 

Na organização das diretrizes pedagógicas do Instituto de Ensino Superior 

do Sul do Maranhão a avaliação assume papel de relevo, em conformidade com o que 

preconiza a LDB, no Art. 8º. Conforme prevista no Regimento Interno da IES, a 

avaliação emerge como instrumento essencial na percepção e reorientação do 

fenômeno da aprendizagem. Está voltada para o processo de aquisição de aptidões, 

compondo-se de instâncias de aferição, plurais em seu número, diversificadas em sua 

natureza e abrangentes em seu escopo, e terá por foco competências e habilidades 

cognitivas em torno da apreensão de conhecimentos e incorporação e consolidação de 

valores, tendo por objetivo capacitar alunos e professores na perspectiva da autonomia 

e correção de rumos, constituindo -se uma das etapas da aprendizagem. De forma 

diferente da concepção usual, pela qual a avaliação tem por objeto os alunos e se limita 

a classificá-los, o que se pretende é um acompanhamento do processo de 

aprendizagem com o objetivo de retroalimentá-lo. 

Assim, a avaliação se dá a correção de rumos, não só na esfera 

acadêmica como também na administrativa, v ia  ava l iação  ins t i tuc iona l ,  tendo 

sempre por princípio que o processo de avaliação deve ter qualidade, transparência 

e ser aplicado a todo o universo. 

Um ponto importante a ser considerado pelos professores dos Cursos de 
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Graduação é o nível de estrutura a ser exigido no trabalho dos acadêmicos. Cada 

acadêmico tem uma complexidade cognitiva (complexidade de processamento de 

informações), características motivacionais, valores e orientação sensorial diferentes. 

Cada acadêmico tem seu ritmo próprio de aprendizagem, nível de prontidão e 

interesses diferentes. 

O que se pretende é desenvolver em cada um dos Cursos de Graduação da 

Instituição um modelo de currículo onde a aprendizagem seja vista como uma 

associação determinada pelo efetivo envolvimento do acadêmico e pelo ambiente e 

metodologia (maneiras de ensinar). Neste currículo, o aluno precisa ser envolvido, na 

medida do possível, no planejamento e na implementação das estratégias de 

aprendizagem, a fim de torná-lo mais motivador e facilitador do desenvolvimento das 

habilidades de solução de problemas e tomada de decisão. 

Este tipo de currículo deverá se nortear por teorias como as de estudiosos 

como Piaget e Vigotsky, com uma abordagem desenvolvimentista. Os pressupostos 

que se seguem resumem a abordagem curricular de todos os Cursos de Graduação do 

Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão. 

 Pressuposto 1 - O aluno deve ser ativo, procurador de estímulos e não 

apenas um respondedor da estimulação do ambiente. Por esta razão, o papel do 

professor deve ser visto como o de facilitador do desenvolvimento das capacidades 

do aluno para pensar e agir responsavelmente. 

Os professores dos Cursos de Graduação do Instituto de Ensino Superior 

do Sul do Maranhão deverão entender que são um facilitador do desenvolvimento 

das capacidades dos alunos para pensar e agir de forma crítica e responsável. 

Deverão saber que seu papel na sala de aula é o de mobilizado da aprendizagem. 

Usarão técnicas diversificadas no desempenho de quase todas as ações relativas 

ao ensinar. Então analisarão o que seus alunos dizem e fazem enquanto estão 

aprendendo. Terão condições para predizer, diagnosticar e adaptar o seu ensino à 

compreensão e progresso do aluno na aprendizagem, avaliando a qualidade do seu 

raciocínio e as suas reações emocionais em cada situação e momento.  

Pressuposto 2 - A identificação dos objetivos pelo aluno torna-se um 

fator muito importante de sua motivação para a aprendizagem, e o sucesso ou 
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fracasso do aluno determina a maneira pela qual ele estabelece seus objetivos 

futuros. 

O aluno tem que ter liberdade para investigar e dirigir sua própria 

aprendizagem. Deve ter permissão para fazer estudos independentes, para selecionar 

suas tarefas nos projetos. Assim, será estimulado a se envolver na seleção dos 

procedimentos didático -pedagógicos na promoção da aprendizagem. 

Entretanto, o aluno precisa de orientação, ajuda e Entretanto, o aluno precisa 

de orientação, ajuda e ―feedback” a fim de confirmar a aprendizagem correta e corrigir 

a aprendizagem equivocada. O “feedback”, que é recebido dos outros em relação às 

nossas ideias ou comportamentos, possibilita-nos um conhecimento mais efetivo 

acerca de nós mesmos e dos outros.  

O processo educacional é uma série de experiências de aprendizagem que 

visam o alcance de objetivos educacionais cuidadosamente selecionados. 

Consequentemente, é a seleção dos objetivos educacionais o fator determinante da 

construção do currículo. Os objetivos são derivados de considerações: (a) da natureza 

do aluno, (b) do contexto social no qual a IES está inserida, e (c) do conteúdo, 

habilidades e competências a serem aprendidos, desenvolvidos. 

É preciso, antes de tudo, saber ―onde os acadêmicos estão para que o 

professor possa ajudá -lo a desenvolver todo seu potencial. Mas é preciso saber 

também como selecionar o conteúdo, pois adquirir um conhecimento ou habilidade 

implica em processos diferentes, e alguns conhecimentos ou habilidades servem mais 

que outros para determinados fins. Além disso, cada coisa a ser aprendida tem seu 

tempo e formas diferenciadas.  

Pressuposto 3 - O acadêmico precisa sentir que professores e colegas 

lhe dão suporte afetivo, que o apreciam, encorajam-no a desenvolver suas 

potencialidades positivas e se tornar o melhor ser humano dentro de suas 

possibilidades. Ele precisa ter um autoconceito positivo. 

Tem sido bastante sugerido que a imagem que o aluno tem de si mesmo terá 

um impacto significativo sobre o "quão bem ele se sairá em seus estudos. Certamente há 

evidência substancial que relaciona o comportamento do aluno na escola e sua 

realização acadêmica com os seus sentimentos a respeito de si mesmo. 
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Em essência, o professor se torna o outro significante na vida do aluno. Ele 

desempenha um grande papel na imagem que o aluno tem de si mesmo, na maneira 

como ele vê a si mesmo, e tal visão está diretamente relacionada com o nível pelo qual é 

capaz de se realizar academicamente. 

A implicação dessas ideias para o currículo está diretamente relacionada ao 

tipo e nível de dificuldade das experiências que devem ser proporcionadas ao acadêmico. 

Elas devem ser apresentadas num contexto de desafio e a consecução de cada objetivo 

deve ser uma oportunidade de reforço para a imagem que o acadêmico tem de si 

mesmo, bem como para o desenvolvimento máximo de seu potencial. Para que isso 

aconteça, os interesses, preocupações, problemas e necessidades dos acadêmicos 

devem ser usados como base para a formação. Nesse sentido, o acadêmico deve ser 

ajudado a identificar suas necessidades, a esclarecer seus valores, a estabelecer seus 

próprios objetivos e a se responsabilizar pela sua aprendizagem e comportamento na 

sala de aula. 

Dessa maneira, o currículo realmente emerge dos interesses, preocupações 

e objetivos dos acadêmicos. Esses são encorajados a participar na formulação de 

questões que sejam importantes para ser respondidas e dos meios que podem ser 

desenvolvidos para se encontrarem as respostas. Pressuposto 4 - Maior ênfase deve 

ser colocada em como as coisas são ensinadas ou aprendidas do que no que é 

ensinado ou aprendido. 

Os cursos atuais e a serem autorizados deverão dar grande atenção ao 

desenvolvimento de habilidades intelectuais para a solução de problemas. A 

memorização de fatos deverá ser desenfatizada - os fatos devem se tornar blocos 

construídos para generalizações e processos. O aluno precisará aprender a organizar 

seu conhecimento e a usar processos de pensamento criativo. A organização do 

conhecimento é única para cada indivíduo. Embora os mesmos dados, informações, 

fatos, conceitos sejam fornecidos aos alunos de um determinado grupo, a maneira 

como cada um compreende e transforma a informação é única. O conhecimento novo 

não é simplesmente incorporado no antigo, ele o muda, transforma -o. 

Cada vez se torna menos provável que a aprendizagem de alguém num 

estágio determinado de sua vida seja completamente adequada para um estágio 
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posterior. Por esta razão, as habilidades de aprendizagem devem estar disponíveis 

durante toda a vida do indivíduo - é preciso aprender a aprender antes de mais nada. 

Estas considerações têm implicações para a formulação das estratégias de 

ensino. O conceito de pensar como um processo essencialmente ativo, no sentido de 

que se aprende apenas fazendo, coloca o ensino numa perspectiva diferente. O 

currículo passa a por ênfase especial numa abordagem ativa de aprendizagem e 

grande atenção é dedicada ao processo ao invés de ao conteúdo. 

Pressuposto 5 - Ênfase deverá ser colocada no processo e 

na habilidade de aprender. 

Todos os professores deverão enfatizar o processo de aprendizagem, o 

como as coisas são aprendidas, e evitar a memorização de fatos, as avaliações 

baseadas em perguntas fechadas, para as quais só há uma resposta certa. 

O importante será ajudar o aluno a aprender e usar a avaliação como 

elemento de tomada de decisão para planejamento das etapas seguintes da 

aprendizagem. 

Pressuposto 6 - O currículo (estrutura curricular e atividades 

complementares) deverá ser centrado em problemas da região, reais e emergentes. 

O currículo deverá ser centrado em problemas que sejam significativos para 

os alunos e que satisfaçam as suas necessidades. 

Desde o primeiro semestre em que o aluno começar nos Cursos de 

Graduação do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão, ele deverá ser 

estimulado a junto com outros colegas a fazer a identificação dos problemas que lhes 

interessam. Eles deverão elaborar em conjunto e com a assessoria de professores, 

projetos de trabalho coletivo. Estes projetos oferecerão aos alunos uma série de 

alternativas que os engajarão em diferentes oportunidades de aprendizagem, desde o 

desenvolvimento de liderança até o planejamento e avaliação das atividades 

programadas. 

Pressuposto 7 - A avaliação da aprendizagem deve ser encarada como 

elemento de tomada de decisão para o planejamento das próximas etapas da 

aprendizagem do acadêmico. Ela deve ser encarada como uma ferramenta de 

informação para aumentar a eficiência das próximas experiências de aprendizagem. 



 

28 
 

Quando a avaliação do acadêmico fornece a informação de que alguns 

objetivos estão difíceis de ser atingidos, a reflexão acerca do processo pode indicar as 

áreas específicas de dificuldade, e estratégias para a recuperação da aprendizagem 

devem ser imediatamente desenvolvidas com o fim de não aumentar o nível de 

ansiedade e frustração do acadêmico. A avaliação não deve constituir-se num 

instrumento de ameaça e julgamento da incapacidade do acadêmico. 

 

5 Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas  

 

5.1 Inovações significativas 

 

Não será tarefa dos Cursos de Graduação da Instituição oferecer soluções 

prontas para todos os problemas, mas oferecer condições para que seus acadêmicos 

enfrentem os problemas da vida inteligente e efetivamente. O conhecimento científico 

precisa sempre se constituir num dos objetivos da educação, mas a vida dos alunos e 

o desenvolvimento da capacidade de decisão e ação não podem ser esquecidos. A 

preocupação do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão deverá ser a de 

ajudar o acadêmico a ver a relevância do conhecimento para a formação dos valores 

pessoais e sociais. Os cursos deverão, ainda, procurar alargar as perspectivas sociais 

do acadêmico, promover seu desenvolvimento moral e cultural e aumentar seu senso 

de responsabilidade e compromisso com a sociedade. E será através das 

experiências vividas no curso que o acadêmico deverá aprender a trabalhar com 

muitas alternativas, a suportar a ambiguidade e a oposição às suas ideias, aceitando 

responsavelmente os problemas sem ter medo de arriscar e de errar. 

Implícita nestas ideias está a crença de que o objetivo dos Cursos de 

Graduação do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão será criar condições 

para o desenvolvimento do potencial humano de cada acadêmico e que a eficácia das 

estratégias instrucionais poderá ser avaliada na base do quão bem os acadêmicos 

estarão preparados para viver integralmente e com sucesso. Implícito está também o 

fato de que o acadêmico seja envolvido no processo de aprendizagem e que este seja 

significativo para ele. Este envolvimento pode ser obtido através de sua participação 
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no desenvolvimento dos semestres do seu curso, através de uma flexibilidade 

curricular possível através da oportunidade de optar por diversas atividades 

complementares, cursar disciplinas optativas, participar dos eventos promovidos pela 

IES e externos, entre outras possibilidades. 

 

5.2 Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 

 

Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos poderão 

ter abreviada a duração dos seus cursos nos termos do § 2° do Art. 47 da Lei n° 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996. O extraordinário aproveitamento é aferido mediante a 

submissão do candidato a provas que atestem a suficiência de seus conhecimentos 

adquiridos por meio de estudos independentes ou por conhecimentos construídos em 

sua experiência de trabalho. Caso o aluno necessite de maior tempo para a 

integralização do seu curso, há a possibilidade de que ele amplie o seu tempo de 

formação, observados os parâmetros regimentais. 

 

5.3 Atividades práticas e estágio 

 

A busca da unidade  teórico- prática deve aparecer em todas as atividades 

acadêmicas, não se restringindo a determinadas matérias ou determinados tempos de 

realização do currículo. A relação teórico-prática tem o objetivo de promover a 

compreensão pelo acadêmico da realidade, sendo capaz de intervir nela com 

consciência dos dados de realidade. As atividades desenvolvidas em ambientes que 

favoreçam o exercício da prática profissional, ao lado dos estágios supervisionados, 

oportunizam nível privilegiado dessa integração, devendo ser amplamente explorados 

ao longo do desenvolvimento do currículo.   

A Instituição mantém, o estágio e as aulas práticas, procurando, sempre que 

possível, articular estas experiências com as demandas do entorno físico e social da 

Instituição e valorizá-las, juntamente com as atividades complementares, como 

elementos curriculares que aprofundam o vinculo com o contexto e flexibiliza o 
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currículo. 

5.4 Incorporação de avanços tecnológicos 

 

O IESMA sempre esteve comprometido em proporcionar recursos 

adequados e investimentos de infraestrutura física e tecnológica, no intuito de facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem, cujos pressupostos estão expressos no seu 

Projeto Pedagógico Institucional. Nessa perspectiva, a instituição pretende atingir 

durante a vigência deste PDI a meta de ofertar até 20% da carga horária total dos 

cursos presenciais, reconhecidos pelo MEC, na modalidade a distância. Para a 

implantação deste projeto, será feito um estudo de viabilidade, relacionando curso, 

disciplina e integralização de carga horária, em todos os cursos, objetivando a 

consistência qualitativa desta iniciativa.  

Todas as ações acima descritas, assim como outras que porventura venham 

a ser definidas a partir de análises pedagógicas e administrativas serão embasadas, na 

sua implantação, com propostas de eventos de capacitação pedagógicos e 

tecnológicos, conforme a necessidade detectada, de forma periódica e contextualizada. 

As ações desencadeadas para a Modalidade a Distância tem também o 

objetivo de trazer melhorias do ensino presencial, respeitando as especificidades 

regionais, bem como ampliando as competências tecnológicas dos acadêmicos e 

docentes, sem perder de vista as especificidades metodológicas e diretrizes curriculares 

do curso presencial. 

 

6 Políticas de Ensino 

 

A política da IES para a graduação fundamenta-se na integração do ensino, 

da pesquisa acadêmica adotada como princípio educativo e sob a forma de iniciação 

científica, b e m  c o m o  c o m  a  extensão, expressão da inserção comunitária e da 

responsabilidade social. Busca promover a educação e a formação do egresso de 

forma in tegra l ,  na perspectiva do desenvolvimento do pensamento crítico e 

reflexivo,  com autonomia intelectual construída a partir de uma concepção de 
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conhecimento socialmente validado e comprometida com as necessidades 

contemporâneas locais e globais. 

A formação desse perfil exige uma ação pedagógica inovadora, centrada na 

realidade dos contextos sociocultural, educacional, econômico e político da região onde 

a IES está inserida e global. Pressupõe, ainda, uma concepção de educação que 

reconheça o protagonismo de todos os envolvidos no processo educativo e que tenha a 

interação como  pressuposto epistemológico da (re) construção do conhecimento 

científico e do aperfeiçoamento cultural e profissional em um mundo caracterizado por 

constantes mudanças. 

 Para tanto, torna-se fundamental que as matrizes curriculares  sejam 

flexíveis, contextualizadas, valorizem a relação teórico-prática e busquem implementar 

as ações na perspectiva interdisciplinar. Torna-se, ainda, imprescindível a existência de 

um corpo docente que se comprometa com a realidade institucional, que tenha 

capacidade reflexiva, que seja permanentemente qualificado, de forma a responder aos 

desafios contemporâneos da formação acadêmico-profissional. 

Em resumo, as premissas fundamentais das diretrizes pedagógicas do 

Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão são: 

I – A Instituição deve promover um ensino crítico e reflexivo que assegure 

uma aprendizagem significativa aos alunos; 

II – A aprendizagem deve assentar-se sobre a investigação e a elaboração 

pessoal; 

III – O domínio dos conteúdos deve privilegiar as competências e habilidades 

propedêuticas; 

IV – A avaliação deve ser parte integrante da aprendizagem, basear-se 

na expectativa qualitativa e realizar-se de forma aberta, transparente e abrangente. 

No que se refere à Pós graduação, o Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão, reconhecendo o importante papel social que a Educação Continuada 

realiza na promoção do desenvolvimento pessoa l e coletivo e sendo este um 

componente importante na missão Institucional, propõe uma política inicialmente em 

nível Lato Sensu, que resulte em um ensino de alto padrão e de acordo com as 

normas estipuladas pela legislação vigente e órgãos federais responsáveis. 
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Esta política de pós-graduação é consubstanciada em ações que 

possibilitem atingir as metas de qualidade do ensino, capacitação de corpo docente da 

IES e profissionais de diferentes áreas por meio da implantação de cursos, num 

primeiro momento, de especialização, para futuramente vislumbrar a possibilidade de 

mestrado em áreas definidas como estratégicas para o desenvolvimento regional e 

nacional, prioritários para a própria IES, na área dos cursos que oferece, próprio, ou 

em parceria com outras instituições. Dentre os objetivos está o interesse em: 

o Contribuir e participar do desenvolvimento regional e nacional na 

formação de recursos humanos qualificados; 

o Proporcionar ensino pós-graduado de alto padrão e de acordo com as 

normas estipuladas pelos órgãos federais responsáveis; 

o Definir áreas prioritárias; 

o Consolidar o Programa de Pós-Graduação integrado à Graduação do 

IESMA; 

o Desenvolver pesquisas em áreas consideradas prioritárias 

pelo Instituto e parceiros;  

Coerente com os objetivos que caracterizam a presente política, a Pós -

Graduação adota mecanismos de avaliação institucional, incluindo a participação de 

profissionais internos ou externos à IES, conduzindo processos de acompanhamento 

dos mesmos e revertendo seus resultados para a continuada melhoria de sua 

qualidade. 

 

7 Políticas de Extensão 

 

O Plano Nacional de Extensão estabelece que a extensão universitária é um 

processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. 

A extensão como processo educativo, articula o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável e tem como consequência a produção do conhecimento resultante 

do confronto entre a realidade social e o conhecimento acadêmico. A extensão deve 

facilitar o diálogo com a comunidade num processo de interação e intervenção junto 
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aos problemas sociais da população. 

Além de revitalizar as práticas de ensino, contribuindo tanto para a formação 

do profissional egresso, bem como para a renovação do trabalho docente, a extensão 

pode gerar novas pesquisas, pela aproximação com novos objetos de estudo, 

garantindo a integração entre os saberes. Nessa concepção, a extensão assume o 

papel de promover essa articulação entre o IESMA/UNISULMA e a sociedade, seja no 

movimento de levar o conhecimento até a sociedade, seja no de realimentar suas 

práticas acadêmicas a partir dessa relação dialógica com ela. Assim, o caráter dinâmico 

e significativo da vivência que se proporciona ao acadêmico, através das ações de 

extensão, exige que a própria IES repense a estrutura curricular existente numa 

perspectiva da flexibilização curricular.  

Nesse contexto, as atividades de extensão oportunizam não apenas a 

retribuição social do conhecimento produzido em favor da melhoria das condições 

materiais e culturais da comunidade, mas permite também o enriquecimento do ensino, 

bem como o engajamento em práticas sociais solidárias e cooperativas, contribuindo na 

formação ética e na construção de um profissional cidadão. 

 

8 Políticas de Iniciação Científica 

 

O IESMA como faculdade isolada a despeito de reconhecer a importância da 

pesquisa como política instituída e financiada, não a concebe nessas bases. Contudo 

compreende que as atividades de pesquisa acadêmica devem estar voltadas à geração 

de conhecimento, associando ações pedagógicas que envolvam acadêmicos. O 

enfoque de pesquisa visto como princípio educativo, sob a forma de iniciação científica, 

está interligado à ação pedagógica e  deve desenvolver habilidades nos discentes, tais 

como: o espirito investigativo, a curiosidade, capacidade de observação, análise,  a 

busca de alternativas para a solução de problemas, o estabelecimento de metas, a 

criação e a aplicação de modelos e a redação e a difusão da pesquisa de forma a gerar 

o conhecimento científico. 
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 A construção da relação da pesquisa (investigação) com o ensino e a 

extensão possibilita uma leitura contínua e crítica da realidade  em consonância com os 

princípios gerais do Projeto de Desenvolvimento Institucional e da concepção de 

formação acadêmica nele contemplados. 

A lógica da organização curricular, em sua forma tradicional, tem 

dicotomizado esta relação ao considerar que a teoria deve preceder à prática e que a 

melhor forma de aprender é ouvindo a exposição do professor. Há quase um consenso 

de que é preciso primeiro saber a teoria para depois ser capaz de interpretar a prática. 

Romper com essa lógica significa falar em ―ensino com pesquisa em vez de ensino e 

pesquisa. 

Ensino com pesquisa significa partir da leitura do real, das representações 

dos sujeitos, da observação da prática que se pretende estudar. Implica acatar o 

pressuposto de que a dúvida deve ser considerada um princípio pedagógico e o 

espírito investigativo, o ponto de partida para uma aprendizagem inteligente, reflexiva e 

significativa. Assim, o aluno precisa viver a investigação como parte de seu processo 

de aprendizagem capacitando-se para produzir conhecimento e assumir uma postura 

científica nas suas decisões profissionais. 

O ensino, a pesquisa e a extensão são interligados, não podendo haver 

dissociação para não tornar o aprender, destituído do conhecimento necessário à 

formação profissional. Levando em consideração esse pressuposto, o aluno cuja 

formação se direciona também para a pesquisa, no sentido de buscar respostas para 

seus questionamentos, certamente será um profissional com qualificação, facilmente 

absorvido pelo mercado de trabalho. Este aluno é participativo, normalmente com 

apresentação de trabalhos científicos e participação em congressos. 

 

9 Políticas de Gestão 

 

A gestão é concebida como processo dinâmico e sistêmico, garantindo a 

relação de interdependência e colaboração entre as diferentes unidades administrativas 

e acadêmicas através da promoção sistemática de ações que mutuamente se reforçam 

em prol de objetivos comuns tendo em vista assegurar a unidade institucional.  
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O PDI nesse contexto é considerado o referencial balizador do 

desenvolvimento institucional, orientado pelos princípios filosóficos e teórico-

metodológicos, que se traduzem em objetivos e metas delineados na perspectiva  da 

busca da excelência acadêmica, atividade fim da IES. Nesse contexto, a Avaliação 

Institucional, é compreendida como ferramenta  fundamental na medida em  que 

possibilita o amplo diagnóstico da Instituição no que tange à execução do seu Plano de 

Desenvolvimento, em uma perspectiva de retroalimentação do Planejamento 

Institucional. 

Consciente do valor singular de cada funcionário que compõe o corpo 

docente e técnico-administrativo a política de gestão de pessoas constitui-se como fator 

essencial na promoção de clima organizacional, direcionando os esforços para a 

promoção de uma cultura de excelência que reconheça, retenha, apoie e desenvolva os 

servidores da Instituição, estimulando o comprometimento. 

As Políticas de Gestão do IESMA  devem ser pautadas pelos seguintes 

princípios: 

o Democracia, entendida como respeito às decisões colegiadas e à garantia 

de mecanismos de participação da comunidade acadêmica nas questões acadêmicas;  

o  Descentralização de decisão, entendida como a extensão de autoridade 

das instancias administrativas no âmbito da  tomada de decisão, obedecendo o que 

estabelece o Regimento Interno,  mantendo a unidade institucional; 

o Planejamento Participativo, entendido como o processo em que a 

Instituição, através de seus diversos atores articulados solidariamente, define as 

politicas institucionais macro e setoriais, organizando-se para alcançá-lo;  

o Avaliação Institucional como processo contínuo entendido como o 

monitoramento sistemático da evolução em direção ao futuro desejado, com vistas à 

adoção dos ajustes situacionais necessários;  

o Racionalização dos recursos observado o princípio da economicidade, 

considerando os investimentos nos aspectos humanos e sociais da Instituição e 

sustentabilidade da IES;  
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o Acesso à Informação, a partir do aperfeiçoamento da comunicação interna 

e externa, por meio da divulgação das ações e serviços sobretudo acadêmicos, 

garantindo o direito fundamental dos cidadãos ao acesso e atendimento às solicitações 

de informações de caráter público.     

Portanto, orientada pelo compromisso social, a IES busca estabelecer  

diálogo entre os sujeitos institucionais e entre si e a comunidade, visando proporcionar 

as condições para realizar seu Plano de Desenvolvimento, com adequadas qualidade 

tendo em vista  a excelência nas práticas acadêmicas e administrativas. 

10 Responsabilidade Social da IES  

 

A busca pelo exercício da responsabilidade social no IESMA é consequência 

das ações de ensino, pesquisa e extensão trabalhadas de forma democrática, 

participativa e integradas à sociedade. Procura cumprir sua política de  

responsabilidade social como instituição de ensino superior, a partir de sua própria 

razão de existir como instituição que promove educação, e busca cada dia mais atuar 

com um ensino de qualidade voltado para os valores que contribuem para a eliminação 

das desigualdades sociais regionais. 

As ações são definidas pelas linhas curriculares comprometidas e voltadas 

para a promoção da saúde, da cidadania e dos direitos humanos, com ênfase na 

superação dos preconceitos étnicos, raciais, religiosos e de gênero, com a inclusão 

social, o desenvolvimento regional e a preocupação com o meio ambiente e com a 

cultura são marcas importantes junto à comunidade acadêmica,  comprometida com a 

garantia de acesso e permanência no ensino superior.  

Dentre as ações de responsabilidade social importantes, além daquelas 

decorrentes da política de extensão, destacam-se a política de recuperação de credito 

que permite a rematrícula mediante renegociação da dívida do segundo ao penúltimo 

período do curso, de desconto para alunos-funcionários, desconto para alunos 

parentes de funcionários, desconto fidelidade, desconto para funcionários de 

empresas conveniadas com o fim de estágios acadêmicos, desconto para 

funcionários de empresas conveniadas com a IES. Além dessas políticas existem 
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ainda multa alternativa na biblioteca para atraso na devolução de livros com o objetivo 

de fazer doação para instituições públicas, filantrópicas e confessionais. 

Em síntese, a responsabilidade social para o IESMA consiste num 

compromisso que a Instituição deve ter para com a sociedade, expresso por meio de 

seus atos e atitudes que afetem positivamente a comunidade externa e a acadêmica, 

assumindo obrigações de caráter moral e social para a conquista do desenvolvimento 

de sujeitos humanizados, tecnicamente competentes para intervir no meio em que 

vivem. 

 

III. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E 

DOS CURSOS (PRESENCIAL) 

 

Oferta de Cursos de Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia) 

Tabela 2 – Cursos em processo de avaliação 

CURSOS EM PROCESSO DE AVALIAÇÃO PARA FINS DE 

AUTORIZAÇÃO 

CURSO AGUARDANDO PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO  

Curso de Estética e Cosmética 

CURSO AGUARDANDO VISITA IN LOCO - AUTORIZAÇÃO 

Curso de Psicologia 

 

Tabela 3 -  Cursos a serem solicitados  

NOVOS CURSOS A SEREM IMPLANTADOS NO EXERCÍCIO DO PDI 

2015-2019 
Bacharelado em Educação Física 

Bacharelado em Biomedicina 
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IV. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

1 Composição (titulação, regime de trabalho, experiência acadêmica no 

magistério superior e experiência profissional não acadêmica) 

 

Desde sua autorização o IESMA mantém como política a valorização do seu 

corpo docente. Essa política é traduzida nas formações continuadas ofertadas 

internamente, no apoio financeiro e acadêmico para as capacitações stricto sensu ,e 

em um ambiente agradável e saudável refletindo assim pouca rotatividade de 

profissionais.  

O IESMA mantém atuando no quadro de funcionários docentes com  

titulação, regime de trabalho, experiência acadêmica no magistério superior e 

experiência profissional não acadêmica de forma à satisfazer as exigências dos 

instrumentos de avaliação vigente. 

O corpo docente do IESMA no segundo semestre de 2014, referência de 

elaboração deste PDI, é composto por 114 professores(as) que se constituem, ao lado 

dos acadêmicos, em uma das maiores riquezas institucionais.  

 

2 Requisitos de Titulação 

 

O IESMA por estar situado em região cujo acesso a programas de Pós-

graduação stricto sensu é bastante restrito, predomina em seu quadro docente 

professores especialistas cerca de 60% seguidos de professores com formação em 

nível de mestrado e doutorado 40%.  

Com o objetivo de manter um ensino de qualidade, o IESMA tem ofertado 

bolsas para o que são aprovados em processo de seleção em conformidade com a 

CAPES. Além disso, os docentes que estão regularmente matriculados em 

programas de mestrado e doutorado têm seu afastamento parcial autorizado sem 

prejuízo salarial. Essa iniciativa tem contribuído para o aumento da titulação do corpo 

docente. Conforme pode ser observado no gráfico abaixo: 

Evolução da titulação no período de 2010 a 2014: 
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Gráfico 01 – Fonte própria. 

 

Em 04 (quatro) anos a instituição contribuiu financeiramente ou com a 

logística para formação de MESTRES e DOUTORES, que dentre eles 04 em 

programas de doutorado sendo que 01 já concluiu e os demais estão em andamento e 

21 em programas de mestrado, com 16 com títulos de mestre já recebido e 05 em fase 

de conclusão.  

Com base nas prerrogativas acima, o processo de formação do quadro 

docente do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão se evidencia de forma 

genérica pelos critérios de titulação e experiência acadêmica. Tendo-se como 

parâmetro as peculiaridades regionais, onde o número de profissionais de formação 

Stricto sensu se dá de forma limitada, faz-se necessário oportunizar em todas as áreas 

de concentração do conhecimento a seleção de professores com especialização lato 

sensu. 

A LDB 9.394/96 estabelece apenas para as Universidades sem seu Art.52 

exigências pertinentes à titulação. Resguardada, assim o direito às IES de 

paulatinamente se adequarem ao modelo vigente e previsto na Lei. 

 

Art. 52 - As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 

cultivo do saber humano, que se caracteriza por: 

I- ... 
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II- Um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 

mestrado ou doutorado; 

III- Um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

 

2 Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho – Corpo 

Docente 

 

O IESMA oportuniza a capacitação dos servidores, com intuito de atualizar, 

desenvolver e formar recursos humanos qualificados em todas as áreas de atuação da 

IES, de forma a garantir um processo de melhoria do desempenho institucional, 

observando os seguintes objetivos específicos: 

I.  Fortalecer os cursos de graduação e pós-graduação;    

II. Possibilitar o intercâmbio com outras instituições científicas; 

III. Minimizar as disparidades regionais na distribuição da competência 

científica no país; 

IV.  Apoiar o servidor em suas iniciativas de capacitação voltadas para 

o desenvolvimento das competências individuais e institucionais; 

 

As políticas que norteiam a Capacitação Docente são as seguintes: 

 

I. Oportunizar o afastamento parcial das atividades, sem prejuízos dos 

respectivos vencimentos, para que frequentem como aluno regular os programas de 

pós-graduação stricto sensu; 

 

Art.1º. Serão concedidas bolsas a docentes do IESMA/Unisulma com pelo 

menos 2(dois) anos de serviços prestados, comprovadamente aprovados e 

matriculados em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Mestrado e Doutorado 

recomendados pela CAPES. 

§1º.  A bolsa será concedida para os Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu com o foro em outros estados da Federação ou na capital do Estado do 

Maranhão. 



 

41 
 

§2º.  A concessão da bolsa não implica afastamento do docente das 

atividades da IES, podendo haver redução de carga horária mediante incompatibilidade 

entre o calendário acadêmico do IESMA/Unisulma e do Programa de Pós-Graduação 

em questão, esgotadas as possibilidades de adequação de horário pelas 

Coordenações de Curso do IESMA. 

A Instituição não mede esforços na composição do seu corpo docente, 

qualificado e titulado, e para isso estabeleceu-se um Programa Institucional de 

Capacitação Docente, com parecer favorável do Conselho Superior da IES e 

aprovação da Entidade Mantenedora, desenvolvido sob o eixo geral da gestão e 

metodologia do ensino superior. 

Os professores são contratados pela mantenedora, segundo o regime das 

leis trabalhistas, observados os critérios e as normas regimentais. 

O IESMA possui programas de qualificação docente, apóia professores para 

participarem de eventos, como congressos, simpósios, como fim de apresentação de 

trabalhosa. Isso é viabilizado após solicitação do docente junto a sua coordenação 

através de requerimento devidamente protocolado desde que comprove participação 

efetiva com apresentação/publicação de trabalhos. 

Como forma de incentivo à titulação do corpo docente e em obediência às 

leis trabalhistas a Mantenedora tem à disposição da Instituição um Plano de Carreira 

Docente, contemplando a formação acadêmica do professor em níveis, denominados 

de categorias funcionais. O regime de trabalho a dotado por esta IES para os 

profissionais dos magistérios e dá de forma horista, tempo parcial, a partir de 12 horas, 

ou tempo integral, podendo ser diferente de 40 horas. 

O Plano de Carreira do Pessoal Docente objetiva  organizar e estruturar o 

Quadro de Pessoal Docente do IESMA. A adesão aos cargos que integram o quadro 

de pessoal do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão é facultada a todos que 

satisfaçam plenamente os requisitos estabelecidos no plano. 

Esse plano tem como objetivo estruturar carreira que seja compatível com 

as necessidades da instituição, alinhada à sua missão; permitir o ingresso e a 

permanência de professores qualificados para execução eficaz do projeto pedagógico 

definido pelo IESMA, de conformidade com a legislação educacional vigente; 
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garantindo transparência, justeza e dinamismo na política de formação e 

desenvolvimento da carreira, reconhecendo e valorizando os professores. 

O Plano de Carreira Docente é o instrumento básico que disciplina as 

relações entre a Instituição e seus professores. Adota como eixo condutor a 

valorização de seus recursos humanos essenciais, com vistas a atingir os objetivos de 

desenvolvimento e eficiência Institucional. Propicia a realização pessoal do docente 

aliada à estratégia de fazer com que cada um se considere um agente de melhoria e 

transformação dos cursos. Tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes, normas 

e mecanismos operacionais com vistas a recrutar, profissionalizar, aperfeiçoar, 

promover e remunerar o docente adequadamente, propiciando o seu envolvimento com 

o programa de trabalho da Instituição. Sua composição abrange quinze Capítulos que 

tratam de: 

1. Das Disposições preliminares 

2. Dos Conceitos 

3. Das Atividades do Pessoal Docente 

4. Da Composição do Corpo Docente 

5. Da Estrutura da Carreira 

6. Do Ingresso na Carreira 

7. Do Regime de Trabalho 

8. Da Progressão 

9. Das regras de transição 

10.Das competências 

11.Da Remuneração 

12.Dos Diretos,dos Benefícios e das Vantagens 

13.Dos Deveres,das Responsabilidades e das Proibições 

14.Do Desligamento 

15.Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Portanto, disciplina todos os passos que envolvem a caminhada do 

professor ao longo de sua carreira, privilegiando o esforço no sentido de capacitar-se 

mediante a obtenção de titulação em nível de pós-graduação, bem como no 
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desempenho de suas atividades acadêmicas. 

O Plano oferece as melhores condições salariais ao profissional da região 

na área da educação, comparadas às praticadas pelo mercado de trabalho local, 

estimulando e facilitando as sim uma opção pessoal mais consistente, 

profissionalizante e prática. Além das atividades de magistério, o docente ter á a 

oportunidade de prestar serviços de extensão à comunidade local e desenvolver 

trabalhos de pesquisas que poderão resultar em benefícios significativos à população 

envolvida os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos. 

O Plano de Carreira Docente está adequado ao Projeto Pedagógico e às 

peculiaridades da Instituição, as segurando viabilidade técnica e é condizente com as 

condições de disponibilidade financeira necessária à sua implantação. Constitui-se 

num instrumento gerencial valioso, que visa garantir o sucesso de um planejamento 

estratégico, o aperfeiçoa mento e a execução da política de recursos humanos da 

Instituição. 

Com relação ao regime de trabalho, o PCC/IESMA estabelece: 

 

Art.8º- O professor em qualquer das classes e níveis será 

submetido a um dos seguintes regimes de trabalho: 

II- Tempo integral de quarenta horas semanais de trabalho, 

exclusivamente para Mestre e Doutores; 

II-Tempo parcial menor que quarenta horas de trabalho e 

igual ou maior que doze horas de trabalho, preferencial 

mente para Mestre e Doutores. 

III–Regime horista para os que cumprem a função de 

ministrar aulas, percebendo seus vencimentos em razão 

das horas aula contratadas. 

 

1. Critérios de seleção e contratação 

A instituição possui um Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS para a 

carreira docente e realiza suas admissões mediante processo seletivo composto por 

prova didática, entrevista e currículo com critérios estabelecidos previamente. Os 
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processos de admissões e demissões seguem os critérios previstos na CLT. O PCCS 

prevê progressão na carreira dos professores, bem como deixa transparente 

situações que justificam possíveis desligamentos do quadro de professores. 

O processo de seleção do corpo docente do Instituto de Ensino Superior do 

Sul do Maranhão obedece às diretrizes do seu Regimento Interno, Título V, Capítulo I: 

 

Art.118 – O quadro docente do Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão constitui de funcionários contratados como professores e, eventualmente, 

professores visitantes e colaboradores. 

Art.119 – Os professores são contratados pela Entidade Mantenedora, 

segundo    o regime das leis trabalhistas, mediante processo seletivo, observadas as 

normas gerais deste Regimento e obedecendo a regulamentos próprios, elaborados 

pela Superintendência de Assuntos Acadêmicos, apreciados pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão e aprovados pela Direção Geral. 

 

2. Procedimentos para substituição (definitiva e eventual) dos professores do 

quadro 

A autoavaliação institucional, considerando  eixo avaliação do corpo docente, 

constitui instrumento estratégico de acompanhamento do desempenho docente 

durante o processo de ensino-aprendizagem. Caberá ao coordenador se reunir com o 

professor cuja avaliação seja insatisfatória, ou cuja percepção do coordenador indique 

inadequações, ou ainda que tenha sido alvo de reclamações via ouvidoria, ou fale 

conosco, onde dependendo do grau do problema, terá a oportunidade de se justificar 

ou explicar as razões da avaliação insuficiente.  Caso apresente justificativa ou 

explicação razoável, comprometendo-se com a superação dos fatores que o 

impediram de atuar em conformidade com as exigências e expectativas, o 

Coordenador poderá optar dar nova oportunidade até que a avaliação do semestre 

seguinte seja realizada. Associado isso, deverá oportunizar apoio, inclusive 

psicopedagógico, se for o caso,  e acompanhar o desempenho docente visando à sua 

recuperação/melhoria. Caso na avaliação seguinte o docente não apresente o 

desempenho esperado, sua demissão é requerida pelo Coordenador à Gerência de 
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Recursos Humanos, que a encaminhará à Diretoria  para efetivação.  

No caso de substituição eventual de docentes por motivo de doença ou 

gravidez, a Coordenação de Graduação consulta o quadro docente da IES, seu 

Cadastro de Currículos à procura daquele que possua o perfil adequado para assumir 

as funções do professor que se afasta. O docente selecionado, preferencialmente com 

experiência, é submetido a uma entrevista, devendo ministrar   uma aula para o 

Coordenador do Curso sobre o tema pertinente à disciplina que assumirá. Sendo 

aprovado, sua contratação é solicitada à Gerência de Recursos Humanos, que a 

encaminhará à Diretoria para efetivação, ficando claro o caráter temporário.  

Em se tratando de afastamentos eventuais para participação em eventos 

científicos ou culturais, capacitação, o docente que se afasta deve encaminhar, com 

antecedência mínima de 10 dias, solicitação ao Coordenador do Curso. Este 

providenciará sua substituição por docente(s) que ministre(m) aulas de outra 

disciplina(s) no mesmo período de modo a não permitir que os alunos fiquem sem 

atividades. Ao retornar do evento, o docente deverá repor suas aulas nos horários das 

aulas daquele(s) que o tenha(m) substituído.  

.Quando da necessidade de substituição de um professor, tendo como 

parâmetro o andamento do semestre letivo a IES adota o critério de seleção por 

convite, preferencialmente que já pertença ao quadro,  tendo por base pré-requisitos 

curriculares. Quando o professor não pertence ao quadro, ou não tem experiência 

comprovada na área que assumirá, poderá ser requerido que dê uma aula.  

Se a substituição se fizer necessária porque o profissional não contemplou 

as expectativas da área de conhecimento do curso, esta é feita pós semestre letivo, 

mediante abertura de edital. 

 

3 Cronograma e plano de expansão do corpo docente com titulação e regime de 

trabalho, detalhando perfil do quadro existente e pretendido para o período de 

vigência do PDI. 
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Tabela 4 – Expansão do corpo docente 

 

Titulação 

 

Regime de trabalho 

Ano I – 114  

Docente 

Ano II – 120 

Docente 

fessores 

Ano III–126 

Docente 

Ano IV-132 

Docente 

Ano V-138  

Docente 

Especialista Horista 49 46 47 48 49 

Especialista Tempo parcial 22 25 26 27 28 

Especialista Tempo integral 02     

Mestre Horista 17 20 21 22 23 

Mestre Tempo parcial 15 18 19 20 21 

Mestre Tempo integral 04 05 06 07 09 

Doutor Horista 02 02 02 02 02 

Doutor Tempo parcial 01 01 02 03 03 

Doutor Tempo integral 02 03 03 03 03 

 

4 Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de  Trabalho – Corpo 

Tecnico-Administrativo 

 

O Corpo Técnico-Administrativo do Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão é constituído porto dos os servidores não docentes, que desempenha os 

serviços necessários ao bom funcionamento da instituição, sendo disciplinado por um 

Plano de Carreira, Cargos e Salários do Pessoal Técnico e Administrativo. 

A Instituição zela pela manutenção de padrões e condições de trabalho, 

condizentes com a natureza de instituição educacional, bem como por oferecer 

oportunidade de capacitação e aperfeiçoamento técnico-profissional a seus 

funcionários. 

O ato de investidura em cargo ou função técnico-administrativa importa 

compromisso formal de respeito aos princípios éticos que regem a Instituição, a 

dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do ensino, no seu Regimento 

Geral e, complementarmente, aquelas baixadas pelos órgãos competentes e 

autoridades que delas emanam. 

A Mantenedora,assim como sua mantida, cientes da necessidade de um 
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corpo técnico-administrativo de qualidade, conta com uma equipe qualificada atuando 

em regime de trabalho de 44horas semanais. Nas contratações busca sem pré 

contratar profissionais que já tenham experiência na área acadêmico-administrativa. 

 

5 Os Critérios de Seleção e Contratação 

5.1 Procedimentos para Recrutamento de Seleção 

 

Ao verificar a necessidade de pessoal analisamos se o trabalho está bem 

distribuído entre as pessoas que compõe a área ou se é possível realizar alterações 

para tornar o processo de trabalho mais ágil, enxuto e rápido como pessoal existente. 

Após a verificação destas questões se, ainda assim, continuar tendo a 

necessidade de pessoal, é verificado se é possível fazer um remanejamento, 

promovendo ágüem da sua área e liberando uma função inicial para a contratação. 

As questões mencionadas acima são discutidas como superior, caso não 

haja autonomia para efetivar as mudanças. 

Para a abertura da vaga é preciso levar a necessidade para o superior 

imediato, se a solicitação for aprovada, preenche-se um formulário de Solicitação de 

Funcionário/Estagiário, registrando todas informações solicitadas com detalhes. O 

formulário é encaminhado para o responsável pela autorização das contratações, para 

ser assinado. Somente após a aprovação da contratação o formulário é encaminhado 

para o setor de Gestão de Pessoas. 

O setor de Gestão de Pessoas faz o recrutamento e a pré-seleção dos 

candidatos. A pré-seleção pode ser realizada utilizando-se de entrevistas, técnicas, 

testes entre outros recursos; o que for necessário e adequado para cada situação. 

Para cada vaga são entrevistados de 03 a 04 candidatos pré-selecionados 

para que a pessoa responsável pela área realize a seleção final em conjunto com o(a)  

Gestor(a) de Pessoas. Este número poderá variar tendo em vista a dificuldade ou não 

de encontrar o perfil requisitado no mercado. 

As solicitações são feitas com certa antecedência para que exista tempo 

suficiente para uma seleção adequada. 

Os objetivos da entrevista final: Conhecer fatos relacionados ao histórico 
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profissional, educacional e socioeconômico dos candidatos; Confirmar informações 

repassadas pelo selecionador; Avaliar a postura e o modo de expressão do 

candidato; Verificar o perfil do candidato levando em consideração as necessidades 

da função; Verificar a identificação entre o perfil do funcionário desejado pela 

empresa e o perfil do candidato. 

 

5.2 Socialização Inicial (Integração do Funcionário) 

 

Os procedimentos no ato da contratação de funcionário ou estagiário. 

 

1º Momento – situações relacionadas a questões trabalhistas, direitos e 

deveres, orientação e encaminhamento para o desempenho da função. Definições das 

funções claras para que a pessoa possa saber o que se espera dela. 

Neste momento inicial o novo funcionário ou estagiário é apresentado para 

os demais colegas de trabalho, não somente os da sua área de atuação mas, para 

todos os funcionários/estagiários do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão. 

2º Momento– questões relacionadas à Instituição (histórico, valores, 

organização,...), questões relacionadas ao perfil geral do funcionário/estagiário, normas 

da IES e questões sobre o Programa de Desenvolvimento dos Funcionários do Instituto 

de Ensino Superior do Sul do Maranhão. 

3º  Momento–  questões relacionadas ao detalhamento, orientação e 

acompanhamento a respeito das atividades que fazem parte da função. 

Os primeiros meses do novo contratado são essenciais para se estabelecer 

uma relação positiva, onde a situação seja adequada para a IES. Portanto, todas as 

correções de rumo em relação ao desempenho das atividades, à postura e ao 

comportamento do funcionário/estagiário são realizadas a medida que são detectadas 

situações inadequadas. 
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5.3 Prevenção e Demissão (Turnover) 

 

A taxa de turnover ideal seria aquela que permitisse à organização reter seu 

pessoal de boa qualidade, substituindo aquele que apresenta distorções de 

desempenho difíceis de serem corrigidas dentro de um programa de desenvolvimento 

que possa ser implementado de maneira a não acarretar custos elevados para a 

empresa. 

Nossa  política de demissão esta estruturada nas seguintes questões:  

Redução do nível de insegurança dos empregados; desligamentos bem fundamentados, 

levando em conta as necessidades da empresa; Preservação do nome da 

empresa;Diminuição dos custos do turnover. 

As principais consequências organizacionais negativas do turnover 

são: Custos (recrutamento, seleção, contratação,demissão,,entre outros); Falta de 

retorno do investimento em treinamento;  

Desta forma,  para reduzirmos os riscos nocivos do turnover,verificamos num 

primeiro momento a importância de: 

  

Processos seletivos conduzidos de forma a atender as necessidades da 

organização e do estabelecimento de um compromisso claro entre os responsáveis 

pelas áreas e o funcionário a respeito do trabalho, desde o início das atividades. 

 

5.4 Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho 

 

 Políticas de Qualificação 

 

O IESMA demonstra a partir das suas políticas internas que está interessado 

no desenvolvimento da sociedade .Para atingir esta missão, coloca a pessoa como 

centro das reflexões sobre as atividades a serem desenvolvidas e rumos a serem 

tomados. Não são apenas os(as)estudantes que ganham atenção especial da 

instituição. Os(As)colaboradores(as)do setor Administrativo também são 

incentivados(as)a se capacitarem,  aumentar o nível de escolaridade. 
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O IESMA ainda concede ao funcionário desconto pontualidade de 

50%(cinquenta por cento) do valor das mensalidades, observando aspectos como o 

curso a ser escolhido, sendo o curso de Administração selecionado para o exercício 

desse PDI. Além do curso com vaga disponível leva-se em consideração o turno de 

trabalho do funcionário, sendo o mesmo remanejado na medida do possível, 

dependendo da autorização prévia da Direção Geral. 

Para familiares de funcionários vinculados à instituição é concedido o 

desconto pontualidade de 25% (vinte e cinco por cento) no valor da mensalidade, com 

exceção ao curso de Direito 

. 

 Plano de Carreira 

 

O Plano de Carreira Técnico Administrativo constitui um conjunto de 

princípios, normas, conceitos e procedimentos burocráticos que visa disciplinar as 

relações entre os funcionários e a Instituição. Adota como linha básica de ação a 

valorização de profissionais das diversas categorias funcionais que desenvolvem 

atividades de o nível de apoio operacional até às relativas a um trabalho intelectual de 

nível superior. Abrangendo uma composição ampla de cargos no que se refere às suas 

especificidades, o Plano contém Capítulos e Seções que tratam de: Objetivos, 

Conceitos, Atribuições, Estrutura das Carreiras, Admissão, Ingresso, Promoção e 

Progressão nas Carreiras, Salários e Vantagens, Deveres, Restrições e Disposições 

Gerais. Portanto, oferece condições para o profissional evoluir na carreira respectiva, 

desde que apresente desempenho satisfatório e interesse em capacitar-se no decorrer 

de sua vida funcional. 

Os Grupos Ocupacionais agregam categorias funcionais que têm uma 

posição hierárquica equivalente e estão classificadas, basicamente, pelas 

características das atividades desenvolvidas e pelo nível de escolaridade. Esses 

Grupos têm a seguinte caracterização: 

 Grupo de Nível Básico – abrange cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, 

Motorista e Porteiro – escolaridade Ensino Fundamental; 



 

51 
 

 Grupo de Nível Médio–abrange o cargo de Auxiliar Administrativo – 

escolaridade Ensino Médio completo, Cursos Profissionalizantes Específicos, 

habilitação legal para o exercício da profissão, quando for o caso; 

 Grupo de Nível Superior – abrange cargos de natureza técnica e científica 

dos diversos campos de conhecimento–escolaridade Ensino Superior completo em 

nível de licenciatura plena ou bacharel. 

 Grupo de Nível Superior Especial – abrange cargos de confiança com 

natureza técnica e científica dos diversos campos de conhecimento 

(ex.Direção,Gerência,Supervisão), mais habilitação legal para o exercício da profissão 

quando for ocaso. 

A diversidade de cargos que compõem o Plano o oferece oportunidades a 

profissionais de diversas categorias funcionais disponíveis no município com condições 

salariais entre as melhores existentes na região, favorecendo assim o nível de 

emprego e a qualidade de vida da comunidade local. 

O Plano de Carreira Técnico-Administrativo a tende as necessidades 

peculiares da IES, assegurando viabilidade técnica e está condizente com as 

possibilidades financeiras de sua Mantenedora. Constitui-se num instrumento essencial 

para garantir a exequibilidade de um planejamento estratégico e, consequentemente, a 

execução da política de recursos humanos para os setores técnico e administrativo da 

Instituição. 

 

 Regime de Trabalho 

 

Os funcionários técnico-administrativos são contratados sob regime de 

trabalho definido na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. A jornada de trabalho 

do corpo funcional e das funções componentes terá carga horária de 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais, aplicando-se, como remuneração, os valores específicos de 

cada cargo da correspondente categoria, de conformidade com as tabelas integrantes 

do PCCS. 
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Tabela 5-  Cronograma de Expansão do Corpo Técnico Administrativo 

 

 

 

Formação/Titulaç

ão 

 

 

Regime de trabalho 

 

 

Ano I 

 

 

Ano II 

 

 

Ano III 

 

 

Ano 

IV 

 

 

Ano V 
Ensino 

Fundamental 

CLT 1 1 1

1

9 

1 1 

Ensino Médio CLT 32 34 34 38 38 

Graduação CLT 17 15 15 18 18 

Especialista CLT 15 17 17 25 26 

Mestre CLT 9 9 10 1

0 

10 

Doutor CLT 1 1 2 2 2 
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V. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES 

Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e 

Acadêmico
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Órgãos Colegiados: competências e composição 

CAPÍTULO I - DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E NORMATIVOS 

 

Seção I - Do Instituto Superior de Educação 

 

Art. 9º O Instituto Superior de Educação terá uma coordenação formalmente 

constituída, a qual será responsável por articular a formação, execução e avaliação do 

projeto institucional de formação de professores. 

§ 1º. O Coordenador será designado pela mantenedora, por indicação 

do Diretor Geral, devendo ter titulação compatível com aquela prevista na legislação. 

§ 2º. O Instituto Superior de Educação será organizado na forma de 

um colegiado, conglomerando todos os coordenadores de cursos que possuam 

habilitação em formação de professores. 

§ 3º. O corpo docente do Instituto participará, em seu conjunto, da 

elaboração, execução e avaliação dos respectivos projetos pedagógicos específicos. 

Art. 10. O Instituto tem como objetivos: 

I – a formação de profissionais para a educação infantil; 

II – a promoção de práticas educativas que considere o desenvolvimento 

integral da criança até seis anos, em seus aspectos físicos, psicossocial e cognitivo 

linguístico; 

III – a formação de profissionais para magistério dos anos iniciais do ensino 

fundamental; 

IV – a formação de profissionais destinados à docência nos anos finais do 

ensino fundamental e no ensino médio; 

V – a adequação dos conteúdos da língua portuguesa, da matemática, de 

outras linguagens e códigos, do mundo físico e natural e da realidade social e 

política, de modo a assegurar sua aprendizagem pelos alunos a partir de seis anos. 

 

Art. 11. O ISE pode ministrar as seguintes modalidades de cursos e 

programas: 

I – curso de licenciatura destinados à formação de profissionais em 
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educação infantil e de professores para os anos iniciais do ensino fundamental; 

II – cursos de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos 

finais do ensino fundamental e do ensino médio; 

III – programas especiais de formação continuada, destinados à atualização 

de profissionais da educação básica nos diversos níveis e modalidades; 

IV – programas especiais de formação pedagógica, destinados à portadores 

de diplomas de nível superior;   

V – cursos de pós-graduação, de caráter profissional, voltados para a 

atuação na educação básica. 

§ 1º. Os cursos de licenciatura incluirão obrigatoriamente parte prática de 

formação, estágio curricular e atividades acadêmico-científico-culturais, na forma da 

legislação vigente, oferecidos ao longo dos estudos, vedada a sua oferta 

exclusivamente ao final do curso. 

§ 2º. A parte prática da formação será desenvolvida em escolas de 

educação básica e compreenderá a participação do estudante na preparação de aulas 

e no trabalho de classe em geral e o acompanhamento da proposta pedagógica da 

escola, incluindo a relação com família dos alunos e a comunidade. 

§ 3º. Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação 

básica, poderão ter redução de carga horária do estágio curricular supervisionado, nos 

termos da legislação em vigor. 

§ 4º. A duração da carga horária dos cursos de formação de professores, 

obedecidos os duzentos di as letivos anuais dispostos na LDB, será integralizada em no 

mínimo três anos letivos. 

 

Seção II - Do Conselho Superior 

 

Art. 12. O Conselho Superior (CONSUP), órgão máximo de natureza 

consultiva, deliberativa, normativa e recursal do Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão, é constituído pelos seguintes membros: 

I - Diretor Geral, que o preside; II - Vice-Diretor Geral; 

III - Diretor de Planejamento e Execução; 
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IV - Superintendente de Assuntos Acadêmicos; 

V - Superintendente de Administração e Finanças; VI - Superintendente de 

Infraestrutura e Logística; VII - um professor indicado pela Mantenedora; 

VIII - um professor Coordenador de Curso indicado por seus pares; IX - dois 

professores eleitos por seus pares; 

X - dois representantes do corpo discente eleitos por seus pares, no âmbito 

do Conselho de Representantes de Turma, sendo sempre um do turno diurno e outro 

do turno noturno, com mandato de um ano, admitida a recondução por igual período; 

XI - um professor graduado em pedagogia indicado pela Mantenedora. 

§1º O representante do corpo discente deve estar regularmente 

matriculado, não estar em dependência, ter frequência e desempenho satisfatórios nas 

disciplinas cursadas. 

§ 2º A duração do mandato dos membros do Conselho Superior é de dois 

anos p ara os referidos nos incisos “VIII” e “IX” e de um ano para os dos incisos “X” e 

“XI” permitida a recondução. 

Art. 13. O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, no início e no fim de 

cada período letivo somente para tratar de questões relacionadas ao calendário e 

sistema de regime e controle acadêmico, e extraordinariamente quando convocado 

pelo seu presidente, ou a requerimento de dois terços de seus membros. 

Art. 14. Compete ao Conselho Superior: 

I - exercer, como órgão consultivo, deliberativo e normativo, a jurisdição 

superior do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão; 

II - aprovar este Regimento, suas alterações e emendas, submetendo-o à 

aprovação do Órgão Federal competente; 

III - aprovar o Plano Anual de Trabalho; 

IV - deliberar, atendida a legislação em vigor, sobre a criação, incorporação, 

suspensão e extinção de cursos ou habilitações de graduação, a serem aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Educação ou Secretaria de Ensino Superior do Ministério da 

Educação, e também pelos cursos de pós-graduação, e, cursos sequenciais e de 

extensão; 

V - opinar sobre a criação, desmembramento, incorporação ou extinção 



 

57 
 

de Unidades Acadêmicas ou Administrativas, submetendo seu parecer à Entidade 

Mantenedora; 

VI - deliberar sobre a política de recursos humanos do Instituto de Ensino 

Superior do Sul do Maranhão, planos de carreira e salários, no âmbito de sua 

competência, submetendo-a à Entidade Mantenedora; 

VII - decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais 

órgãos, em matéria didático - científica e disciplinar; 

VIII - decidir sobre a concessão de títulos acadêmicos e honoríficos e sobre 

a instituição de símbolos, bandeiras e outros dísticos para uso do Instituto de Ensino 

Superior do Sul do Maranhão e da sua comunidade acadêmica; 

IX - referendar, no âmbito de sua competência, os atos do Diretor -Geral, 

praticados ad referendum do CONSUP. 

 

Seção III - Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Art. 15. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) é órgão 

de natureza consultiva do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão, constituído 

pelos seguintes membros: 

 I - Diretor Geral, que o coordena; 

II - Vice-Diretor Geral; 

III - Diretor de Planejamento e Execução; 

IV - Superintendente de Assuntos Acadêmicos; 

 V - Coordenadores de Curso; 

VI - Assistentes de Coordenação; 

VII - Chefe e Assistente de apoio pedagógico;  

VIII - Diretor da Biblioteca; 

IX - dois docentes, escolhidos por seus pares, com mandato de um ano, 

admitida a recondução por igual período; 

X - dois representantes do corpo discente, escolhidos por seus pares, no 

âmbito do Conselho de Representantes de Turma, sendo um do turno diurno e outro 

do turno noturno, com mandato de um ano, admitida a recondução por igual período. 
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Art. 16. Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

I - propor as diretrizes e políticas de ensino, pesquisa e extensão do Instituto 

;  

II - apreciar e emitir parecer sobre as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e cursos sequenciais; 

III - dar parecer sobre representações relativas ao ensino, pesquisa, 

extensão e cursos sequenciais, como instância superior dos colegiados de curso; 

IV - apresentar proposta de Calendário Acadêmico; 

V - sugerir normas complementares às deste Regimento sobre processo 

seletivo, diretrizes curriculares e programas, matrículas, transferências, adaptações, 

aproveitamento de estudos e regime especial; 

VI - opinar sobre projetos de pesquisa e programas de extensão; 

VII - apreciar as diretrizes curriculares dos cursos de graduação e pós -

graduação; 

VIII - propor normas específicas para os estágios supervisionados, 

elaboração, apresentação e avaliação de monografias ou trabalho de conclusão de 

curso; 

IX - propor a concessão de prêmios destinados ao estímulo e à recompensa 

das atividades acadêmicas; 

X - opinar sobre acordos e convênios propostos pela Entidade 

Mantenedora, com entidades nacionais e estrangeiras, que envolvam o interesse do 

Instituto; e 

XI - referendar, no âmbito de sua competência, os atos do Diretor Geral. 

Parágrafo único. Das proposições do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão cabe recurso ao Conselho Superior. 

 

Seção IV - Dos Colegiados de Cursos 

 

Art. 17. Os Colegiados de Curso, órgãos deliberativos e consultivos, de 

natureza acadêmica, no âmbito do curso de graduação, são constituídos dos seguintes 

membros: 
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I - Superintendente de Assuntos Acadêmicos; 

 II - Coordenador de Curso; 

III - Assistente de Coordenador de Curso, quando houver; 

IV - professores que ministram disciplinas no Curso, no mínimo de cinco e 

no máximo de nove; 

V - dois representantes do corpo discente do curso, escolhidos por seus 

pares no âmbito do Conselho de Representantes de Turma, sendo sempre um do turno 

noturno e outro do diurno, com mandato de um ano, admitida uma recondução por igual 

período e cumpridas as exigências do Art. 9o § 1º deste Regimento. 

Parágrafo único. O Colegiado de Curso tem como Presidente o 

Superintendente de Assuntos Acadêmicos e, em seu impedimento ou ausência, o 

Coordenador de Curso. 

Art. 18. O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente uma vez por 

bimestre e extraordinariamente quando convocado pelo Superintendente de Assuntos 

Acadêmicos ou pelo Coordenador de Curso ou a requerimento de dois terços dos 

seus membros. 

Art. 19. Compete ao Colegiado de Curso: 

I - pronunciar-se sobre o projeto pedagógico do curso, programação 

acadêmica e seu desenvolvimento nos aspectos de ensino, iniciação à pesquisa e 

extensão, articulados com os objetivos do Instituto e com as presentes normas 

regimentais; 

II - pronunciar-se quanto à organização didático-pedagógica dos planos de 

ensino de disciplinas, elaboração e ou reelaboração de ementas, definição de objetivos, 

conteúdos programáticos, procedimentos de ensino e de avaliação e bibliografia; 

III - apreciar programação acadêmica que estimule a concepção e prática 

interdisciplinar nos distintos cursos; 

IV - analisar resultados de desempenho acadêmico dos alunos e 

aproveitamento em disciplinas com vista a pronunciamentos didático-pedagógico, 

acadêmico e administrativo; 

V - inteirar-se da concepção de processos e resultados de Avaliação 

Institucional, Padrões de Qualidade para Avaliação de Cursos, Avaliação de Cursos 
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(Provão) e Avaliação de Desempenho e Rendimento Acadêmico dos Alunos no Curso 

com vista aos procedimentos acadêmicos; 

VI - analisar e propor normas para o estágio supervisionado, elaboração e 

apresentação de monografia e de trabalho de conclusão de curso, a serem 

encaminhadas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

VII - organizar manual dos seus alunos e aprovar os respectivos planos de 

ensino. 

Seção V - Do Conselho de Representantes de Turma 

 

Art. 20. O Conselho de Representantes de Turma é uma instância de 

participação coletiva dos alunos, de natureza consultiva, para discussão dos problemas 

acadêmico-pedagógicos, de encaminhamento e proposição de ideias para a solução de 

questões pertinentes ao cotidiano dos alunos do Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão. 

Art.21. O Conselho de Representantes de Turma tem por finalidades: 

I - aproximar os gestores do Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão dos problemas vivenciados pelos alunos no cotidiano da sala de aula, com 

vista à superação destes; 

II - assegurar a participação dos alunos, através de representação legítima 

nas discussões e encaminhamentos de questões vitais à consecução da qualidade do 

ensino de graduação. 

Art. 22. O Conselho de Representantes de Turmas é constituído pelos 

seguintes membros: 

I - Superintendente de Assuntos Acadêmicos, que o preside, ou por um 

substituto por ele indicado;  

II - Coordenadores de Curso; 

III - discentes eleitos em cada turma, com mandato de um ano, permitida 

uma recondução. 

Parágrafo único. A ausência de seu representante deve ser comunicada à 

turma respectiva, quando ultrapassar três vezes sem justificativa. 

Art. 23. O Conselho de Representantes de Turmas reunir-se-á: 
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I - ordinariamente, de acordo com o calendário previamente elaborado por 

seus membros, sendo anunciadas pelo Superintendente de Assuntos Acadêmicos com 

pelo menos cinco dias de antecedência, mediante avisos afixados nos quadros do 

Instituto e comunicados nas salas por escrito; extraordinariamente, por convocação do 

Superintendente de Assuntos Acadêmicos ou a requerimento de pelo menos cinquenta 

por cento dos membros. 

Parágrafo único. Ao final de cada reunião será registrado memorial que 

consubstanciará o relatório semestral de atividades do Conselho de Representantes de 

Turma. 

Art. 24. O Conselho de Representantes fará sua auto-avaliação a cada seis 

meses. 

 

1. Órgãos de apoio às atividades acadêmicas 

CAPÍTULO II - DOS ÓRGÃOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO Seção I 

- Da Diretoria Geral 

Art. 25. A Diretoria Geral é órgão da Administração Superior que 

desenvolve a política educacional e administrativa do Instituto de Ensino Superior do 

Sul do Maranhão, de acordo com as diretrizes emanadas da Mantenedora e do 

Conselho Superior. 

Art. 26. A Diretoria Geral será integrada por um Diretor Geral e por um Vice -

Diretor Geral nomeados pelo Presidente do Conselho de Administração da 

Mantenedora. 

§ 1º O Diretor Geral contará, para o desempenho de suas atividades, 

com um Chefe de Gabinete e Assessores por ele designados. 

§ 2º A duração do mandato do Diretor Geral é de quatro anos, permitida a 

recondução. Art. 27 Compete ao Diretor Geral: 

I - representar o Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão interna e 

externamente ou promover -lhe a representação, no âmbito de suas atribuições; 

II - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Superior; 

II - convocar e presidir o Conselho Superior; 
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IV - encaminhar ao Conselho Superior e à Entidade Mantenedora a 

prestação de contas e o relatório das atividades administrativas, financeiras e 

patrimoniais; 

V - exercer o processo disciplinar, observado o princípio do devido processo 

legal e as normas aplicáveis, podendo constituir comissões especiais ou processantes 

necessárias ao funcionamento de processo disciplinar e sindicâncias, sempre no 

interesse do Instituto e na observância deste Regimento; 

VI - autorizar, previamente, pronunciamento público e as publicações que 

envolvam responsabilidade da Instituição ao Gabinete ; 

VII - conferir graus, expedir diplomas e títulos honoríficos, presidir a 

solenidade de formatura e demais atos acadêmicos a que estiver presente, observada a 

legislação vigente; 

VIII - firmar acordos, convênios, planos de cooperação técnico-científica em 

cumprimento dos objetivos do Instituto; 

IX - delegar competência em ato específico e desempenhar quaisquer outras 

atividades que se relacionem com o exercício do cargo. 

 

Subseção Única 

 

Da Chefia de Gabinete 

Art. 28. A Diretoria Geral terá um Gabinete como órgão de apoio e 

assessoramento. 

Art. 29. O Gabinete é órgão da assistência direta e imediata do Diretor 

Geral, que tem por finalidade prestar-lhe assessoria e supervisão na execução das 

políticas educacional e administrativa. 

Art. 30. Ao Gabinete compete: 

I - desempenhar as funções de representação do Diretor Geral; 

II - prestar o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades da 

Diretoria Geral; 

III - revisar e controlar atos administrativos e normativos encaminhados à 

assinatura ou aprovação do Diretor Geral; 
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IV - orientar e acompanhar a participação do Instituto de Ensino Superior 

do Sul do Maranhão em simpósios, encontros, seminários, reuniões e congressos. 

 

Seção II - Da Vice-Diretoria Geral 

 

Art. 31. São atribuições do Vice-Diretor Geral: 

I - substituir o Diretor Geral em suas faltas e impedimentos; 

I - participar das reuniões do Conselho Superior, com direito a voz e voto; 

III - colaborar com o Diretor Geral no exercício de suas atribuições;  

V - desempenhar outras funções delegadas pelo Diretor Geral. 

Seção III - Da Diretoria de Planejamento e Execução 

 

Art. 32. A Diretoria de Planejamento e Execução tem por finalidade 

assessorar o Diretor Geral, conceber e implantar o sistema de planejamento,formular a 

proposta orçamentária, além de coordenar, orientar e supervisionar as atividades 

desenvolvidas pela Secretaria Geral, Centro de Processamento de Dados, Assessoria 

de Desenvolvimento em Recursos Humanos, Ouvidoria, Assessoria de Comunicação e 

pelas Superintendências de Assuntos Acadêmicos, Infraestrutura e Logística e 

Administração e Finanças. 

Art. 33. O Diretor de Planejamento e Execução é designado pelo Diretor 

Geral. Art. 34. São atribuições do Diretor de Planejamento e Execução: 

I - assessorar o Diretor Geral; 

II - coordenar a elaboração do sistema de planejamento; 

III - coordenar a elaboração dos planos operacionais, táticos e estratégicos; 

IV - coordenar e acompanhar a avaliação e controle da execução dos 

planos operacionais, táticos e estratégicos; 

V - coordenar a elaboração do Plano Anual de Trabalho encaminhando-o ao 

Diretor Geral; 

VI - coordenar a elaboração da proposta orçamentária do Plano Anual e 

Plurianual de investimento; VII - acompanhar e avaliar a execução da proposta 

orçamentária; 
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VIII - promover a elaboração do relatório anual da Instituição; 

IX - desenvolver estudos de avaliação e projeção visando à formulação de 

políticas; X - coordenar a elaboração e implementação do Plano Diretor de Informática; 

XI - desempenhar atividades relativas à racionalização e ao 

desenvolvimento da organização e dos sistemas e métodos administrativos; 

XII - autorizar, ouvido o Diretor Geral, as despesas extraordinárias para a 

manutenção dos cursos e atividades do Instituto; 

XIII - superintender a organização dos processos seletivos do Instituto; 

XIV - constituir comissões e grupos de trabalho, designando assessorias 

permanentes e temporárias, com finalidades específicas de implementação de políticas 

do Instituto; 

XV - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e as 

deliberações dos órgãos colegiados; 

XVI - exercer as demais atribuições inerentes ao cargo, podendo, inclusive, 

delegar poderes e atribuições; 

XVII - decidir sobre matéria de natureza urgente ou omissa, ad referendum 

do colegiado competente;  

XVIII - executar outras atividades correlatas. 

Art. 35. A Diretoria de Planejamento e Execução terá como órgãos de apoio 

e assessoramento: Secretaria Geral, Centro de Processamento de Dados, Assessoria 

de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Assessoria de Comunicação e Ouvidoria. 

 

Subseção I - Da Secretaria Geral 

 

Art. 36. À Secretaria Geral, órgão diretamente subordinado ao Diretor 

de Planejamento e Execução compete: 

I - prestar apoio administrativo e logístico à Diretoria de Planejamento e 

execução; 

II - coordenar e manter organizados os fluxos de comunicações 

administrativas da Diretoria de Planejamento e Execução; 

III - supervisionar e controlar as atividades do setor de protocolo geral;  
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IV - executar outras atividades inerentes à área. 

 

Subseção II - Do Centro de Processamento de Dados 

 

Art. 37. Ao Centro de Processamento de Dados compete: 

I - assessorar o Diretor de Planejamento e Execução em assuntos inerentes 

à área de informática; 

II - controlar e avaliar os planos e programas de informática, propondo 

providências para sua reformulação ou adequação; 

III - desenvolver programas para dar suporte às áreas administrativas e 

acadêmicas; 

IV - pronunciar-se sobre propostas de programas e serviços técnicos de 

informática de interesse da Instituição; 

V - pronunciar-se sobre a qualidade dos equipamentos de informática a 

serem adquiridos; VI - propor treinamentos para os usuários dos sistemas; 

VII - propor diretrizes, normas e critérios para a cooperação e assistência 

técnica na área de informática;  

VIII - intermediar a relação entre técnicos do Centro de Processamento de 

Dados e os usuários finais; 

IX - executar outras atividades correlatas. 

 

Subseção III - Da Assessoria de Comunicação 

 

Art. 38. À Assessoria de Comunicação compete: 

I - assessorar o Diretor de Planejamento e Execução em assuntos inerentes 

à área de comunicação; 

II - planejar, coordenar e realizar ações de comunicação do Instituto, após 

aprovação do Diretor Geral, ouvido o diretor de Planejamento e Execução; 

III - assessorar e avaliar a relação do Instituto com seus diversos públicos; 

IV - planejar, implantar e coordenar programas de informação interna e 

externamente, após aprovação do 
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Diretor Geral, ouvido o diretor de Planejamento e Execução; 

V - sugerir ações que contribuam para a projeção de um conceito positivo do 

Instituto; 

VI - analisar projetos enviados pela comunidade local ou empresas, 

solicitando apoio da Instituição; 

VII - planejar e coordenar eventos institucionais e acompanhar aqueles que 

tenham a participação do Instituto. 

 

Subseção IV - Da Assessoria de Desenvolvimento em Recursos Humanos 

 

Art. 39. À Assessoria de desenvolvimento em recursos humanos compete: 

I - assessorar o Diretor de Planejamento e Execução em assuntos inerentes 

à área de recursos humanos;  

II - pesquisar mercado de recursos humanos; 

III - propor normas para recrutamento e seleção de pessoal técnico-

administrativo; 

IV - realizar recrutamento e seleção de pessoal técnico-administrativo, de 

acordo com as normas aprovadas pela Instituição; 

V - propor à Diretoria de Planejamento e Execução a alocação de pessoal na 

Instituição; 

VI - promover desenvolvimento de pessoal e organizacional, com base em 

normas a serem aprovadas pela Instituição; 

VII - promover avaliação de desempenho do pessoal técnico-administrativo, 

de acordo com os modelos aprovados pela Instituição; 

VIII - realizar auditorias internas, com base em modelos aprovados pela 

Instituição; 

IX - levantar e avaliar a necessidade de treinamento para funcionários, bem 

como efetuar a montagem de programas de treinamento, para serem aprovados pela 

Instituição; 

X - elaborar formulários; 

XI - planejar, programar, acompanhar, executar e avaliar as atividades de 
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treinamento;  

XII - desenhar os perfis inerentes aos cargos; 

XIII -conduzir dinâmicas de grupo direcionada aos funcionários;  

XIV - propor projetos nas áreas de qualidade; 

XV- elaborar relatórios gerenciais de treinamento; 

 XVI - realizar mapeamento de processos; 

XVII - propor normas e procedimentos administrativos para a Instituição; 

XVIII - gerir o banco de dados para pessoal técnico administrativo;  

XIX - assessorar consultorias externas. 

 

Subseção V - Da Ouvidoria 

 

Art. 40. À Ouvidoria compete: 

I - receber, apurar a procedência e buscar soluções para as informações 

(reclamações, sugestões, opiniões, perguntas ou elogios) relativas a eventuais 

desvios na prestação de serviços do Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão; 

II - identificar problemas existentes na Instituição; 

III - encaminhar possíveis soluções relativas aos problemas existentes; 

IV - coletar, analisar e interpretar dados necessários ao processamento das 

informações recebidas;  

V - acompanhar, até a solução final, as informações consideradas 

pertinentes; 

VI - registrar e repassar a quem de direito as informações recebidas dos 

clientes;  

VII -resguardar o sigilo das informações; 

VIII - elaborar e divulgar relatórios mensais sobre o andamento da Ouvidoria; 

 IX - elaborar sondagem a respeito da opinião dos usuários; 

X - colaborar no Processo de Avaliação Institucional;  

XI - exercer outras atividades afins. 
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Subseção VI - Da Assessoria Jurídica 

 

Art. 41. A Assessoria jurídica tem por finalidade prestar serviços 

profissionais de consultoria jurídica e patrocínio dos direitos e legítimos interesses do 

Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão nas demandas judiciais cíveis, 

comerciais, trabalhistas e tributárias em que esta vier a ser parte, promovendo, para 

tanto, todos os atos que se fizerem necessários, inclusive interpondo os recursos 

cabíveis e respondendo aos que forem interpostos pelas partes contrárias, até final 

decisão. 

 

Seção IV - Da Superintendência de Assuntos Acadêmicos 

 

  Art. 42. A Superintendência de Assuntos Acadêmicos tem por finalidade 

supervisionar as atividades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, a 

iniciação à pesquisa, à extensão e a outras que vierem a ser criadas no âmbito 

acadêmico. 

 § 1º A Superintendência de Assuntos Acadêmicos coordena, orienta e 

supervisiona as atividades desenvolvidas pelas Coordenadorias de Cursos, pela 

Assessoria de Desenvolvimento d o Ensino, pela Secretaria Acadêmica e pela 

Biblioteca. 

§ 2º O Superintendente de Assuntos Acadêmicos, em seu impedimento e 

em suas ausências legais, é substituído por um funcionário designado pelo Diretor 

Geral. 

Art. 43. O Superintendente de Assuntos Acadêmicos é designado pelo 

Diretor Geral. Art. 44. Compete ao Superintendente de Assuntos Acadêmicos: 

I - assessorar o Diretor de Planejamento e Execução em assuntos inerentes 

às atividades acadêmicas; 

 II - presidir o Conselho de Representantes de Turma; 

III - promover a elaboração do Calendário Acadêmico, ouvido o Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão e posteriormente, encaminhar ao Conselho Superior para 

aprovação; 
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IV - gerenciar as ações de programação acadêmica, execução e avaliação 

dos currículos plenos dos cursos, objetivando articulação das diversas áreas do 

conhecimento e integração da Coordenadoria de cursos de graduação às diretrizes, 

políticas e objetivos educacionais do Instituto e dos cursos; 

V - estimular a participação docente e discente na programação cultural, 

técnico-científica, didático- pedagógica e desportiva; 

VI - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e as 

deliberações dos órgãos colegiados; VII - executar outras atividades correlatas.  

 

Subseção I - Do Instituto Superior de Educação 

  

Art. 45. O Instituto Superior de Educação, de caráter profissional, é órgão 

constitutivo do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão, visa à formação 

inicial, continuada e complementar para o magistério da educação básica e tem suas 

atividades disciplinadas por normas próprias. 

 

Subseção II - Das Coordenadorias de Cursos 

 

Art. 46. As Coordenadorias de Curso, órgãos de assessoramento e 

execução de políticas e objetivos educacionais do Instituto, diretamente vinculadas à 

Superintendênc ia de Assuntos Acadêmicos, são exercidas por Coordenadores de 

Cursos, designados pelo Diretor Geral. 

 

§ 1o O Coordenador do Curso deverá ter qualificação profissional na área 

em nível de graduação ou pós - graduação, tendo preferencialmente título de doutor, 

mestre ou especialista. 

 

§ 2o O Coordenador de Curso, em seus impedimentos e em suas 

ausências legais, é substituído por um professor, assistente de coordenação ou por 

qualquer outro designado pelo Diretor Geral. 
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Art. 47. Compete ao Coordenador de Curso: 

I - assessorar a Superintendência de Assuntos Acadêmicos na formulação, 

programação e implementação de diretrizes e metas articuladas com as políticas e 

objetivos educacionais do Instituto e do Curso; 

II - gerenciar o desenvolvimento do projeto pedagógico e propor sua revisão 

face a necessidades de mudança, compatibilização e aperfeiçoamento do curso no 

âmbito interno e externo da Instituição; 

III - supervisionar a elaboração e a implantação de programas e planos de 

ensino buscando assegurar articulação, consistência e atualização do ementário e 

da programação didático -pedagógico, objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação e 

cronograma de trabalho; 

IV - gerenciar a execução da programação acadêmica do curso, zelando 

pelo cumprimento das atividades propostas e dos programas e planos de ensino e 

respectiva duração e carga horária das disciplinas; 

V - acompanhar o desempenho docente e discente mediante análise de 

registros acadêmicos, da frequência, do aproveitamento dos alunos e de resultados das 

avaliações e de outros aspectos relacionados à vida acadêmica; 

VI - promover estudos e atualização dos conteúdos programáticos e das 

práticas de atividades de ensino e de novos paradigmas de avaliação de 

aprendizagem; 

VII -elaborar e gerenciar a implantação de horários e a distribuição de 

disciplinas aos professores, obedecidas a qualificação docente e as diretrizes gerais do 

Instituto; 

VIII- coordenar a organização de eventos, semanas de estudos, ciclos de 

debates e outros previamente planejados e aprovados pela Superintendência de 

Assuntos Acadêmicos, no âmbito do curso; 

IX - fazer cumprir as exigências necessárias para a integralização curricular, 

providenciando, ao final do curso, a verificação de Histórico Escolar dos concluintes, 

para fins de expedição dos diplomas; 

X - convocar reuniões do respectivo colegiado responsável pela coordenação 

didática do curso; 
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XI - adotar “ad referendum” em caso de urgência e no âmbito de sua 

competência, providências 

indispensáveis ao funcionamento do curso; 

XII - produzir Manuais dos seus alunos e organizar antecipadamente os 

respectivos planos de ensino por disciplina, submetendo-os ao Superintendente de 

Assuntos Acadêmicos; 

XIII - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e as 

deliberações dos órgãos colegiados. 

 

Subseção III - Da Assessoria de Desenvolvimento de Ensino 

 

Art. 48. À Assessoria de Desenvolvimento do Ensino compete: 

I - assessorar a Superintendência de Assuntos Acadêmicos no planejamento, 

acompanhamento e avaliação das atividades acadêmicas; 

II - assessorar na confecção do Plano de Desenvolvimento Institucional; 

III - assessorar no planejamento e execução de todas as ações dos 

processos de autorização, reconhecimento, renovação do reconhecimento, avaliação 

das condições de ensino e do exame na cional de cursos de graduação e do 

credenciamento e renovação do credenciamento do Instituto de Ensino Superior do Sul 

do Maranhão. 

IV - articular-se com as Coordenadorias de Curso, mediando ações 

didático-pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento do trabalho docente; 

V - propor, implantar e implementar programas de estudo, visando ao 

trabalho interdisciplinar; 

VI - incrementar medidas de apoio acadêmico ao docente; 

VII - acompanhar sistematicamente o desenvolvimento acadêmico do 

discente; 

VII I - subsidiar a Superintendência de Assuntos Acadêmicos com dados e 

informações atualizadas sobre a situação acadêmica dos alunos; 

IX - dimensionar as necessidades materiais apresentadas pelos professores 

para conferir -lhes adequadas condições de trabalho; 
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X - interagir com os diferentes segmentos do Instituto sobre questões 

acadêmicas; 

 XI - participar dos eventos acadêmicos realizados pela Faculdade; 

XII - articular ações institucionais de busca de parcerias para realização 

de estágios, intercâmbio de experiência etc. 

 

Subseção IV - Da Secretaria Acadêmica 

 

Art. 49. A Secretaria Acadêmica é o órgão de apoio administrativo e 

logístico da Superintendência de Assuntos Acadêmicos, respondendo pela matrícula e 

movimentação discente, pela documentação, pelos registros e controles acadêmicos. 

Parágrafo único. A Secretaria Acadêmica é dirigida pelo Secretário 

Acadêmico Chefe, indicado pelo Superintendente de Assuntos Acadêmicos e 

designado pelo Diretor Geral. Art. 50. Compete ao Secretário Acadêmico: 

I - responsabilizar-se pela guarda e conservação de documentos, diários 

de classe e outros meios de registro e arquivos de dados; 

II - orientar e acompanhar a execução do atendimento, do protocolo geral 

em matérias acadêmicas e dos registros acadêmicos; 

III - autorizar e controlar o fornecimento de cópias de documentos aos 

interessados; 

IV - expedir, por autorização do Superintendente de Assuntos Acadêmicos, 

certidões e declarações relativas à vida acadêmica dos alunos. 

 

Subseção IV - Da Biblioteca 

 

 

Art. 51. A Biblioteca é o órgão encarregado de fornecer material 

informacional à comunidade acadêmica do Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão, visando ao desenvolvimento de estudo e pesquisa. 

Art. 52. A Biblioteca terá um Chefe indicado pelo Superintendente de 

Assunto s Acadêmicos e designado pelo Diretor Geral. 
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Parágrafo único: A função de Chefe de Biblioteca é privativa de 

bibliotecário, integrante do quadro de funcionários do Instituto de Ensino Superior do 

Sul do Maranhão. 

Art. 53. À Biblioteca compete: 

I - propor a aquisição e ampliação do acervo bibliográfico para otimizar o 

desenvolvimento do ensino, do estudo e da pesquisa em consonância com o Plano 

Anual aprovado pelo Conselho Superior; 

II - promover a guarda, conservação e restauração do acervo bibliográfico 

e de outros materiais de uso didático sob sua responsabilidade; 

III - promover a divulgação, no âmbito do Instituto de Ensino Superior do Sul 

do Maranhão, de informações atualizadas e de interesse da comunidade educacional; 

IV - manter a comunicação e intercâmbio de informações com órgãos 

afins, de modo a possibilitar a atualização da Biblioteca; 

V - assistir, treinar e orientar os usuários quanto ao uso adequado do 

acervo bibliográfico e de outras fontes de informações; 

VI - desempenhar outras atividades correlatas. 

Art. 54. As normas de funcionamento da Biblioteca constarão de 

regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Superior. 

 

Seção V - Da Superintendência de Administração e Finanças 

 

Art. 55. A Superintendência de Administração e Finanças tem por finalidade 

coordenar, orientar e supervisionar as atividades relativas às áreas de execução 

orçamentária e financeira, bem como os serviços de contabilidade das operações 

patrimoniais e da gestão orçamentária, financeira e administração de pessoal. 

Art. 56. O Superintendente de Administração e Finanças é designado pelo 

Diretor Geral. Art. 57. Compete ao Superintendente de Administração e Finanças: 

I - assessorar o Diretor de Planejamento e Execução em assunto de 

gestão orçamentária, financeira, contábil e de pessoal; 

II - cumprir e fazer cumprir normas e procedimentos operacionais relativos à 

gestão orçamentária, financeira, contábil e de pessoal,observando a legislação em 
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vigor e outras normas e instruções legais determinadas pela Instituição; 

III - subsidiar a Diretoria de Planejamento e Execução com dados e 

informações necessárias à elaboração de proposta orçamentária; 

IV - analisar balancetes, balanço e demonstrativos contábeis, encaminhando 

-os à Diretoria de Planejamento e Execução; 

V - prestar informações à Diretoria de Planejamento e Execução 

relativas às gestões orçamentárias, financeiras, contábeis e de pessoal; 

VI - manter a Diretoria de Planejamento e Execução informada sobre as 

disponibilidades financeiras e as obrigações a pagar; 

VII - submeter ao Diretor de Planejamento e Execução a prestação de 

contas e o relatório de gestão financeira de acordo com a legislação vigente; 

VIII - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e as 

deliberações dos órgãos colegiados.  

IX - executar outras atividades correlatas. 

Art. 58. A Superintendência de Administração e Finanças é composta de uma 

Secretaria, do Departamento de Pessoal, do Departamento de Finanças e 

Contabilidade e de uma Assessoria Contábil. 

Art. 59. O Diretor do Departamento de Pessoal e do Departamento de 

Finanças e Contabilidade são indicados pelo Superintendente de Administração e 

Finanças e designados pelo Diretor Geral. 

 

Subseção I - Do Departamento de Pessoal 

 

Art. 60. Ao Departamento de Pessoal compete: 

I - assessorar o Superintendente de Administração e Finanças; 

II - registrar o funcionário, preenchendo a carteira profissional e emitindo o 

contrato de trabalho; 

 III - cadastrar os novos funcionários no sistema de folha de pagamento; 

IV - elaborar e analisar a folha de pagamento; 

V - encaminhar, para aprovação do Superintendente de Administração e 

Finanças, a folha de pagamento;  
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VI - calcular INSS e IRRF e FGTS; 

VII - enviar relatório bancário para depósito do salário em conta corrente;  

VIII - reparar e despachar a folha de férias e 13º salário; 

IX - emitir contracheques e o demonstrativo de pagamento mensal;  

X - enviar relatório para a Contabilidade; 

XI - atender aos funcionários docentes e técnico-administrativos;  

XII - ser preposto no caso de reclamação trabalhista; 

XIII - cadastrar funcionários no PIS; 

XIV - distribuir vale-transporte e o ticket alimentação após a autorização do 

Superintendente de Administração e Finanças; 

XV - confeccionar livro de ponto, emitir e atualizar o livro de horário;  

XVI - emitir declarações diversas; 

XVII - desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Subseção II - Do Departamento de Finanças e Contabilidade 

 

Art. 61. Ao Departamento de Finanças e Contabilidade compete:  

I - assessorar o Superintendente de Administração e Finanças; 

II - efetuar o registro e o controle da receitas;  

III - controlar a inadimplência; 

IV - controlar as cobranças judiciais e extrajudiciais; 

V - providenciar a abertura de contas e realizar conciliações bancárias; 

VI - analisar previamente, de acordo com a legislação vigente ou normas 

internas, as peças componentes dos processos de pagamento, para posterior 

solicitação de autorização junto ao ordenador da despesa; 

VII - acompanhar os prazos de prestação de contas dos adiantamentos 

concedidos a terceiros;  

VIII - analisar a prestação de contas dos adiantamentos concedidos a 

terceiros; 

IX - analisar, classificar e contabilizar os documentos referentes às despesas 

e receitas;  
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X - manter organizados os arquivos de documentos contábeis, inclusive os 

processos; 

XI - elaborar anualmente, de acordo com a legislação em vigor, o balanço da 

Instituição;  

XII - desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Subseção III - Da Assessoria Contábil 

 

Art. 62. À Assessoria Contábil tem por finalidade elaborar livros comerciais e 

fiscais, balancetes, balanços, relatórios financeiros, orçamentos e prestar assessoria 

tributária. 

 

Seção VI - Da Superintendência de Infraestrutura e Logística 

 

Art. 63. A Superintendência de Infraestrutura e Logística tem por finalidade 

coordenar, orientar e supervisionar as atividades relativas à execução nas áreas de 

material, almoxarifado, patrimônio, serviços de segurança, conservação, limpeza, 

transporte, projetos e obras, reparos e adaptações de bens móveis e imóveis, além do 

uso do espaço físico. 

Art. 64. O Superintendente de Infraestrutura e Logística é designado pelo 

Diretor Geral. 

 Art. 65. Compete ao Superintendente de Infraestrutura e Logística: 

I - assessorar o Diretor de Planejamento e Execução em assuntos inerentes 

às áreas de material, patrimônio e serviços em geral; 

II - coordenar, orientar e controlar a execução das atividades relacionadas à 

aquisição, controle, guarda, distribuição e alienação de material, acompanhamento de 

obras e serviços de engenharia, como construções reformas, ampliações, projetos 

técnicos, reparos, adaptações e conservação de bens móveis e imóveis; 

III - assegurar as condições de instalações físicas necessárias ao 

funcionamento da Instituição; 

IV - elaborar, juntamente com os outros Superintendentes, o planejamento 
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anual das necessidades da Instituição referentes à área de material de consumo e 

permanente, reparos e adaptações, encaminhando - o à Diretoria de Planejamento e 

Execução; 

V - encaminhar à Diretoria de Planejamento e Execução, ao final de cada 

exercício, o balanço do almoxarifado e o inventário dos bens patrimoniais móveis e 

imóveis; 

VI - subsidiar a Diretoria de Planejamento e Execução com dados e 

informações necessárias à elaboração da proposta orçamentária da Instituição; 

VII - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e as 

deliberações dos órgãos colegiados; 

VIII - executar outras atividades correlatas. 

Art. 66. A Superintendência de Infraestrutura e Logística é composta de uma 

Secretaria, do Departamento de Aquisição de Material, Serviços Gerais e Patrimônio e 

do Departamento de Obras e Serviços de Engenharia. 

 

Subseção I - Do Departamento de Aquisição de Materiais, Serviços Gerais e 

Patrimônio 

 

Art. 67. O Diretor do Departamento de Aquisição de Material, Serviços Gerais 

e Patrimônio é indicado pelo Superintendente de Infraestrutura e Logística e designado 

pelo Diretor Geral. 

Art. 68. Ao Departamento de Aquisição de Material, Serviços Gerais e  

Patrimônio compete:  

I - assessorar o Superintendente de Infraestrutura e Logística; 

II - coordenar,controlar e executar as atividades de aquisição de material, 

serviços gerais e patrimônio, promovendo a análise e o julgamento das propostas 

concorrentes,fundamentando a escolha da vencedora; 

III - organizar e manter atualizado o cadastro dos fornecedores; 

IV - conferir e receber o material adquirido, de acordo com as especificações 

de compras; 

V - controlar e manter registradas as entradas e saídas dos bens estocáveis 
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no almoxarifado;  

VI - emitir solicitação de compra para reposição de estoques; 

VII - analisar e acompanhar o controle patrimonial, bem como sua 

disponibilidade, movimentação, remanejamento e manutenção; 

VIII - promover o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis, 

realizando levantamento e inspeções periódicas; 

IX - promover o balanço anual do almoxarifado e o inventário dos bens 

móveis e imóveis;  

X - executar outras atividades correlatas. 

 

Subseção II - Do Departamento de Obras e Engenharia 

 

Art. 69. O Diretor do Departamento de Obras e Serviços de Engenharia é 

indicado pelo Superintendente de Infra- estrutura e Logística e designado pelo Diretor 

Geral. 

Art. 70. Ao Departamento de Obras e Serviços de Engenharia compete: 

 I - assessorar o Superintendente de Infraestrutura e Logística; 

II - acompanhar as atividades e serviços de segurança, conservação, 

limpeza, transporte, reparos e adaptações de bens móveis e imóveis; 

III - elaborar e analisar projetos ligados à construção civil; 

IV - executar, acompanhar e fiscalizar obras de interesse do Instituto de 

Ensino Superior do Sul do Maranhão. 

 

VI. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

1 Programas de apoio pedagógico e financeiro 

 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, cuja ação é de natureza multi e 

interdisciplinar voltada para o atendimento do corpo discente, docente e administrativo 

do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA, se constitui em um 
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importante mecanismo de apoio ao discente. Atua diretamente nos processos de ensino 

e aprendizagem, na promoção do atendimento biopsicossocial, bem como na 

superação das dificuldades relacionadas ao relacionamento interpessoal, distúrbios 

comportamentais e emocionais que afetam o desempenho. 

 

Do ponto de vista do apoio financeiro as ações existentes na Instituição são: 

o PROUNI, realizado em parceria com o Governo Federal, destina-se à 

concessão de bolsas de estudos em cursos de graduação, para alunos oriundos de 

escolas públicas ou bolsistas integrais de escolas particulares; 

o FIES – contempla um terço dos alunos com bolsas que variam de 50% a 

100%. 

o Vestibular da Cidadania, a partir de 2015.2, que oferece bolsa equivalente 

a 50% do valor do curso para pessoas a partir de 50 anos. Os cursos beneficiados 

variam a cada semestre considerando o preenchimento de vagas ociosas, após a 

edição convencional do vestibular; 

o Política de desconto de 50% para alunos-funcionários da UNISULMA, no 

curso de Administração; 

o  Desconto de 25% para alunos parentes de primeiro grau e conjugue de  

funcionários da UNISULMA; 

o Desconto Fidelidade, que consiste em 20% de desconto destinado a 

parentes de primeiro grau e conjugue que têm mais de um acadêmico  matriculado na 

Instituição, sendo o beneficio para o último a ingressar na IES; 

o Desconto de 15% para funcionários de empresas conveniadas (SESI, 

50 BIS, FÓRUM HENRIQUE DE LA ROCQUE), excetuando matrícula. 

o  Recuperação de crédito que consiste na flexibilização do pagamento de 

dívida referente ao semestre anterior considerando o valor da entrada e numero de 

parcelas, permitindo a rematrícula, do primeiro ao penúltimo período. Essa política é 

essencial para a permanência dos acadêmicos, sobretudo em razão do expressivo 

número oriundo da escola pública, na ordem de 67%, considerando o triênio 2011-

2014. 

o  
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2 Estímulos à permanência  

 

No atendimento da demanda no âmbito da garantia da aprendizagem 

estrutura-se o projeto de nivelamento visa, inicialmente, atender os ingressantes dos 

três primeiros semestres dos Cursos de Graduação onde se tenta atingir os seguintes 

objetivos: 

• Proporcionar um aumento qualitativo no conhecimento do aluno em relação 

ao ensino básico da Língua Portuguesa; 

• Desenvolver as habilidades em leitura, interpretação de textos científicos, 

jornalísticos, literários, tabelas, gráficos, charges, etc; 

• Apreciar e identificar as características de diversos tipos de textos através 

de um trabalho integrado e interdisciplinar;  

• Ampliar o prazer pela leitura; 

• Estimular os alunos a raciocinarem em tempo lógico-matemático, 

ampliando a capacidade de análise; 

• Minimizar deficiência dos acadêmicos em relação aos conteúdos 

fundamentais da Educação Básica; 

• Desenvolver a capacidade de análise de problemas e de sua resolução 

através de estudo de caso; 

• Provocar uma modificação da atitude do aluno em relação ao processo de 

ensino e aprendizagem, estimulando a autoaprendizagem. 

Consolidando o compromisso do IESMA com a formação de acadêmicos de 

graduação como sujeitos ativos, com possibilidades de desenvolvimento de novos 

saberes, com rigor científico e confiabilidade metodológica, oferta-se aos discentes 

curso de informática básica, gratuito e acesso as TICs, promovendo assim a inclusão 

tecnológica, fundamental para o adequado desempenho ao longo do curso e da 

profissão. 

Neste eixo do atendimento psicopedagógico o trabalho do NAP tem como 

objetivo atender de forma individual e coletiva às necessidades do corpo discente no 

campo do relacionamento interpessoal, distúrbios comportamentais e emocionais que 

afetam o desempenho acadêmico no processo de aprendizagem, conforme Capítulo VII 
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– Formas de atendimento do Regimento Interno do NAP. 

No que se refere à dimensão das dificuldades de aprendizagem e 

necessidades educativas especiais são oferecidos subsídios teóricos e metodológicos 

para análise e superação de dificuldades de aprendizagem temporárias ou 

permanentes, por meio de adaptações curriculares e de infraestrutura, assessoramento 

ao trabalho docente, orientações pedagógicas aos alunos e suas famílias e assessoria 

na tomada de decisões da Direção Acadêmica e Coordenações de Curso. 

 

3 Organização estudantil  

 

A organização dos acadêmicos se dá através do Conselho de 

Representantes de Turma, de natureza colegiada que integra os diferentes cursos da 

IES. 

4 Acompanhamento dos egressos 

 

O acompanhamento de egressos do Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão tem como objetivo central manter uma continuada avaliação do Instituto, 

através do desempenho profissional dos ex-alunos, visando ainda a troca de 

experiência e a integração com a instituição de ensino e a sociedade, para conhecer a 

sua realidade e oferecer formação continuada para os formados de nossa Instituição.  

Trata-se de um importante passo no sentido de incorporar ao processo 

ensino-aprendizagem e também ao de gestão elementos da realidade externa à IES, 

que apenas o diplomado está em condições de oferecer, já que é ele quem 

experimenta pessoalmente as consequências dos aspectos positivos e negativos 

vivenciados durante sua graduação.  

É importante ressaltar que se entende como egresso neste documento, o 

aluno diplomado e apto a inserir-se no mercado de trabalho. 

Para que essa política se efetive são necessários esforços conjuntos e 

interdisciplinares que envolvem diversos setores da IES como a Direção Geral, Direção 

Acadêmica, CPA, NAP, Supervisão Institucional, Coordenações de Curso e Assessoria 
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de Comunicação. 

 

Objetivo Geral  

Estabelecer comunicação com os alunos graduados pelo IESMA/UNISULMA 

obtendo informações que possam ser indicadores da qualidade dos profissionais 

formados pela instituição, além de contribuir com sua inserção no mercado de trabalho, 

potencializando assim melhoria contínua de todo o planejamento e ações, 

particularmente do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Objetivos Específicos 

 Avaliar o desempenho da instituição, através do acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos egressos a partir de pesquisas específicas por curso; 

 Manter registros atualizados de alunos egressos; 

 Promover intercâmbio entre egressos; 

 Promover a realização de atividades extracurriculares (estágios e /ou 

participação em projetos de pesquisa ou extensão), de cunho técnico-profissional, como 

complemento à sua formação prática, e que, pela própria natureza do mundo moderno 

estão em constante aperfeiçoamento e, também, palestras direcionadas aos 

profissionais formados pela Instituição; 

 Condecorar egressos que se destaquem nas atividades profissionais; 

 Divulgar permanentemente a inserção dos alunos formados no mercado 

de trabalho; 

 Identificar junto às empresas os seus critérios de seleção e contratação, 

dando ênfase à capacitação de profissionais da área; 

 Fortalecer a imagem Institucional. 

 

Como mecanismos para atingir a finalidade do programa de 

acompanhamento de egressos, o IESMA possui as seguintes ações: 
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Atualização do Cadastro de Egressos 

Para que se tenha contato constante com os egressos do IESMA/UNISULMA 

e assim possibilitar as demais ações propostas de acompanhamento busca-se manter 

permanente atualização do banco de dados de egressos.  

 

Pesquisa de Egresso 

A Instituição pretende lidar com possíveis dificuldades de seus egressos e 

colher informações de mercado visando formar profissionais cada vez mais qualificados 

para o exercício de suas atribuições. Para tanto, disponibiliza formulário específico 

online para que seja informado pelo próprio egresso. As respostas são tabuladas e 

analisadas sob a forma de Relatório pela CPA, a ser encaminhado às Coordenações de 

Curso e Diretoria do IESMA/UNISULMA para que a política de egressos da IES esteja 

calcada na possibilidade de potencializar competências e habilidades em prol do 

desenvolvimento qualitativo de sua oferta educacional.  

O Instrumento contempla o curso realizado, a atuação no mercado de 

trabalho, as dificuldades encontradas na profissão, a percepção sobre a qualidade do 

curso realizado, o perfil de profissional exigido pelas empresas, para que possa se 

proceder à identificação de novos cursos de graduação, pós-graduação e 

aperfeiçoamento, além de serem indicadores de necessidades de mudanças no 

processo de ensino, aprendizagem e gestão da instituição. 

 

Promoção de eventos 

Uma diversidade de eventos é semestralmente realizada pelo IESMA, como 

palestras, seminários, congressos, fóruns, entre outros, que são amplamente 

divulgados entre os egressos desta instituição de ensino, condizente com a política aqui 

apresentada através de seus e-mails cadastrados, redes sociais e convites enviados 

para locais de trabalho onde há grande concentração de profissionais nas áreas das 

graduações da IES.  

Nos eventos que envolvem custos, os egressos do IESMA/UNISULMA têm 

acesso a preços diferenciados de outros profissionais, favorecendo assim com sua 

formação continuada, reelaborando conhecimentos e adquirindo novos, além de facilitar 
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o intercâmbio constante da academia com a sociedade. 

Temos ainda como prática convidar egressos para relatar suas experiências, 

vivências, enquanto acadêmicos e como profissionais, sobretudo por ocasião da 

programação de integração acadêmica realizada todo início de cada semestre com os 

alunos ingressantes.  

A partir de 2013 foi instituído o Projeto Prata da Casa em que, na medida do 

possível, os cursos convidem egressos para ministrarem minicursos, oficinas, palestras, 

etc. durante eventos que promoverem.   

Ocasionalmente, contamos ainda com a participação de representantes de 

Conselhos de Classe de profissionais dos cursos oferecidos pela instituição em eventos 

destinados aos egressos, envolvendo-os nas discussões sobre o exercício profissional, 

as regulamentações da profissão e suas alterações e as questões éticas e políticas 

sobre as condições de trabalho. 

 

Estímulo à formação nível Latto Sensu 

O egresso do IESMA/UNISULMA de qualquer um de seus cursos possui 

acesso a 20% de desconto em especializações ofertadas pelo IESMA/UNISULMA.  

Os cursos oferecidos pela instituição são planejados em consonância com as 

solicitações do mercado de trabalho, em especial, com o mercado regional. Além disso, 

prima-se pela qualidade dos estudos oferecidos em nível de pós-graduação 

possibilitando sempre que possível intercâmbio com profissionais de outras vivências 

culturais do Brasil. 

 

Contratação de Egressos pelo IESMA/UNISULMA 

O IESMA/UNISULMA, sempre que possível, prestigia seus alunos egressos 

por meio de contratação profissional para atuar nos quadros docente e administrativo 

da própria instituição, confiando na qualidade dos formados nos diversos cursos 

oferecidos. 

Essa ação fundamenta-se na credibilidade de que o profissional egresso, 

além de qualificação possui vínculo afetivo importante e é conhecedor da cultura 

organizacional, favorecendo seu processo de adaptação e desenvolvimento no 
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ambiente de trabalho. 

 

Encaminhamento para o Mercado de Trabalho 

O IESMA/UNISULMA coloca-se como parceira de organizações no mercado 

de trabalho que a busquem para captação de trabalhadores qualificados, colocando-se 

como ponte de comunicação entre essas organizações e nossos alunos egressos. 

Essas parcerias funcionam ainda como retroalimentação de informações 

sobre as atuais demandas do mercado de trabalho e sobre a postura profissional dos 

alunos egressos da instituição que possibilita adequações importantes na formação 

oferecida pela IES. 
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VII. INFRA-ESTRUTURA 

 1 Infra-estrutura física  

Tabela – 6 Demonstrativo Infraestrutura Física  

 

 

 

Instalações 

                    

 2002/2015   2016   2017  2018  2019  TOTAL 

 unidade

s 

m²   unida

des 

m²   unidad

es 

m²  unid

ad 

es 

m

² 

 unida

de 

s 

m²  unida

de 

s 

m² 

         

Salas de aula 39,00 2.124,0

0 

        39,00 2.124,

00 
Laboratórios de 

Informática 

 

2,00 

 

122,00 

   

 

 

 

     

2,00 

 

122,00 

Biblioteca  

1,00 

 

332,50 

   

 

 

 

     

1,00 

 

332,50 

WC  Portadores de 

Necessidades especiais 

 

4,00 

 

36,00 

   

 

 

 

     

4,00 

 

36,00 

WC(Térreo) 8,00 110,00        8,00 110,00 

WC(PISO-1)  

2,00 

 

46,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2,00 

 

46,00 

WC(PISO-2)  

2,00 

 

23,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2,00 

 

23,00 

WC(PISO-3)  

2,00 

 

25,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2,00 

 

25,40 
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WC Administração 2,00 18,00         2,00 18,00 

Setor Financeiro 1,00 50,26         1,00 50,26 

Caixa e protocolo 1,00 17,40         1,00 17,40 

Diretoria Geral 1,00 12,20         1,00 12,20 

Apoio da Diretoria 1,00 25,60         1,00 25,60 

Reprografia  

1,00 

 

12,00 

   

 

 

 

     

1,00 

 

12,00 

Protocolo 1,00 17,40         1,00 17,40 

Recepção/Espera 1,00 163,80         1,00 163,80 

Auditório  

1,00 

 

150,40 

         

1,00 

 

150,40 

Laboratórios multiuso 9,00 548,00         9,00 548,00 

Convivência 1,00 254,63         1,00 254,63 

Cantina  

1,00 

 

32,00 

         

1,00 

 

32,00 

Vestuário Masculino 1,00 15,00         1,00 15,00 

Vestuário Feminino 1,00 15,00         1,00 15,00 

Depósito  

2,00 

 

66,50 

         

2,00 

 

66,50 

Quadra de Esportes 1,00 1.105,5

9 

        1,00 1.105,

59 Piscina adulto 1,00 451,56         1,00 451,56 

Piscina Infantil 1,00 112,56         1,00 112,56 
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Vestiário Masculino 1,00 16,00         1,00 16,00 

Vestiário Feminino 1,00 16,00         1,00 16,00 

Circulações internas em 

geral 

1,00 429,50         1,00 429,50 

Área Livre Arborizada 1,00 9.347,7

0 

        1,00 9347,7

0 Rampas e adaptações em 

Geral 

 

1,00 

 

147,00 

         

1,00 

 

147,00 

Sala de Professores 1,00 43,00         1,00 43,00 

Coordenações da área da 

Saúde e da área de 

Humanas 

 

2,00 

 

122,22 

         

2,00 

 

122,22 

Diretoria Acadêmica 1,00 22,52         1,00 22,52 

Apoio da Diretoria 

Acadêmica 

1,00 16,89         1,00 16,89 

Secretária Acadêmica  

1,00 

 

30,97 

         

1,00 

 

45,97 

Setor Administrativo  

1,00 

 

24,03 

         

1 

 

24,03 

T

O

T

A

L 

 15.832,

74 

 717,7  667,

2 

     17220.

99 
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2 Biblioteca: 

 

Quantificar acervo por área de conhecimento (livros e periódicos, assinatura 

de revistas e jornais, obras clássicas, dicionários, enciclopédias, vídeos, DVD, CD 

Rom’s e assinaturas eletrônicas) 

Tabela – 7 Acervo Biblioteca  

                                                     BIBLIOTECA  

                                                                 

ACERVO 

 

        LIVROS/ENCICLOPÉDIA E DICIONARIOS PERIÓDICOS VIDEOTECA 

 

CD’S 

ARÉA TÍTULOS      

EXEMPLARES 

NACIONAIS / 

ESTRANGEIROS 

  

Ciências Agrárias   44        32         0 0 0      0 

Ciências Biológicas 362 668         4 2 0    46 

Ciências Saúde   2496 6268        26 0 62   520 

Ciências Exatas e da 

Terra 

 

 

 

176 498         3 0          0   0 

Ciências Humanas    1542 1673      10 0 0  500 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

   7944  

13214 

     35 0       277 873 

Engenharia / 

Tecnologia 

36 79 0 0 0      0 

Línguas e Letras 376 525 1 0 0      0 
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TOTAL 12978 22958 79 2 3339 1846 

 

Espaço físico para estudos 

O espaço físico da biblioteca possui área de 212,50 m², apropriada para 

armazenar e disponibilizar o acervo bibliográfico da instituição, bem como possui 

espaço específico para pesquisa (cabines com 8 computadores com acesso a internet), 

2 computares para a pesquisa do acervo e reserva de materiais, 2 salas para estudos 

em grupo, sala de estudo coletivo com 8 mesas com 5 lugares cada,4 cabines para 

estudo individual e uma área reservada para pesquisa em monografias e periódicos.  

 

Horário de funcionamento 

A Biblioteca funciona de Segunda a Sexta-feira das 7h15min as 

22h30min e aos Sábado de 8h a 12h. Havendo aula aos sábados, de 13h30min às 

17h30min. 

 

Pessoal técnico-administrativo 

A biblioteca conta com uma equipe formada por 7 funcionários assim 

distribuídos: 01 bibliotecária responsável, 04 auxiliares administrativos e 02 estagiários, 

funcionando de segunda a sexta-feira das 7h15min às 22h30mim, e aos sábados das 

8h às 12h.  

 

Serviços oferecidos 

 

 Os dados da Biblioteca são totalmente informatizados, a partir do software 

Sábio. O software permite cadastrar todos os dados referentes aos documentos 

preenchendo-se os campos que são gerados por uma planilha para que se possa 

extrair maiores dados, o controle das entradas e saídas dos mesmos também são 
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feitos no sistema. Permite, ainda, o uso do MARC, que padroniza a representação 

descrita automatizada dos acervos bibliográficos e tem sido considerado um padrão 

internacional. 

 Ao usuário é permitido acessar o banco de dados facilitando a busca 

através das opções ―autor, título e assunto‖, os quais encontram-se com a 

classificação a CDU e a catalogação utilizada é o AACR2, permitindo ainda saber se o 

material desejado encontra-se disponível e quantidade existente.  

O acesso ao acervo é livre para todos os usuários da biblioteca. Para 

usuários da comunidade é permitido apenas consulta local mediante identificação; 

O usuário tem a sua disposição 8 computadores conectados à internet com 

acesso gratuito; 

O empréstimo domiciliar destina-se a docentes, discentes  e pessoal 

administrativo da Faculdade. A quantidade a ser permitida para cada categoria é de 3 

livros para discentes e funcionários e 6 para docentes, com prazos de 7 e 15 dias úteis 

respectivamente, o mesmo é feito mediante apresentação qualquer documento de 

identificação. Os livros com a etiqueta de Consulta Local no dorso não estão 

disponíveis para empréstimo domiciliar. 

Os materiais especiais CD, DVD, OBRAS DE REFERÊNCIA (dicionários, 

enciclopédias, guias, atlas) e PERIÓDICOS não estão disponíveis para empréstimo 

domiciliar ou a critério da coordenação da biblioteca. 

Os periódicos a critério da coordenação da biblioteca podem ser 

emprestados nos finais de semana e feriados mediante apresentação do documento 

de identificação; 

As reservas são realizadas nos terminais instalados no interior da Biblioteca, 

nos corredores da IES ou no site da faculdade, Biblioteca Online. 

O COMUT está disponibilizado para os usuários mediante solicitação a 

bibliotecária; 

As novas aquisições são expostas até a chegada de outra remessa de 

aquisições;  

Na página da faculdade o usuário pode consultar o acervo fazendo a busca 

por autor, título e  assunto 



 

92 
 

 

Formas de atualização e cronograma de expansão do acervo 

O acervo de livros está em constante processo de aquisição, sendo a 

atualização na ordem de 5% ao ano, ou conforme demanda específica, sendo 

disponibilizado aos usuários internos e externos. 

Tabela 8 – Exansão e atualização do acervo 

EXPANSÃO PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA EM 5% 

CURSOS   2015 2016 2017 2018 2019 

Curso de Administração 

Títulos    1.108 1.163 1.222 1.283 1.347 

Exemplares   3.120 3.276 3.440 3.612 3.793 

Curso de Direito 

Títulos   1.931 2.028 2.129 2.235 2.347 

Exemplares   7.387 7.756 8.144 8.551 8.979 

Curso de Serviço Social 

Títulos   377 399 416 437 459 

Exemplares   1.108 1.163 1.222 1.283 1.347 

Curso de Nutrição 

Títulos   615 646 678 712 748 

Exemplares   2036 2138 2245 2357 2775 

Curso de Educação Física 

Títulos   345 362 380 399 419 

Exemplares   1.411 1.482 1.556 1.633 1.638 

Curso de Enfermagem 

Títulos   824 865 908 954 1.002 

Exemplares   2.223 2.334 2.451 2.573 2.702 
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Curso de Fisioterapia 

Títulos   168 176 185 194 204 

Exemplares   443 465 489 513 539 

Curso de Psicologia 

Títulos   191 201 211 222 233 

Exemplares   398 418 439 461 484 

Curso de Cosmetologia e Estética 

Títulos   83 87 91 96 101 

Exemplares   746 783 822 864 907 

 

Tabela 9 -   Previsão de acervo para novos cursos 

NOVOS CURSOS A SEREM IMPLANTADOS NO EXERCÍCIO DO PDI 

2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacharelado em Educação Física 

Títulos   200 210 220 232 243 

Exemplares   594 624 655 688 722 

Biomedicina 

        

Títulos   325 341 358 376 395 

Exemplares   520 546 573 602 632 
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3 Laboratórios: 

 

Instalações e equipamentos existentes e a serem adquiridos, indicando sua 

correlação pedagógica com os cursos e programas previstos 

Tabela 10 – Laboratórios 

LABORATÓRIO I – LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA E BROMATOLOGIA 

   

Disciplinas atendidas: Farmacologia, Bioquímica, Bioquímica dos Alimentos, 

Bromatologia e Análise Sensorial de Alimentos, Química analitica e orgânica, 

Fundamentos de Análise de alimentos, Citopatologia, Bioquímica médica, Biossegurança 

e Urina e liquidos corporais Fitoterapia. 

Capacidade: 30 alunos    

Curso: Nutrição, ciências Biológicas, Enfermagem, Ed. Física, Fisioterapia, Psicologia, 

Biomedicina e Tecnólogo em Estética e Cosmética 

Área : 96 m²   

Mobiliário:   

Bancadas  5 

Bancos  30 

Armários  3 

Suporte para projetor de slides e retro-projetor  1 

Quadro branco com pincéis e apagadores  1 

Mesas e cadeiras para professor e/ou instrutor.  1 

   

Reagentes   
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Acetato de sódio p.a  1 

Acetato de sódio p.a   1 

Ácido acético glacial  1 

Ácido acético glacial  1 

Ácido bórico  1 

Ácido bórico  1 

Acido cítrico  1 

Ácido clorídrico  1 

Ácido clorídrico  1 

Ácido clorídrico  1 

Ácido clorídrico  1 

Ácido dinitrobenzóico  1 

Ácido esteárico  1 

Ácido fosfórico  1 

Ácido fosfórico  1 

Ácido fosfórico orto  1 

Ácido fosfotungstico  1 

Ácido l(+) ascórbico  1 

Ácido nítrico  1 

Ácido silicotungstico  1 

Ácido sulfúrico  1 

Ácido sulfúrico  1 

Ácido tricloroacético  1 

Ácido trifluoracético  1 

Ácido trifluoracético  1 

Bicarbonato de sódio p.a  1 

Carbonato de cálcio p.a  1 

Carbonato de sódio anidro p.a  1 

Cloreto de amônio p.a  1 

Cloreto de bário   1 

Cloreto de cabalto ii  1 
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Cloreto de cálcio dihidratado  1 

Cloreto de ferro iii  1 

Cloreto de ferro iii  1 

Cloreto de ferro iii  1 

Cloreto de ferro iii  1 

Cloreto de ferro iii (co) anidro  1 

Cloreto de manganês ii  1 

Cloreto de mercúrio ii  1 

Cloreto de mercúrio ii  1 

Cloreto de mercúrio ii (ico)   1 

Cloreto de mercúrio ii (ico)   1 

Cloreto de metileno p.a  1 

Cloreto de potássio p.a  1 

Cloreto de potássio p.a  1 

Cloreto de potássio p.a  1 

Cloreto de potássio p.a  1 

Cloreto de potássio solucão 34  1 

Cloreto de sódio cristal   1 

Cloridrato hidroxilamina p.a  1 

Cromato de potássio p.a  1 

Cromato de potássio p.a  1 

Cromato de potássio p.a   1 

Dicromato de potássio p.a  1 

Ferrocianeto de potássio   1 

Fosfato de potássio monobásico p.a  1 

Fosfato de sódio bib. Anidro p.a  1 

Hidróxido de amônio   1 

Hidróxido de amônio (iso) p.a  1 

Hidróxido de bário  1 

Hidróxido de cálcio  1 

Hidróxido de potássio   1 
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Hidróxido de potássio   1 

Hidróxido de sódio   1 

Iodeto de mercúrio ii (ico)  1 

Iodeto de potássio  1 

Óxido de titânio iv  1 

Óxido de titânio iv  1 

Óxido de titânio iv  1 

Peróxido de hidrogênio   1 

Peróxido de hidrogênio   1 

Sulfato de cálcio p.a  1 

Sulfato de cobre (ico) p.a  1 

Sulfato de cobre ii (ico) p.a  1 

Sulfato de ferro e amônio iii (ico) p.a  1 

Sulfato de magnésio p.a  1 

Sulfato de potássio e anidro p.a  1 

Sulfato de sódio decahidratado p.a   1 

Tartarato de potássio p.a  1 

Tiossulfato de sódio p.a  1 

Vidrarias/materiais  2015.1 

Adaptador de vidro  1 

Almofariz  com pistilo "g"  2 

Almofariz  com pistilo "p"  7 

Almofariz com pistilo "m"  4 

Argola com mufa  4 

Balão de fundo chato 100ml  4 

Balão de fundo chato 500ml  10 

Balão de fundo chato de 1000ml  6 

Balão de fundo chato de 250ml  5 

Balão de fundo chato esmerilhado 250ml  2 

Balão de fundo chato esmerilhado 500ml  2 

Balão volumétrico esmerilhado de 1000ml  11 
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Balão volumétrico esmerilhado de 100ml  11 

Balão volumétrico esmerilhado de 250ml  2 

Balão volumétrico esmerilhado de 25ml  1 

Balão volumétrico esmerilhado de 500ml  10 

Balão volumétrico esmerilhado de 50ml  15 

Base p/ suporte universal  20 

Bastão de vidro  2 

Becker de 1000ml  5 

Becker de 150ml  27 

Becker de 250ml  10 

Becker de 300ml  3 

Becker de 600ml  6 

Bureta de 100ml  19 

Bureta de 50ml  15 

Cabo p/ bisturi n°4  2 

Cadinho 25ml  7 

Cadinho 50ml  6 

Cadinho 100ml  8 

Cartucho extrator 22x80mm  1 CX 

Cartucho extrator 25x80mm  1PACT. 

Colônia  de cromatografia  6 

Coluna de condensador 15cm  4 

Coluna de condensador 30cm  4 

Coluna de condensador 40cm  7 

Condensador liehing 2 saída  6 

Condensador de bolas  3 

Condensador de bolas com 2 saída  7 

Condensador liehing  4 

Condensador serpentina 1 saída (m)  5 

Condensador serpentina 2 saída (p)  5 

Conta gota de plástico   13 
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Cubeta de quartzo  6 

Dessecador  3 

Erlemeyer de  500ml  9 

Erlemeyer de 1000ml  1 

Erlemeyer de 125ml  25 

Erlemeyer de 2000ml  10 

Erlemeyer de 250ml  0 

Erlemeyer de 300ml  2 

Erlemeyer de 50ml  1 

Erlemeyer esmerilhado de 250 ml  2 

Espátula de ferro  11 

Frasco p/ bureta automatico de 1000ml esmerilhado  3 

Funil de buchner "m"  1 

Funil de buchner "p"  1 

Funil de separação 250ml  4 

Funil grande  2 

Funil médio  1 

Funil pequeno  2 

Garra de aço carbono com mufa  1 

Garra dupla com mufa  6 

Garra p/ bureta  8 

Garra p/ bureta com mufa  1 

Garra p/ condensador  13 

Haste  p/ suporte universal  15 

Kit condensador de bolhas  5 

Laminas p/ bisturi  0 

Laminas p/ microscópio  0 

Lamparina de ferro  1 

Lamparina de vidro  1 

Magnésio em fita  1 

Óculos de proteção  8 
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Papel filtro 12,5  1 

Papel filtro m  1 

Papel filtro p  1 

Peneira  4 

Pera  38 

Pinça anatômica  2 

Pipeta  graduado 2in  5 

Pipeta graduada 1/n  5 

Pipeta graduada 10ml  5 

Pipeta graduada 20ml 1/10  10 

Pipeta graduada 5ml  12 

Pipeta graduada 5ml  8 

Pipeta volumétrica 10ml  5 

Pipeta volumétrica 2ml  8 

Pipeta volumétrica 3ml   1 

Pipeta volumétrica 4ml  5 

Placa de petri "m"  93 

Placa de petri "p"  33 

Proveta de 1000 ml  8 

Proveta de 10ml  3 

Proveta de 250ml  10 

Proveta de 500ml  7 

Proveta de 50ml  10 

Tela de amianto p"  10 

Tesoura   1 

Tesoura p/ mufla ou estufa  3 

Tripé de ferro  3 

Tubo digestor  27 

Vidro de relógio "m"  5 

Vidro de relógio "p"  1 

Vidro de relogio extra-pequeno  1 
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Equipamentos  2015.1 

Agitador de tubo de ensaio GOSTIRRER  2 

Agitador magnetico macro com aquecimento FISATOM  4 

Agitador magnetico macro com aquecimento QUIMIS  1 

Agitador magnetico macro com aquecimento GPSTIRRER  1 

Balança analitica eletronica MARTE  2 

Banho maria analogico "g" 8 bocas QUIMIS  1 

Banho maria analogico "p" QUIMIS   1 

Banho maria redondo WEA  1 

Barras magnéticas  4 

Bloco de microdigestor de Khijedhl QUIMIS  1 

Câmara escura FURLAB  1 

Centrífuga macro iv QUIMIS  1 

Centrifuga digital   1 

Chapa aquecedora retangular com plataforma de ferro QUIMIS  1 

Chapa aquecedora quadrada com plataforma cromada FISATOM 1 

Capela de exaustão  QUIMIS  1 

Chuveiro de emergência   1 

Compressor    1 

Condutivimetro bancada QUIMIS  1 

Deionizador QUIMIS  1 

Destilador de água MARTE  1 

Destilador de nitrogênio SOLAB  2 

Digestor de fibras / solxter  1 

Digestor de óleos e essências tipo clevenger  2 

Espectrofotômetro digital UV CELM  1 

Espectrofotômetro processado  1 

Estufa bacteriológica NOVA ETICA  2 

Estufa para secagem ODONTOBRAS  3 

Estufa para secagem NOVA ETICA  2 

Evaporador rotativo QUIMIS  1 
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Forno mulfa QUIMIS  1 

Geladeira CONSUL  1 

Liofilizador TERRONI  1 

Manta aquecedora Q313F  2 

Medidor portátil de ph de bolso PHTEK  5 

Muflá QUIMIS  1 

Micropipeta variavel DIGITEC  3 

Ph metro bancada QUIMIS  1 

Ph metro bancada ALFAKIT  1 

Ph metro microprocessado bancada   1 

Polarímetro de disco Q760  1 

Ponto de fusão QUIMIS  1 

Termômetro de geladeira PROLAB  1 

   

   

LABORATÓRIO II – LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA   

Disciplinas atendidas: Citologia, Histologia e Embriologia, Microbiologia Básica, 

Microbiologia de Alimentos, Imunológia,  Parasitologia, Patologia da Nutrição, Higiene e 

Vigilâncias Sanitárias dos Alimentos, Patologia Geral, Genética básica, Hematologia, 

Citogenética,Bacteriologia, Biologia Molecular,  Gnética Humana e médica, Citopatologia, 

Micologia, Hematologia médica, Parasitologia médica, Microbiologia médica, Bases 

Biológicas e Biologia celular. 

Capacidade: 30 alunos    

Curso: Nutrição, ciências Biológicas, Enfermagem, Ed. Física, Fisioterapia, Psicologia, 

Biomedicina e Tecnólogo em Estética e Cosmética 

Área: 96 m²   

Sala da coordenação   

   

Mobiliário:   

Armário arquivo suspenso  1 
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Armário pequeno de 2 portas  1 

Cadeira giratoria  1 

Cadeira simples  1 

Computador  1 

Mesa de computador  1 

Mesa L  1 

Telefone  1 

   

Laboratório de Microscopia   

   

Mobiliário:   

   

Armário suspenso   6 

Armario de pvc com 2 porta  1 

Armario de pvc   8 

Mesa do professor  1 

Cadeira do professor  1 

Cadeiras giratórias  30 

Quadro branco  1 

   

   

Reagente  2015 

   

Coloração de Gram  1 

EDTA  1 

Kit Bilirrubina  1 

Kit Colesterol  1 

Kit Glicose  1 

Kit panotico  1 

Kit triglicerideos  1 

Kit Ureia  1 
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Urofita  1 

   

   

Vidrarias / materiais  2015 

Alça de drigalsk  2 

Alça de platina  14 

Alfinete com cabeça colorida  50 

Almofariz grande  4 

Almofariz medio  2 

Almofariz peq  7 

Balão de fundo chato 1000ml  3 

Balão de fundo chato 100ml  13 

Balão de fundo chato 250 ml  8 

Balão de fundo chato 500ml  19 

Balao de fundo chato 500ml   2 

Balão volumetrico 1000ml  7 

Balão volumétrico 100ml  20 

Balão volumetrico 250ml  5 

Balão volumetrico 25ml  7 

Balão volumétrico 500ml  15 

Balão volumetrico 50ml  18 

Barrilete  1 

Bastoes de vidro  9 

Becker 100 ml  36 

Becker 1000ml  2 

Becker 150ml  24 

Becker 250ml  11 

Becker 300ml  23 

Becker 500ml  4 

Becker 50ml  2 

Becker 600ml  8 
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Becker d eplastico 250ml  3 

Bureta de vidro 100ml  18 

Bureta de vidro 50ml  9 

Cabos para bisturi nº 3  3 

Cabos para bisturi nº 4  2 

Cadinho de porcelana  de 25ml  0 

Caixa de isopor "p"  1 

Caixa de isopor extra pequena  1 

Caixa de isopor 'm"  1 

Caixa de lamina de vidro  3 

Caixa de lamina pra bisturi  3 

Caixa de laminulas  6 

Caixa de luvas "m"  26 

Caixa de luvas "p"  16 

Caixa de papel indicador universal ph  1 

Caixa de tubos capilares   1 

Calice   6 

Cálice de  plastico pequeno  8 

Calice de 1000ml  4 

Calice de plastico  20 

Cálice de vidro "p"  4 

Calice graduado de 250ml vidro  6 

Camara neubaner  2 CX 

Condensador sem juntas  1 

Cone 2000ml  2 

Conta gotas  6 

Cubetas para espectofotometria  4 

Eppendorf com tampa   de 2ml  100 

Erlemeyer 1000ml  4 

Erlemeyer 100ml  1 

Erlemeyer 500ml  9 
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Erlemeyer de 125ml  39 

Erlemeyer de 250ml  55 

Erlemeyer de 300ml  31 

Erlemeyer de 50ml  1 

Erlemeyes 2000ml  4 

Erlenmeyer da ponta esmirialhada 250ml  4 

Erlenmeyer de 100ml  1 

Erlenmeyer de 600ml  1 

Espatula  2 

Estante p/ tubo de ensaio de ferro 06x12  1 

Estante p/ tubo de ensaio de ferro 08x03  5 

Estante p/ tubo de ensaio de ferro 10x10  4 

Estante p/ tubo de ensaio de ferro 15x05  1 

Estante p/ tubo de ensaio de ferro 5x08  2 

Estante p/ tubo de ensaio de plastico 05x12  1 

Estante p/ tubo de ensaio de plastico 05x16  1 

Estante p/ tubo de ensaio de plastico 06x15  1 

Estante p/ tubo de ensaio de plastico 08x03  2 

Fita de magnesio  1 

Fita de ph  3 

Funil de buchner  2 

Funil de decantação de 1000ml  2 

Funil de separação (vidro)médio  19 

Funil de separação de 250ml  8 

Funil grande de vidro  5 

Funil medio   1 

Funil medio de plastico  2 

Funil pequeno   8 

Funil pequeno de plastico  1 

Galeria  3x 3  3 

Galeria  5x5  3 
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Galeria 1,0x1,0  2 

Galeria 1,5x1,5  1 

Galeria 2,5x2,5  3 

Galeria 4x4  1 

Garras  5 

Garrotes  2 

Grade de lamina  1 

Laminas para bisturi  cx  8 

Laminas para microscopio cx  6 

Laminulas cx  8 

Lamparina  22 

Lamparina vidro grande  3 

Lamparina vidro pequeno   18 

Lanceta cx com 100 und  1 

Lancetas esteril  100 

Lupas de mão  17 

Pacote de algodao hidrofila  2 

Papel de tornassol  5 

Papel de tornassol azul  5 

Papel filtro 40x40  1 

Papel madeira / sufite  5 

Pera  3 

Peras  8 

Pinça anatomica de dissecação  4 

Pinça de madeira  8 

Pinça metálica  3 

Pipeta  volumetrica calibrada a 20° 10ml  39 

Pipeta graduada 10ml  8 

Pipeta graduada 1ml  6 

Pipeta graduada 20ml  11 

Pipeta graduada 2ml  6 
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Pipeta graduada 3ml  2 

Pipeta graduada 5ml  13 

Pipeta volumétrica 10ml  2 

Pipeta volumetrica calibrada a 20° 100ml  4 

Pipeta volumetrica calibrada a 20° 20ml  24 

Pipeta volumétrica calibrada a 20° 2ml  28 

Pipeta volumetrica calibrada a 20° 4 ml  23 

Pipeta volumetrica calibrada a 20° 50ml  4 

Pipeta volumetrica calibrada a 20° 5ml  2 

Pistilo  20 

Placa de amianto  7 

Placas de petri de plastico "g"  120 

Placas de petri de plastico "m"  66 

Placas de petry grande  40 

Placas de petry media  240 

Placas de petry pequena  140 

Pote pequenos p/ coleta de amonstras  7 

Proveta de 100ml  29 

Proveta graduada de 10ml  4 

Proveta graduada de 150ml  7 

Proveta graduada de 50ml  6 

Provetas de 1000ml  8 

Provetas de 250ml  10 

Provetas de 500ml  3 

Rolha de silicone "m  66 

Rolha de silicone "p"  45 

Rolha de silicone 'g'  2 

Suporte para eppendorf  2 

Tela de amianto "m"  18 

Tela de amianto "p"  2 

Termometro   24 



 

109 
 

Termometros  25 

Tesoura com ponta  1 

Tripé  22 

Tubo de  ensaio  24 cm  5 

Tubo de ensaio 14,5 cm   38 

Tubos de ensaio 11,5cm  160 

Tubos de ensaio 15cm  65 

Tubos de ensaio 16cm  26 

Tubos de ensaio 19,5 cm  14 

Tubos de ensaio 7cm   92 

Tubos de ensaio 9,5cm  346 

Tubos de ensaio de centrifuga graduado de vidro  de 10ml  12 

Vidro de relogio grande  9 

Vidro de relogio medio  8 

Vidro de relogio pequeno  12 

   

   

Meio de cultura   

Meio (material de consumo)  2015 

Agar -agar 250 g (furlab)  1 

Agar batata dextrose 100g (himedia)  1 

Agar infusão de cerebro-coração  500g(bhi) (acumedia)  1 

Agar macconkeu 100g  (vetec)  1 

Agar mueller hinton 500g (biobras)  2 

Agar nutriente  500g  1 

Agar sabororand  dextrosado (biobras)  1 

Agar sangue triptose 500g(vetec)  1 

Brain-heart infusion agar 500g  (acumedia)  2 

Brilliant green agar  500g (acumedia)  2 

Cchu(n6) macconkey- sem sucrose e agar  1 

E m b agar (himedia)  1 
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Ec medium (acumedia)  1 

Lauryl tryptose broth (acumedia)  1 

Lst  1 

Manitol salt agar (acumedia)  1 

Peptone water 500g (acumedia)  1 

Salmonella shigella agar (acumedia)  1 

Tetrathionate broth base 500g (acumedia)  1 

Tryptose blood agar base 500g  ( acumedia)  1 

Laminas histologicas   

Laminas histol. N° 16 cerebro  12 

Laminas histol.n°07 testiculo e epidedimo  7 

Laminas histol. N°14 ovario de mamifero  9 

Laminas histol. N°15 pele de sapo  14 

Laminas histol. N° 01 rins  8 

Laminas histol.n°02 bexiga  9 

Laminas histol.n°03 estômago  14 

Laminas histol. N° 10 mesentério  14 

Laminas histol. N° 11 sangue  de sapo  13 

Laminas histol. N° 23 intestino  9 

Laminas histol. N°18 mesentério  14 

Laminas histol. N° 19 pancreas  12 

Laminas histol. N° 20 figado porco  14 

Laminas histol.n° 22 orelha  13 

Laminas histol.n° 12 sangeu humano  14 

Laminas histol. N° 24 focinho de cão  11 

Laminas histol. N° 04 pele de pata de cão  10 

Laminas histol.n° 09 coração  10 

Laminas histol.n° 13 sangeu de ave  13 

 lamina histol, n°08 osso compacto adulto  10 

Laminas histol.n° 05 esôfago e traquéia  12 

Laminas  histol. N° 17 médula nitrada  14 
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Laminas histol.n° 06 lingua  12 

Laminas histol. N° 21 ossificação  13 

Laminas histologicas   

1 abscesso-pulmão  4 

2 actinomicose-lingua  4 

3 adenocarcinoma adrenal  4 

5 adenocarcinoma de tireoide  4 

6 adenocarcinoma gl hepatoide  pele  4 

7 adenocarcinoma gl salivar  4 

8 adenoma de glandula hepatoide pele  4 

9 adenoma de mama  4 

10 ameloblastoma gengica  4 

11 amiloidose baço  4 

12 amiloidose figado  4 

13 antracose linfonodo  4 

14 antracose pulmonar  4 

15 apendicite  4 

16 arteriosclerose arteria cerebral  4 

17 aterosclerose aorta  4 

18 atrofia de testiculo  4 

19 avc  4 

20 bocio  4 

21 calcificação distrofica rim  4 

22 calcificação metastatica pulmão  4 

23 carc. Epidermoide de colo de utero  4 

24 carcinoma basocelular pele  4 

25carcinoma broncogenico  4 

26 carcinoma de bexiga  4 

27 carcinoma de prostata  4 

28 carcinoma epidermoide de pele  4 

29 carcinoma eprdermoide de pulmão  4 
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30 carcinoma gastrico  3 

31 carcinoma hepática  4 

32 carcinoma renal  4 

33 cicatrização 14 dias  4 

34 cicatrização 21 dias  4 

35 cicatrização 24 horas  4 

36 cicatrização 7 dias  4 

37 cirrose biliar  4 

38 cirrose hepatica  4 

39 cisticercose  4 

40 cistite  4 

41 cisto ovariano  4 

42 condrossarcoma  4 

43 congestão hepatica  4 

44 congestão pulmonar  4 

45 criptococose epitelio olfatorio  4 

46 degeneração hialina zenker  3 

47 degeneração testicular  4 

48 dermatite aguda  4 

49 dermatite cronica  4 

50 edema pulmonar  4 

51 embolo septico figado  4 

52 embolo septico pulmão  4 

53 encefalit viral  4 

54 endocardite  4 

55 enterite  2 

56 esclerose glomerular  4 

57 espírocercose esôfago  4 

58 esteatonecrose  4 

59 esteatose tetracloreto de carbono  4 

60 fibroma   4 
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61fibrossarcoma  4 

62 foliculite  4 

63 gastrite  4 

64 gliose  4 

65 glomerulonefrite  4 

66 gota urica rim ave  4 

67 granuloma corpo estranho  4 

68 granuloma dentario  4 

69 granuloma tb figado  4 

70 granuloma tb pulmão  4 

71 hemangioma  3 

72 hemagiopericitoma  4 

73 hemagiossarcoma  4 

74 hematoma  4 

75 hemorragia  4 

76 hepatite cronica granulomatose  4 

77 hepatite cronica  4 

78 hepatite viral  4 

79  hialinização de membrana pulmonar  4 

80 hiperplasia de prostata  4 

81  hiperplasia glandular cistica utero  4 

82 hiperqueratose  4 

83 histocitoma  4 

84 infarto esplenico  4 

85 infarto hemorragico pulmão  4 

86 infarto miocardio agudo  4 

87 infarto miocardio reparação  4 

88 infarto renal  4 

89 leidgoma  4 

90 leimioma utero  4 

91 leiomiossarcoma baço  4 
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92 leishmaniose baço  4 

93 leptospirose rim levaditi  4 

94 linfoadenite aguda  4 

95 linfoadenite eosinofilica  4 

96 linfoma linfonodo  4 

97 lipofuscina  4 

98 lipoma  4 

99 lipossarcoma  4 

100 mastocitoma azul de toluidina  4 

101 mastocitoma h.e  4 

102 melanoma   4 

103  meningioma  4 

104 meningite  4 

105 metaplasia em aorta  4 

106 metaplasia pulmonar  4 

107 metastase de tumor de mama em linfonodo  4 

108 met. De tumor de mama em medula óssea  4 

109 met. De tumor de mama no figado  4 

110 met. Pulmonar de condrossarcoma  4 

111 met. Pulmonar tumor de mama  3 

112 miocardite  4 

113 necrose de caseificação linfonodo tb  4 

114 necrose de coagulação figado  4 

115 necrose de liquefação cerebro  4 

116 nefrite intersticial cronica  4 

117 nefrite trombo embólica  4 

118 nefrose  4 

119 nevus colagenico  4 

120 nevus melanocitico  4 

121 osteomielite dedo  4 

122 osteossarcoma  4 
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123 pancreatite  4 

124 papiloma  4 

125 pielonefrite  4 

126 pigmento melanico pulmão  4 

127 plasmocitoma  4 

128 pneumonia descamativa  4 

129 pneumonia fibrinosa  4 

130 pneumonia granulomatosa  4 

131 pneumonia intersticial  4 

132 pneumonia micotoca  4 

133 pneumonia purulenta  4 

134 prostatite cronica  4 

135 prostite purulenta  4 

136 rabdomiossarcoma  4 

137 raiva man  4 

138 rinosporidiose  4 

139 sarcosporidios  4 

140 seminoma  4 

141 sertolinoma  4 

142 tecido de granulação  4 

143 teratoma ovário  4 

144 tireoidite  4 

145 toxoplasmose cerebro  4 

146 tripanossoma cruzi coração  4 

147 trombo celular  4 

148 trombo arterial  4 

149 trombo em organização  4 

150 trombo venoso hemorroida  4 

151 tuberculose h.e  4 

152 tvt  4 

153 ulcera estômago  4 
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artéria, veia e coração  QTD 

Arteria  2 

Veia  2 

Arteria e veia  1 

Aorta  1 

Coraçao de rato  2 

minhoca, lubricus terrestris  QTD 

Lum. Minh. Gânglio cerebral  1 

Lum. Minh. Gonada testículo  1 

Lum. Minh. Gonodas ovario  1 

Lum. Minh. Cultura e moela  1 

Lum. Minh. Esôf.coraç. Sarg.  1 

Lum. Minh.esôfago, coração  1 

Lum. Minh. Espermatozoides  1 

Lum. Minh. Regiao clitellum  1 

Lum. Minh. Ves. Seminais. Sag  1 

Lumbr. Minh. O padrao   1 

Lumbr. Minhoca, sagital  1 

agricultura (fungos parasitas)  QTD 

Albugo candida  1 

Botrytis allii  1 

Claviceps purpurea  1 

Erysiphe pannosa  1 

Exoascus pruni (taphrina)  1 

Gymnosporangium sabinae  1 

Molde rhizopus ou mucor  1 

Peronospora parasitica  1 

Plasmodiophora brassicae  1 

Puccina graminis, ferrugem preta  1 

Puccina graminis, ferrugem vermelha  1 
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Puccina graminis, ferrugem de uredinia  1 

Rhystisma acerinum  1 

Sclerotina fructigena  1 

Sphaerotheca mors uvae  1 

Synchytrium endobioticum  1 

Uncinula necator (oídio tucker)  1 

Ustilago zeae  1 

Venturia pirinum  1 

agricultura (fungos parasitas)  QTD 

Albugo c. Ferg. Branca- estg.sexuais-capsella  1 

Botrytis allii mofo cinzento da cebola  1 

Claviceps purpurea scerotium ferrugem  1 

Erysiphe pannosa-folha mofo com conidios  1 

Gymnosporangium sabinae pera ferrg. Folha  1 

Peronospora p. Míldio das crucíferas-folha  1 

Plasmodiophora brassicae com esporos  1 

Plasmopara viticola uvas infectado folha  1 

Puccinia graminis ferg.- trigo uredinia, telia  1 

Puccinia graminis teia de trigo ferrug. Preta  1 

Puccinia graminis uredinia foliares de trigo  1 

Rhizopus ou muco micelio e esporangios  1 

Rhystisma local ac. Preto d bordo-esclerócio  1 

Scerotinia f.(monilia) fruto doente-conidio  1 

Sphaerotheca grosselha mofo peritécios  1 

Synchytrium end. Batata tec sarna nefra inf.  1 

Unicula necator (oidium tuckeri) uva  1 

Ustilago z. Ferg-milho d pústula em tec hosp  1 

Venturia pirinum crosta de pêra- conidios  1 

algas  QTD 

Stigeoclonium,filam e ramos pric. Simples  1 

Anabaena,filamentos com eterocistos p.c  1 
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Aphanizomenon, que monstra heterocistos  1 

Batrachoespermum, de agua doce  1 

Chara valgaris, caule com orgaos sexuais  1 

Chlamydomonas, celulas biflageladas  1 

Chroococcus, alga unicelular, peça completa  1 

Cladophora, com celulas multinucleadas  1 

Desmidias, varias formas  1 

Diatomaceas, agua doce  1 

Diatomaceas, estrutura plotoplasmatica  1 

Ectocarpus, purilocular, peça completa  1 

Fucus serratus,anteridios e oogônios  1 

Fucus spiralis, conceptáculo-oog. E anteridios  1 

Laminaria saccharina, caule-esporangeos  1 

Microcystis, colonias irregulares  1 

Nostoc sp;de colonia com hormogonia  1 

Pediastrum,colonias esteladas  1 

Pleodorina,colonias-cél-tamanho diferente  1 

Polysiophonia,caule com anterideos  1 

Polysiophonia,caule com cistocarpos  1 

Polysiophonia,caule com tetraespóros  1 

Scytonema,filamentos não ramificados  1 

Spirogyra,filamentos vegetativos  1 

Spirogyra,escalariformes e zigotos-conjug  1 

Ulva lactuca,alga verde-capa-cél d espesor  1 

Ulva,alface do mar,talo  1 

Vaucheria,oogônios e anterídeos  1 

Volvox,colônias de células esféricas filhas  1 

Zygnema,filamentos vegetativos  1 

Angiospermas,flores  QTD 

Albugo candida,ferrugem branca cruc  1 

Arum maculatum,botao de flor  1 
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Bellis,c.i.botao de flor  1 

Cheirantus,c.t.botao de flor  1 

Elodea cloroplasto folha  1 

Estigma de eschscholtzia  1 

Lilium,antera  1 

Lilium,antera,meioses  1 

Lipinus,tremoço,nódulos radiculares  1 

Papaver,papoula flor c.t.  1 

Pinus,pinheiro,raiz  1 

Pólen de corylus  1 

Pyrus malus,maça  1 

Taraxacum,dente de leao,botao de flor  1 

Tipos de pólen,peça completa  1 

Tulipa,tulipa,ovario c.t.  1 

Zea e renunculus,c.t. de flores  1 

Zea mays,raizes de milho  1 

Aracnóide e miriápodes  QTD 

Farinha de carrapato  1 

A.j.abdome com pulmoes  1 

A.j. cefalotórax e sn central  1 

A.j.quelíceras e pedipalpo  1 

Ácaro parasita de abelha  1 

Aranha de jardim,linha  1 

Aranha de jardim ,pata  1 

Deplopoda sp,corpo,c.t.  1 

Lithobio centop,corpo,c.t.  1 

Lithobio centop,peça bucal  1 

O carrapato de frango  1 

Pele inf ovos e carrapatos  1 

Briófitas  QTD 

Marchantia,esporângio maduro  1 
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Marchantia,ramo anteridial  2 

Marchantia,talo com gema  1 

Mnium,mostrando cloroplastos de folhas  1 

Polytrichum ramo anteridial  1 

Polytrichum ramo arquegonial  1 

Polytrichum,cápsula (esporogonia)  1 

Polytrichum, folhas  1 

Polytrichum,protonema  1 

Polytrichum,tronco  1 

Ricciocarpus,mostrando talo esporófitos  1 

Ricciocarpus,mostrando talo órgaos sexuais  1 

Sphagnum,cápsula  1 

Spagnum,ramos de folhas  1 

Cartilagem e osso  QTD 

Amarela elástica cart  1 

Articul. Do dedo ou do pé  1 

Cart.fibrosa branca  1 

Cartilagem hialina  1 

Cartilagem hialina fetal  1 

Desenv.osseo da cabeça  1 

Desenv.osseo do dedo do pé  1 

Medula óssea amarela  1 

Óssea esponjoso da vaca  1 

Osso compacto col.esp.  1 

Osso compacto da vaca  1 

Célula vegetal  QTD 

Anteras de sacos de lírio  1 

Cucurbita pepo(abóbora)  1 

Fruto de pyrus(pêra)  1 

Ovário de lírio  1 

Pontas de raízes de allium  1 
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Ricinus,endosp.mamona  1 

Spirogyra,fases de conj.  1 

Tilia madeira maceradas  1 

Tubérculo de batata  1 

Célula vegetal  QTD 

Aristolochia longa caule de um ano  1 

Aristolochia,caule mais velho  1 

Capsella,saco de erva,os embrioes in situ  1 

Celas de pedra de polpa de pêra  1 

Células de cortiça da casca  de quercus  1 

Células vegetais,epiderme de allium  1 

Cucurbita,abóbora,caule com feixes  1 

Fagus,folha,gema mostrando origem folha  1 

Grânulos de amido,tubérulos de batata  1 

Graos de aleurona em endosperma-ricinus  1 

Lilium,anteras most câmaras e graos pólen  1 

Lilium,estigma e pólen com tubos polínicos  1 

Lilium,lírio,botao de flor mostra o diagrama  1 

Lilium,ovario com saco embrionário  1 

Pelos radiculares na ponta da raiz  1 

Pinus,pinheiro,folhas(acicula)  1 

Ranunculus,buttercup,raiz dicotiledônea  1 

Sambucus,sabugueiro,caule com lenticelas  1 

Syringa,lilás,folha dicotiledônea  1 

Triticum,trigo embr.de milho,e endosperma  1 

Triticum,trigo,grama caule  1 

Tulipa,epiderme de folha com estômatos  1 

Zea mays,milho monocotiledônea tronco  1 

Zea mays,milho,folhas,grama monoco  1 

Conjunto de genética   QTD 

Allium,raiz pontas,todos os estagios mitose  1 
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Ascaris fertilizaçao de ovos   1 

Ascaris,meiose e clivagem inicial  1 

Ascaris,pronucleos masculino e feminino  1 

Cromossomos gigantes da glândula salivar  1 

Cromossomos gigantes,seçao  1 

Cromossomos humanos,humana  1 

Cromossomos humanos,mulher  1 

Embriologia de embriao de peixe mostrando  1 

Eschscholtzia,estigma,most.penetrante  1 

Genética de drosophila,mutante``sine oculis``  1 

Genética de drosophila,mutante ``asa vestigial``p/c  1 

Genética de drosophila``olho branco``p/c  1 

Genética de drosophila.mutante ``ébano``p/c  1 

Genética de drosophila,tipo adulto selvag  1 

Lagostas astacus  1 

Lilium,p.div.e leptotênicos para zigóteno  1 

Lilum,primeira divisao,diacinese telófase  1 

Lilium,seg.div.para encenar interquinesis  1 

Ouriço do mar ovo desenvolvimento  1 

Ovario de coelho,mostrando folículos  1 

Polytrichum,musgo,arquegonio  1 

Polytrichum,musgo,aequegonio peça compl  1 

Spirogyra,conjugaçao escalariforme zigotos  1 

Testiculos d rato mostrando espermatogênese  1 

Conjunto parasitologia curto  QTD 

Trypanosoma gambiese-esf.sangue  1 

Acarapis woodi,ácaro parasita  1 

Anopholes malária mosquito partes  1 

Ascaris lumbricoides,homem,fêmea  1 

Ascaris lumbricoides,homem,óvulos  1 

Cimex lectularius adult.de percevejos  1 
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Culex pipiens do mosquito comum  1 

Dermanyssus gallinae  1 

Echinococcus granulosus,s. De cisto  1 

Eimeria stiedae em fígado de coelho  1 

Enterobius vermiculares  1 

Faenia ou moniezia,tênia,escolex  1 

Fasciola acaso fígado bovino  1 

Fasciola hepatica fig.bovino,óvulos  1 

Hymenolepis n. Tapewormproglotes  1 

Ixodes sp,adulto carrapato  1 

Malária por plasmodium berghei  1 

Nosema apis disenteria mel de abelha  1 

Pediculus humanus,piolho  1 

Pulga de cachorro ctenocephalus  1 

Sarcocystis sp,secçao de musculos  1 

Sarcoptes scabiei(ácaros siro)  1 

Taenia pisiformis,cão tênia  1 

Taenia sagitana,tênia do homem  1 

Trichinella spiralis,secçao músculo  1 

Criptógamas  QTD 

Aspidium(dryopteris),samambaia  1 

Aspidium folha com esporângios  1 

Claviceps purpurea  1 

Claviceps purpurea,de escleródios  1 

Coprinus cogumelo c.t. basìdios  1 

Equisetum,rabo de cavalo c.t.  1 

Erysiphe sp.,mofo,c.t.  1 

Fucus masculino anterìdio  1 

Fucus,algas marrom  1 

Helecho,protalo  1 

Lobaria pulmonària,líquen folioso  1 
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Marchantia,anterídio c.t.  1 

Marchantia,arquegônio c.t.  1 

Morchella,os esporos do corpo,c.t.  1 

Mucor,bolor negro,micélio e espor.  1 

Oscillatória,cianofíceas  1 

Peziza sp.  1 

Peziza,apothecium com ascos c.t.  1 

Polytrichum musgo de esporos cáps.  1 

Psalliota,píleo com lamelas c.t.  1 

Rhizopus nigricans,hifas  1 

Saccharomyces,a levedura,brotaçao  1 

Synchytrium endobioticum,tec infect  1 

Tipos de bactérias  1 

Tubérculo rufum  1 

Criptógamas  QTD 

Bacillus subtilis,esporo,bacillus feno  1 

Boletus,cogumelo,píleo  1 

Chara,carácea algas,talo com órgãos  1 

Closterium,desmidia  1 

Colônias pleodorina com células  1 

Diatomaceas,varias espécies  1 

Ectocarpus,as algas castanhas  1 

Equisetum,cavalinha,eláteros esporos  1 

Mougeotia algas fil.televisoes,cloropl  1 

Penicillium,mofo azul,micélio e com  1 

Phyllitis folha de samambaia com sori  1 

Plasmodiophora brassicae  1 

Pleurococcus,alga verde  1 

Polytrichum musgo tronco com flocos  1 

Protonema de molde,peça completa  1 

Pteridium,samambaia,rizoma  1 
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Puccinia graminis,ferrugem do trigo  2 

Rhdomela,marinha algas vermelhas  1 

Sclerotinia(monilia),c.t.  1 

Selaginella,estróbilo com esporos  1 

Spirogyra em conjugaçao com zigotos  1 

Streptococcus lactis,bactéria leite  1 

Ustilago zeae,ferrg,pústulas com esp  1 

Volvox,com colônias filhas  1 

Criptógamas  QTD 

Batrachospermum,alga vermelha agua doce  1 

Chlamydomonas,algas biflagelados  1 

Cladophora,alga verde,f.ramificados  1 

Cosmarium,desmidia  1 

Enteromorpha,algas fronde,estreito  1 

Esquisetum,cauda de cavalo,tronco  1 

Exoascus pruni,tecido infectado  1 

Laminaria saccharina talo com espor.  1 

Lycopodium,esporófilo com esporos  1 

Lycopodium,tronco com estela  1 

Minium,musgo,anterídios  1 

Minium,musgo,arquegônios  1 

Nostoc,alga azul-verde c heterocistos  1 

Polysiphonia,algas vermelhas,anterídio  1 

Polysiphonia,cistocarpos  1 

Polysiphonia,tetraesporas  1 

Psilotum,tronco primitivo  1 

Salvinia natans,samambaia de agua espor.  1 

Sphaerotilus natans,bactérias d agua  1 

Ulva,alface do mar,algas marinhas verdes  1 

Crustáceos  QTD 

Anatifera lepas,craca  1 
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Astacus,brânquias  1 

Astacus,estômago  1 

Astacus,intestino  1 

Astacus,lagostas,olho  1 

Camarão de água salgada  1 

Cyclops sp.,copépode  1 

Daphnia sp., pulga d`agua  1 

Gammarus,anfípodo  1 

Larva náuplio  1 

Fanerógama  QTD 

Dahlia,cristais ilunila,tubérculos  1 

Acorus calamus,cálamo rizoma  1 

Allium,mitose,todas as etapas,em raíz  1 

Asparagus,ápice d caule,meritaloático tec.  1 

Bryonia,caule com placas perfuradas  1 

Células de madeira macerada  1 

Citrus,glândulas de óleo,casca do fruto  1 

Corylus,gordura em cortes de endosperma  1 

Cristais d oxalato de calcio,casca d cebola  1 

Daucus,raiz de armazenamento de cenoura  1 

Dendrobium,orquidea,raíz aérea com velas  1 

Dionaea,p.carnívora,glândulas digestivas  1 

Drosera,folha com  pêlos glandulares p.c  1 

Elodea,caule aquático com feixe primitivo  1 

Fagus,folhas d sol,d sombra na msm lâm  1 

Fagus,três seçoes da madeira  1 

Helianthus,girassol,caule de dicotiledônea  1 

Juncus,cana,talo com células estreladas  1 

Lilium,antera jovens most.meiose d cel.mãe  1 

Lycopersicum,tomate,fruto jovem  1 

Marchantia,fígado,talo com cúpula  1 
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Nerium,folha seromorfa com estômatos  1 

Nymphaea,lírio aquático,folha flutuante  1 

Palargonium,caule jovem-planta anual  1 

Phaseolus,feijão-pericarpo e sementes  1 

Pinguila,folhas com pêlos glandulares  1 

Pinus,cone feminino jovem com óvulos  1 

Pinus, embrião maduro com endosperma  1 

Pinus,grãos de pólen com asas,peça comp  1 

Pinus,óvulos com arquegônios  1 

Pinus,pinheiro,cone masculino com pólen  1 

Pinus,pinheiro,três seçoes da madeira  1 

Pinus,pinheiro,caule antigo,lignificado  1 

Ploenix,reservas de celulose em sementes  1 

Quercus,carvalho,raiz lenhosa antiga  1 

Rheum,ruibarbo,raíz com cristais  1 

Ribes,groselha,caule com felogênio  1 

Salvia,caule quadrado com colênquima  1 

Solanum,ovário d batata-marginal-central  1 

Sphagnum,musgo de turfa,folha,peça c  1 

Talo de musgo com folhas,peça completa  1 

Taraxacum,dente de leão,flor composta  1 

Tília,caule antigo,lignificado  1 

Urtiga,folhas com pêlos urtigantes  1 

Utricularia,peça completa de bexiga  1 

Verbascum pares de folhas ramificadas  1 

Xanthoria,líquen,apothecium  1 

Zea mays,milho,talo com feixes  1 

Fungos e líquenes  QTD 

Puccinia graminis,ferrugem preta  1 

Aspergillus glaucum,ferrugem marrom  1 

Boletus edulis,através dos poros  1 
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Botrytis allii,mofo cinzento de cebola  1 

Erysiphe pannosa,míldio de rosa  1 

Esclerodermia vulgare  1 

Lactífero vaos caule da euphorbia  1 

Lycoperdon gemmatum  1 

Mucor mucedo molde preto  1 

Ovario lilium,ovos disponíveis  1 

Penicillium sp.,mofo azul em casca  1 

Plasmodiophora  ferrugem da couve  1 

Psalliota sp.,cogumelo  1 

Puccinia graminis,uredinia em trigo  1 

Rhytisma acerinum,alcatrão de bordo  1 

Saccharomyces sp.,ovo de levedura  1 

Smilax,endoderme raiz espessada  1 

Taphrina pruni com haustórios,ascos  1 

Tubéculo.rufum,o corpo de frutas  1 

Ustilago zeae,ferrugem do milho  1 

Venturia pirinum,crosta de pera  1 

Xanthoria de apothecium  1 

Xanthoria,líquen,algas simbióticas  1 

Genética,reproduçao e embriologia  QTD 

Ascaris,útero mostrando maturaçao do ovo  1 

Bumblebee(melolontha),ovários  1 

Capsella pastoris bursa,embriões  1 

Cromossomas de lampbrush  1 

Cromossomos humanos,etapa de metáfase  1 

Dna e rna em cores diferentes,raíz-cebola  1 

Embriologia da galinha (gallus),24 horas  1 

Embriologia da galinha (gallus),72horas  1 

Embriologia da rã,etapa tetracelular  1 

Hydra com ovarios  1 
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Hydra com testículo  1 

Lilium,antera jovem,etapa de diplóteno  1 

Lilium,ovario com saco embrionário  1 

Lilium,antera jovem,meiose,fase de prófase  1 

Rã,etapa de mórula   1 

Rã etapa de néurula  1 

Rã ,testículo mostrando espermatogenese  1 

Rato,útero contendo embrião  1 

Taenia,proglótides madura,peça completa  1 

Helmintos  QTD 

Ascaris,adulto macho e fêmea  1 

Echinococcus multiloculares,fígado infect  1 

Enterobius vermiculares oxiúro,peça compl  1 

Fasciola hepatica ,verme de fígado grande  1 

Fasciola,a regiao central do corpo  1 

Hirudo medicinalis,sanguessugas  1 

Lumbricus,com cogumelos  1 

Lumbricus,com estômago  1 

Lumbricus,com intestinos e nefrídios  1 

Lumbricus,minhoca,a extremidade anterior  1 

Lumbricus,regiao de vesículas seminais  1 

Nemertine,espécies marinhas corpo  1 

Nereis,lombriga de mar  1 

Planaria,(turbellaria )peça completa  1 

Planaria,para a estrutura geral  1 

Taenia ou moniezia,escólex e proglotes  1 

Tênia sp. Proglotes maduras  1 

Tênia sp. Solitaria,proglotes,peça complet  1 

Trichinella spiralis,encistada músculo  1 

Tubifex,oligoquetos,peça completa  1 

Histologia humana  QTD 
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Células do epitelio da boca  1 

Estômago  1 

Glándula linfatica humana  1 

Músculo cardíaco  1 

Nervo periférico  1 

Tecido conjuntivo orelha  1 

                                               insecta  QTD 

A.m. abelha cabeça, olhos, cerebro  1 

A.m. mel de abelha ant. E asas poster.  1 

A.m. mel picada abelha, saco veneno  1 

Apis mellifica, abelha, perna anterior  1 

Apis mellifica, abelha, perna posterios  1 

Apis mellifica, abelha, sucção vazam  1 

Bicho de seda bombyx mori  1 

Bicho de seda bombyx mori mariposa  1 

Chironomus mosquito de larva  1 

Córnea, isolada de olho de inseto  1 

Ctenocephalus cão canis pulga, adulta  1 

Culex pipes mosquito  1 

Culex pipes mosquito de larva  1 

Espiráculo de inseto  1 

Melolontha cockchafer  1 

Melolontha, besouro  1 

Mosca da fruta drosophila de adulto  1 

Musca domestica mosca  1 

Musca domestica perna mosca  1 

Pieris borboleta  1 

Pyrrho, burg  1 

Terreno carabus beefle  1 

Tipos de antena de insetos  1 

Tranqueia de inseto  1 
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                            musculo do coração  QTD 

Músculo (esq.) Estriado  1 

Estrias (esq.) Estriado  1 

Musculo liso involuntario  1 

Musculo do coração  1 

Musc. Card. Intercaladas  1 

                                             poríferos  QTD 

Actinia, anémona do mar  1 

Aurelia, medusa p.c efiras  1 

Espiculas de diferentes esp  1 

Euspongia esp. Comercial  1 

Hydra, c. T dif. Niveis  1 

Hydra, pol. De agua doce  1 

Obelia, p.c. medusa  1 

Spongilla esp. Agua doce  1 

Sycon esponja marinha  1 

                                      poriferos e cnidarios  QTD 

Actinia, anémona do mar  1 

Aurelia, medusa p.c efiras  1 

Espiculas de diferentes esp  1 

Euspongia esp. Comercial  1 

Hydra c.t dif. Niveis  1 

Hydra, pól. De agua doce  1 

Obelia, p.c. medusa  1 

Spongilla esp. Agua doce  1 

Sycon esponja marinha  1 

                                       protozoários  QTD 

Ameba  1 

Ceratium  1 

Eimeria stiedae   1 

Euglena viridis  1 
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Foraminiferos  1 

Paramécio  1 

Plasmodium  1 

Radical  1 

Trypanosima  1 

Vortinella  1 

                       sit. Respiratorio e circulatorio  QTD 

Aorta humana  1 

Arteria e veia humana  1 

Arteria humana  1 

Glandula linfatica human  1 

Pulmao humano  1 

Sangue humano  1 

Tranqueia de gato   1 

Veia humana  1 

                                     sistema digestorio  QTD 

Raiz de dente humano  1 

Apendice veriforme humano  1 

Cólon (intestino humano)  1 

Dente estagio médio de desenvolvimento  1 

Duodendo de gato ou cachorro  1 

Esofago de gato ou cachorro  1 

Estomago de gato  1 

Figado de porco  1 

Glândula parótica de gato  1 

Glândula submandibular do gato  1 

Intestino delgado de cão  1 

Jejuno de gato ou cachorro  1 

Língua de gato  1 

Pâmcreas de porco  1 

Vesicula biliar de ovelhas  1 
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                                   sistema endócrino  QTD 

Com ilhotas de pâncreas  1 

Corpo lúteo  1 

Glâmdula adrenal  1 

Glândula tireóide  1 

Hipófise  1 

Thymus  1 

                                 sistema excretorio  QTD 

Bexiga urinária  1 

Rim de gato  1 

Rim de rato  1 

Rim de rato sagital  1 

Ureter  1 

Uretra  1 

                                 sistema linfático  QTD 

Linfonodo de porco  1 

Amigdala humana  1 

Baço de coelho  1 

Linfonodo de gato  1 

Med. Óssea vermel. De vaca  1 

Timo de gato jovem  1 

Tecido conjuntivo areolar  1 

Tec. Adip. Corado sudan  1 

Tec. Fibroso elast. Amarelo  1 

Tecido adiposo  1 

Tecido elastico  1 

Tecido embrionario  1 

Tecido fibrodo branco  1 

Tecido mucoso  1 

Tecido radicular  1 

                                 tecido epitelial  QTD 
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Celulas califormes  1 

Ep. Cuboide g. Tireoide hum.  1 

Ep. Cuboide retal coelho  1 

Ep. Escam. Est. Cornified  1 

Ep. Pseudoestratificado  1 

Ep. Simples colunar ciliad.  1 

Ep. Transic. Bexiga ovelha  1 

Epitelio colunar simples  1 

Espitelio esc. Est. Não- corn.  1 

Epitelio escamoso  1 

                            sistema nervoso  QTD 

Cortex cerebral  2 

Cerebelo  2 

Medula espinhal  2 

Nervo perlpheral  2 

Celulas nervosas motor  1 

Nervo perpheral  1 

                                         escritorio  QTD 

Armario de aço com 4 gavetas  1 

Armario de madeira com 2 porta  1 

Armario de madeira pequeno com 2 porta  1 

Mesa  2 

Computador  1 

Telefone  1 

Cadeira giratoria  1 

Cadeira simples  1 

   

Materiais   QTD 

Alfinete com cabeça colorida  50 

Barrilete  1 

Becker d eplastico 250ml  3 
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Caixa de isopor "p"  1 

Caixa de isopor extra pequena  1 

Caixa de isopor 'm"  1 

Caixa de luvas "m"  26 

Caixa de luvas "p"  16 

Cálice de  plastico pequeno  8 

Cálice de vidro "p"  4 

Camara neubaner  2 CX 

Erlenmeyer da ponta esmirialhada 250ml  4 

Erlenmeyer de 100ml  1 

Erlenmeyer de 600ml  1 

Estante p/ tubo de ensaio de ferro 06x12  1 

Estante p/ tubo de ensaio de ferro 08x03  5 

Estante p/ tubo de ensaio de ferro 10x10  4 

Estante p/ tubo de ensaio de ferro 15x05  1 

Estante p/ tubo de ensaio de ferro 5x08  2 

Estante p/ tubo de ensaio de plastico 05x12  1 

Estante p/ tubo de ensaio de plastico 05x16  1 

Estante p/ tubo de ensaio de plastico 06x15  1 

Estante p/ tubo de ensaio de plastico 08x03  2 

Fita de ph  3 

Funil de decantação de 1000ml  2 

Funil de separação de 250ml  8 

Laminas para bisturi  cx  8 

Laminas para microscopio cx  6 

Laminulas cx  8 

Lamparina vidro grande  3 

Lamparina vidro pequeno   18 

Lancetas esteril  100 

Pacote de algodao hidrofila  2 

Papel de tornassol  5 
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Papel filtro 40x40  1 

Pera  3 

Placas de petri de plastico "g"  120 

Placas de petri de plastico "m"  66 

Pote pequenos p/ coleta de amonstras  7 

Rolha de silicone "m  66 

Rolha de silicone "p"  45 

Rolha de silicone 'g'  2 

Tela de amianto "m"  18 

Tela de amianto "p"  2 

Termometro   24 

Tubo de  ensaio  24 cm  5 

Tubo de ensaio 14,5 cm   38 

   

Investimento  QTD 

Auto-clave QUIMIS  1 

Balança analítica BIOPRECISA  2 

Balança semi analítica MARTE  1 

Barrilete  2 

Capela de fluxo laminar PATCHAN peq  1 

Capela de fluxo laminar QUIMIIS grande  1 

Contador manual  4 

Condutivimetro portatil ANALIOM  1 

Estufa bacteriologia NOVA ETICA  1 

Estufa bacteriologia QUIMIS  1 

Lupa esteroscopica COLEMAN  1 

Jarra anaerobica   1 

Geladeira CONTINENTAL  1 

Lactodensímetro de leite e queijo  2 

Camara de UV SOLAB  1 

Micropipeta monocanal DIGITEC  3 
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Microscópio FURLAB  6 

Microscópio BIOVAL  11 

Microscopio  TIME em video  1 

Microscópio  QUIMIS  2 

Microscópio TIME  11 

Pipetador fixo automático / bureta  1 

Oximetro- DIGIMED  1 

Termômetro digital INFRAVERMELHO  1 

Termômetro de mercúrio  17 

   

   

LABORATÓRIO III – LABORATÓRIO ANATOMIA   

Disciplinas atendidas: Anatomia Humana, Anatomia I e II,  Neuroanatomofisiologia , 

Neuroanatomia e Embriologia. 

Capacidade: 25 alunos    

   

Curso: Nutrição, ciências Biológicas, Enfermagem, Ed. Física, Fisioterapia, Psicologia, 

Biomedicina e Tecnólogo em Estética e Cosmética 

Área : 48 m²   

Mobiliário:   

   

Armários com trancas para as peças anatômicas;  6 

Bancadas para estudos;  4 

Banquetas.  25 

Câmeras  3 

Mesa com cadeira para professore/ou instrutor;  1 

quadro branco com pincéis e apagadores;  1 
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INVESTIMENTO  2015 

Armário p/ o laboratório de anatomia - compl. C/ cadeado  6 

Banner da célula animal  1 

Banner do ciclo da vida  2 

Banner do sistema circulatório  1 

Banner do sistema digestivo  1 

Banner do sistema esquelético  2 

Banner do sistema muscular  1 

Banner do sistema reprodutor  2 

Banner do sistema respiratório  1 

Boneco de musculo peq  3 

Boneco de esqueleto  2 

Boneco de musculo tamanho humano  1 

Braço c/ veias e artérias  1 

Braço esquerdo musculado  1 

Cabeça corte longitudinal  3 

Cabeça esquelética  7 

Cerebelo grande  1 

Cerebelo pequeno com artérias  3 

Coccix  1 

Coleção do desenvolvimento embrionário  1 

Coração grande  2 

Coração médio  1 

Corações pequeno  3 

Corte do cérebro  1 

Corte histológico do tecido humano  1 

Costela  35 

Clavícula   3 

Disco  1 

Escapulas  3 

Estomago c/ pâncreas  3 
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Estomago corte  1 

Estomago inteiro  1 

Externo  2 

Femur  3 

Fíbula  4 

Fígado  5 

Genitália feminina  3 

Genitália masculina  6 

Ílio  3 

Kit de 24  vertebras completo   1 

Mão esquerda  1 

Mão esquerda do sistema circulatório  1 

Meio disco  1 

Modelo de cabeça com musculatura  1 

Modelo de cavidade nasal  1 

Modelo de pulmão (s. Respiratório)  1 

Modelo do olho em orbita, 11 partes  1 

Modelo segmentado de pulmão  1 

Patela  2 

Pé  3 

Pé direito  1 

Peça - coluna lombar, sacro e sacro    1 

Peça - parte da coluna vertebral occipital   1 

Peça de articulação (clavícula, escapula, úmero)  2 

Peça de articulação (fêmur, tíbia, fíbula e patela)  4 

Peça de corte da genitália feminina  3 

Peça de corte da genitália masculina  3 

Peça do sistema urinário  3 

Peça sistema linfático  2 

Peças da coluna vertebral e pelve  3 

Peças de articulação ( fêmur e pelve)  4 
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Peças do sistema circulatório  3 

Peças do sistema digestivo  3 

Pelve  2 

Pelve e sacro  2 

Perna musculada  1 

Rádio  3 

Reto  1 

Rins  6 

Sacro  2 

Tíbia  3 

Torsos bissexual completo com dorso aberto .27 partes  1 

Traqueia  4 

Ulna  4 

Úmero  3 

Vertebras  46 

   

   

   

LABORATÓRIO IV – LABORATÓRIO DE BIOLOGIA   

   

Disciplinas atendidas:  Zoologia, geologia, Criptogamas, fanerógamas, Paleontologia 

Citologia, Histologia e Embriologia, Microbiologia Básica, Microbiologia de Alimentos, 

Imunológia,  Parasitologia, Patologia da Nutrição, Higiene e Vigilâncias Sanitárias dos 

Alimentos, Patologia Geral, Genética básica, Hematologia, Citogenética,Bacteriologia, 

Biologia Molecular,  Gnética Humana e médica, Citopatologia, Micologia, Hematologia 

médica, Parasitologia médica, Microbiologia médica, Bases Biológicas, Biologia celular e 

microbiologia geral. 

   

Capacidade: 25 alunos    



 

141 
 

Curso: Nutrição, ciências Biológicas, Enfermagem, Ed. Física, Fisioterapia, Psicologia, 

Biomedicina e Tecnólogo em Estética e Cosmética. 

   

Implantados:   

   

Área M2: 48   

   

Mobiliário:   

Armário suspenso 2 portas  2 

Armário  balcão 2 portas  4 

Mesa e cadeira do professor  1 

Estantes   2 

Cadeiras de braço  15 

Banqueta  10 

   

Vidrarias e Materiais   

Alça de madeira  2 

Almofariz com pistilo p  1 

Arame zincado  1 

Balao de fundo chato  500ml  11 

Balão de fundo chato 100 ml  5 

Balão de fundo chato 1000 ml  12 

Balao de fundo chato 100ml  18 

Balão de fundo chato 250 ml  16 

Balão de fundo chato 50 ml  8 

Balão de fundo chato 500 ml  3 

Balao de fundo chato 50ml  7 

Balao de fundo chato de 250mml  20 

Bastao de vidro  5 

Becker de 100 ml  15 
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Becker de 1000 ml  6 

Becker de 150 ml  4 

Becker de 250 ml  8 

Becker de 300 ml  3 

Becker de 50 ml  2 

Becker de 500 ml  18 

Becker de 600 ml  2 

Cadinho m  5 

Caixa de  contonete  1 

Caixa de  palito de  dente  1 

Caixa de bisturi  5 

Caixa de gases  1 

Caixa de laminas  3 

Caixa de laminulas  2 

Caixa de luvas  1 

Caixa de ph  1 

Capilar cx  2 

Conta gotas  3 

Cordão de poliesto  1 

Erlemeyes de 2000 ml  9 

Erlemeyes de 250 ml  12 

Erlemeyes de 500 ml  11 

Erlemyer 1000ml  10  

Erlemyer 125ml  5 

Erlemyer 2000ml   5 

Erlemyer 250ml   5 

Erlemyer 500ml   5 

Erlemyer 50ml  8 

Erlemyer de 1000ml  4 

Espatula  2 

Facão    5 
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Filme de laboratório   1 

Fita crepe  2 

Fita durex  1 

Fita p/ autoclave  2 

Formas tipicas de pés- mamiferos  1 

Fúnil m  4 

Fúnil p  2 

Grade para tubo de ensaio  12 

Grade tripe  8 

Lamparina  10 

Limpador de tubos  7 

Lixeira  1 

Lupas manual  4 

Martelo   5 

Mascara de proteção profissional  1 

Micropipeta  volumetrica vl variado  1 

Modelo de mitose e meiose  2 

Oculos de proteção  5 

Oleo de imersão  1 

Papel filme  1 

Papel filtro  2 

Peneira de alumínio  1 

Pêra  7 

Piceta grande   4 

Piceta média   3 

Piceta pequena   5 

Picetas  17 

Pinça anatomica de issecação  6 

Pinça de madeira   4 

Pinça dente de rato  2 

Pincel de tintura  2 
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Pipetas de 1 ml  21 

Pipetas de 10 ml  12 

Pipetas de 2 ml  38 

Pipetas de 5 ml  21 

Placa de petri de vidro m  72 

Placa de petri de vidro p   30 

Placa de petry g plástico  40 

Placa de petry m  160 

Placa de petry p plástico  10 

Ponteira p/ pipeta automatica  40 

Pregador  15 

Proveta de 10 ml  8 

Proveta de 100 ml  11 

Proveta de 1000 ml  15 

Proveta de 150ml  10  

Proveta de 150ml  4 

Proveta de 250 ml  8 

Proveta de 50 ml  6 

Proveta de 500ml   8 

Proveta de 500ml  9 

Rolo de algodão  2 

Rolo de mangueira  1 

Rolo de papel aluminio  1 

Rolo de parafilm  1 

Saco de estopa  5 

Saco de papel pardo  1 , 2 e 5 kg  10 

Serrote   4 

Suporte para titulação  4 

Termometro   10 

Termometro ambiente  1 

Tesoura cirurgica  4 
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Tesoura de poda g  2 

Tesoura de poda p  2 

Tripe  2 

Tubo de ensaio m  85 

Tubo de ensaio p  47 

Tubos de duran  50 

Tubos de ensaio m 15 x 5  15 

Vidro  de relogio g  5 

Vidro de relogio m  4 

   

   

Reagentes Validade Qtd 

Acetato de chumbo básico p.a  mar/17 1 

Acetato de chumbo ii jun/15 1 

Acetato de magnésio out/16 1 

Acetato de mercúrio jun/15 1 

Acetato de sódio set/15 1 

Ácido molibdico ago/16 1 

Alaranjado de acridina nov/15 1 

Alaranjado metila p.a fev/19 1 

Álcool acetona gram set/15 1 

Álcool acetona gram set/15 1 

Álcool acetona gram set/15 1 

Álcool acetona gram set/15 1 

Álcool amilico jan/17 1 

Álcool amilico isso jan/17 1 

Álcool butílico normal jun/18 1 

Álcool butílico normal ago/15 1 

Álcool butílico normal ago/15 1 

Álcool metílico nov/18 1 

Álcool metílico nov/18 1 
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Álcool metílico nov/18 1 

Álcool metílico nov/18 1 

Álcool metílico nov/18 1 

Álcool metílico nov/18 1 

Álcool metílico nov/18 1 

Álcool metílico nov/18 1 

Álcool metílico nov/18 1 

Álcool metílico nov/18 1 

Álcool metílico nov/18 1 

Álcool metílico nov/18 1 

Aldeído benzoico p.a nov/18 1 

Alfa naftol nov/16 1 

Alizarol nov/16 1 

Amido solúvel p.a  fev/17 1 

Anisaldeido abr/20 1 

Azul de bromofenol acs out/16 1 

Azul de comassie brilhante  mar/17 1 

Azul de cresil brilhante mar/17 1 

Azul de metileno jun/15 1 

Benzeno jul/18 1 

Carmine nacarate (bcp) abr/16 1 

Cloreto de mercúrio set/15 1 

Cloridrato hidroxilamina out/16 1 

Cloridrato hidroxilamina out/16 1 

Clorofórmio out/18 1 

Clorofórmio out/18 1 

Colchicina set/15 1 

Colchicina set/15 1 

Cromato de potássio p.a - acs ago/16 1 

D (+) glicose anidra p.a ago/18 1 

D (+) lactose p.a  mar/17 1 
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D (+) lactose p.a  mar/17 1 

D (+) sacarose p.a nov/18 1 

D(+) lactose p.a - acs mar/17 1 

Dextrose anidra p.a ago/18 1 

Difenilamino jun/16 1 

Dihidroxiantaquinona nov/18 1 

Eosina amarela dez/16 1 

Eosina azul de metileno seg. Gyensa out/16 1 

Eritrosina b jan/17 1 

Éter de petróleo ago/18 1 

Éter etílico nov/18 1 

Éter etílico nov/18 1 

Floxina b mar/17 1 

Formaldeído p.a set/16 1 

Formaldeído p.a set/16 1 

Formaldeído p.a set/16 1 

Formaldeído p.a set/16 1 

Formaldeído p.a set/16 1 

Formaldeído p.a set/16 1 

Glicerina p.a dez/16 1 

Glicerina p.a set/18 1 

Glicose - d anidra p.a out/16 1 

Guaiacol purissimo nov/18 1 

Hematroxilina mar/17 1 

Hexano p.a fev/17 1 

Inulina purex jan/16 1 

N - Hexano p.a fev/17 1 

Ninhidrina p.a jan/17 1 

Nitrato de potássio jun/15 1 

Nitrobenzeno p.a  mar/17 1 

Orto - fenantrolina abr/17 1 



 

148 
 

Piridina p.a mar/17 1 

Ponceaus mar/17 1 

Preto de amido 10b mar/17 1 

Preto de eriocromo t fev/18 1 

Resorcina 10% nov/16 1 

Safranina p.a out/16 1 

Sílica gel azul 4-8 mm jul/15 1 

Sílica gel azul 4-8 mm set/18 1 

Sílica gel azul 4-8 mm set/18 1 

Thionin acetate salt nov/16 1 

Tiamina cloridrato p.a set/18 1 

Tiamina cloridrato p.a set/18 1 

Tiamina cloridrato p.a set/18 1 

Tiamina cloridrato p.a set/18 1 

Tris hidroximetil aminometano jan/17 1 

Ureia p.a - acs nov/16 1 

Ureia p.a - acs nov/16 1 

Vanilina p.a dez/16 1 

Vanilina p.a set/18 1 

Verde brilhante ago/15 1 

Verde luz set/16 1 

Vermelho congo nov/16 1 

Vermelho de alizarina abr/16 1 

Vermelho de metila p.a jun/18 1 

Vermelho de metila p.a jun/15 1 

Vermelho de metila p.a jun/18 1 

Vermelho neutro jan/17 1 

Violeta cristal p.a - acs fev/17 1 

Violeta de metila out/16 1 

Vitamina b2 mai/18 1 

Xanthydrol set/15 1 
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Zinco metálico po p.a set/15 1 

   

Equipamentos:   

   

Aparelho de pcr  3 

Autoclave horizontal digital, capacidade 12 litros de bancada PHOEMIX 1 

B. O. D   2 

Balança analitica MARTE  2 

Barrilhete  1 

BOD  ELETROLAB  1 

Bureta   2 

Capela de  exaustão de 100% e recirculação de 0% PATCHAN  1 

Capela de fluxo laminar pcr vertical  100% e recirculação FIOTERFLUX 1 

Centrifuga microprocessada p/ microhematrocitos/ tubo capilar ELETROLAB 1 

Cilindro volumetrico  3lt GESAR  1 

Compressor OLIDEF  1 

Compressor PRISMATEC  1 

Compressor PUMP  1 

Condutivimetro portatil  ANALION  2 

Condutivimetro termocompessado automatico ANALION  1 

Contador de celuar digital - SPORTHOU  1 

Contador de celuar manual - EVLAB  1 

Cuba para eletroforese  3 

Deionizador  1 

Eletrodo de pH - UNIVERSAL  8 

Espectrofotômetro CELME - modelo 60cl -   1 

Espectrofotômetro COLEMAN   1 

Estufa p/ cultura de bacterias ODONTOBRAS  1 

Estufa p/ esterelização e secagem ODONTOBRAS  1 

Fonte de eletroforese  3 

Forno mufla microprocessada QUIMIS  1 
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Fotocolorimentro - ALFAKIT  1 

Fotometro de chama QUIMIS  1 

Furadeira  BOSCH - completa  1 

Gerador de estimulos - CIDEPE  1 

Germinadora b.PROLAB  1 

Germinadora de semente PROLAB  1 

Inubadora B.O.D NOVA ETICA  1 

Lupas COELMAN com zoom  5 

Lupas esteroscopica  XTD peq  5 

Mavcaco elevatorio  QUIMIS  1 

Medidor de oxigenio   1 

Mesas  cirurgica de porte pequeno  1 

Micropipeta automatica  1 

Microscopios BIOVAL  20 

Oximetro  pocketester  2 

PH  metro microprocessado BEL  1 

PH  metro microprocessado FURLAB  2 

Termometro digital INCOTERM  1 

Termometro para água INCOERM  1 

Tubo calibrado p/ espectofotometro UV caixa com 4 und  1 

Gerador de VAN DE GRAFF  2 

   

   

LABORATÓRIO V – LABORATÓRIO DE SEMIOLOGIA E SEMIOTECNICA 

Disciplinas atendidas:  Semiologia  e Semiotecnica, saúde da mulher, Saúde do idoso, 

Saúde da criança, Fisioologia, Urgencia e emergencia, Saúde do adulto, UTI e Centro 

Cirurgico, Emergência para Educação física,Fisioterapia em Saúde coletiva, Metodos e 

Técnicas de avaliação em Fisioterapia, cinesiologia e cinesioterapia. . 

Capacidade: 30 alunos    
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Curso:   Enfermagem, Ed. Física,  psicologia e Fisioterapia   

   

   

Implantados:   

   

Área : 96 m²   

   

Mobiliário:   

   

Cadeira do professor  1 

Cadeira para alunos   30 

Câmeras  3 

Central  2 

Mesa do professor  1 

   

Materiais  (consumo)  2014.2 

Agua p/ injeção 10ml   

Agulha descartáveis 0,45 x 13 cx 100  28 

Agulha descartáveis 0,60 x 25 cx 100  21 

Agulha hipodérmica - 25x6  55 

Agulha hipodérmica - 30x7  84 

Agulhas desc. 25 x 7  55 

Agulhas descartáveis - 0,80 x 25 cx  2cx 

Agulhas descartáveis - 40 x 12 cx 100  68 

Agulhas descartáveis 0,70 x 25 cx  188 

Agulhas descartáveis 1,20 x 40 cx  140 

Agulhas descartáveis 13 x 4,5 cx 100  234 

Agulhas hipodérmica nº 20 x 5,5  154 

Agulhas hipodérmica nº 25 x 7  95 

Aparelho medidor de triglicemia active  1 
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Aparelho medidor de triglicemia pretige  1 

Atadura de creme 15cm  8 

Caixa c/ trava  6 

Caixa de mascara  3 

Cama  1 

Cânula cat nasal oxigênio  20 

Cânula de traqueostomia  2 

Cânula traqueostomia n° 8,5  2 

Capote cirúrgico de brim com opas  5 

Categute n° 03-0 (20mm)  2cx 

Categute n° 04-0 (20mm)  1cx 

Cateter intravenoso (gelco) n°14  27 

Cateter intravenoso (gelco) n°16  27 

Cateter intravenoso (gelco) n°18  29 

Cateter intravenoso (gelco) n°24  33 

Cateter intravenoso n° 27g  22 

Cateter oxig. Oculos  10 

Coletor de urina infantil  und  4 

Coletor de urina por sist. Fechado 2000ml  6 

Compressa curativo cirúrgica 10x15cm  108 

Compressa curativo cirúrgica 15x30cm  35 

Curetas  2 

Cx. Bisturi n° 15  76 und 

Cx. Bisturi n° 24  cx  86 

Descartex  3 

Equipo macro  10 

Equipo nutrição  8 

Escalpe intravenoso n° 21  92 

Escalpe intravenoso n° 23  102 

Escalpe intravenoso n° 27  19 

Escova para lavar mão  58 
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Fios mononylon números 03  agulhada  cx  2cx 

Fios mononylon números 04  agulhada  cx  1cx 

Fita adesiva hospitalar  94 

Frasco p/ alimentação enteral nutriz 300ml  2 

Frasco p/ alimentação enteral nutriz 500ml  2 

Garrote  15 

Infusor 2 vias o/ damps  3 

Kit papanicolau  5 

Lençol hospitalar em celulose  6 

Luva cirúrgica estéril n° 6,5  44 

Luva cirúrgica estéril n° 7  cx  18 

Luva cirúrgica estéril nº 7,5  45 

Luva cirúrgica estéril nº 8,5  65 

Luvas de procedimento tamanho:  m  1cx 

Macro flexível  5 

Mascara rcp ptotetor facial/ descartável  1 cx 

Pinça Bancoc  4 

Pote de algodão  1 

Prope descartável standard - branca  25 

Seringas 20 ml  143 

Seringas 3ml  153 

Seringas 5ml  35 

Seringas 60ml  35 

Sonda  uretral n° 12  17 

Sonda asp. Traqual n° 8  27 

Sonda asp. Traquial n° 10  12 

Sonda asp. Traquial n° 16  1 

Sonda asp. Traquial n° 4  18 

Sonda asp. Traquial n° 6   2 

Sonda asp. Traquial n°18  13 

Sonda asptraquial n° 12  4 
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Sonda de foley n° 20  4 

Sonda gastrica levine n° 12  2 

Sonda levine n° 14  1 

Sonda naso curta n° 12  13 

Sonda naso longa n° 06  3 

Sonda naso longo n° 8  31 

Sonda uretral n° 10  12 

Sonda uretral n° 14  2 

Sonda uretral n° 6  8 

Sonda uretral n° 8  1 

Touca  descartaveis  1 

   

Materiais  (investimento)   

Aparador masculino  1 

Bacia de aluminio g  2 

Balança manual p/ bebê  1 

Balança p/ adulto digital  1 

Balde de aluminio  1 

Balnaça p/ bebê digital  1 

Bandejas de aluminio g  2 

Bandejas de aluminio m  2 

Bandejas de aluminio p  2 

Berço infantil  1 

Biombo  2 

Bolsa para agua quente  2 

Bolsa para gelo  1 

Braço para punção venosa e injeções nivel avançado -negro                            1 

Braço para punção venosa e injeções nivel avançado -pardo                           1 

Braço sintético para puncionamento venoso  2 

Cadeira de roda  1 

Capote   1 
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Carrinho de mocho  1 

Cuba redonda  1 

Cuba retangular  1 

Esfignomanometro adulto   6 

Esfignomanometro infantil  2 

Esfignomanometro obeso  3 

Esfignomanometro rn  2 

Estadiometro de aluminio para aula de campo  1 

Estadiometro de madeira para aula de campo  3 

Estetoscopio adulto  7 

Estetoscopio de recem-nascido  5 

Estetoscopio infantil  4 

Etapas de nascimento do bebê  4 

Fronha  4 

Glicosimetro accu-chek perfoma  2 

Jarra pequena de aluminio  1 

Kit de saúde da criança   1 

Kit mama c/ tres peças  1 

Laringoscopico  1 

Lençol com latex  20 

Lençol de hospitalar grande  6 

Lençol pequeno  6 

Lixeira de aluminio  2 

Maca  3 

Maleta c/ peças p/ exame genicologico  1 

Manequim bebê  1 

Manequim c/ genitalia feminina e masculina  1 

Manequim p/ reanimaçao  2 

Manguito obeso  8 

Mesa de cabeceira  1 

Mesa de mayo  1 
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Pele de reposição-  perna de treinamentp p/ sutura cirurgica  1 

Pele de reposição-do braço de luxo para injeções  1 

Perna de treinamento para sutura cirurgica  1 

Reanimador manual de adulto  1 

Reanimador manual infantil  1 

Reanimador manual recem-nato  1 

Simulador de injeçao intravenoso  1 

Simulador de parto  1 

Simulador genecologico  1 

Simulador para canulação intravenosa central  1 

Suporte de luz  1 

Suporte p/ bandeja  1 

Suporte p/ soro  1 

Tala aramada em e.v.a 63x9  2 

Tala aramada em e.v.a 83x10  2 

Tipoia imobilizadora  2 

Virol pra cama grande  4 

   

Materiais  (investimento) instrumento cirurgico  2014.2 

Afastador de farabeuf   1 

Cabo para bisturi n° 3  3 

Pinça allis 16cm  1 

Pinça backhaus ( braçadeira de toalha ) 12cm  9 

Pinça cheron 26cm  3 

Pinça crile reta 14cm  27 

Pinça dondy  6 

Pinça kocher curva 14cm  25 

Pinça kocher curva 20cm  4 

Pinça kocher reta 16cm  9 

Pinça kocher reta 18cm  8 

Pinça mister baby  12 
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Pinça pean 26cm  3 

Pinça pozzi 14 cm  8 

Pinças anatomica de dissecação 16cm  17 

Pinças anatomica de dissecação 20cm  12 

Pinças collin coração  16cm  4 

Pinças mosquito micro  24 

Pinças moynihan  6 

Pinças nelson 15cm  24 

Porta agulha crile   8 

Termometro clinico digital  4 

Termometro clinico redondo  22 

Tesoura cirúrgica fina/romba 23cm  2 

Tesoura cirúrgica reta fina 15cm  8 

Tesoura metzembaum 20 cm curva  2 

Tesoura pozzi 14cm  3 

Tesoura sins  8 

Tipoia imobilizadora  2 

   

   

LABORATÓRIO VI – LABORATÓRIO DE TECNICA  DIETÉTICA E TECNOLOGIA DOS 

ALIMENTOS 

   

Disciplinas atendidas: Tecnologia dos Alimentos, Bromatologia e Analise Sensorial, 

Nutrição Humana e Dietética I, II e III, Higiene e Vigilância Sanitária dos Alimentos. 

Curso:  Nutrição   

Capacidade: 25 alunos    

   

Área : 67,66 m²   
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Mobiliário:   

Bancos   

Armários  29 

Quadro branco com pincéis e apagadores  1 

   

VIDRARIAS/MATERIAIS  QTD 

Almofariz   1000ml  2 

Almofariz   150ml  9 

Almofariz   250ml  7 

Almofariz   500ml  2 

Balão de fundo chato 100ml  6 

Balão de fundo chato 500ml  10 

Balão de fundo chato 50ml  3 

Balão volumétrico 1000ml  4 

Balão volumétrico 100ml  12 

Balão volumétrico 250ml  2 

Balão volumétrico 500ml  10 

Balão volumétrico 50ml  7 

Bastão de cola quente  2 

Becker  100ml  4 

Becker  150ml  5 

Becker  200ml  2 

Becker  250ml  10 

Becker  500ml  3 

Becker  600ml  4 

Erlenmeyer 100ml  9 

Erlenmeyer 125ml  10 

Erlenmeyer 2000ml  7 

Erlenmeyer 250ml  1 

Erlenmeyer 250ml -tampa esmerilhada  2 

Erlenmeyer 500ml  11 
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Erlenmeyer 50ml  23 

Estante para tubos de ensaio  44 

Fitas durex larga  1 

Frasco para soluções de 200ml  1 

Frasco para soluções de 500ml  1 

Funil de vidro 100ml  1 

Funil de vidro 150ml  5 

Funil de vidro 250ml  1 

Funil de vidro 500ml  7 

Lâmina de bisturi  2 

Luvas de procedimento  1 

Papel filtro  1 

Pêras   21 

Pilão   2 

Pipetas graduada 10ml  4 

Pipetas graduada 20ml  7 

Pisseta 250ml  1 

Pisseta 500ml  1 

Pisseta 500ml  1 

Pisseta100ml  4 

Placas de petri G  10 

Placas de petri M  7 

Placas de petri P  6 

Ponteiras   23 

Proveta de 100ml  7 

Proveta de 10ml  9 

Proveta de 150ml  7 

Proveta de 50ml  3 

Tesoura  1 

REAGENTES  QTD 

Benzeno PA  1 
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Cloro  1 

Pisseta com Hipoclorito  1 

Sulfato de sodio decahidratado  1 

UTENSILIOS  QTD 

Bandeja   1 

Bandeja de alumínio oval M  4 

Bandeja de alumínio oval M  4 

Bandeja de alumínio retangular M  4 

Bandeja de alumínio retangular M  4 

Bandeja para bolo  com tampa  6 

Bandejas  3 

Batedor de ovo  7 

Caixa plastica com trava   6 

Caixa térmica redonda com torneira  1 

Caixa térmica retangular  1 

Colher cabo longo para misturar sucos  1 

Colheres  3 

Concha  1 

Copo de liquidificador  11 

Copo volumetrico de 300ml com tampa  10 

Copos  200ml  24 

Copos 50ml  11 

Descascador de frutas e legumes  15 

Escorredor  13 

Espatula de aluminio  1 

Espatulas para corte de bolo  3 

Espumadores  8 

Expermedor de alho  5 

Expermedor de limão  3 

Facas  6 

Facas grandes  4 
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Forma de empada p  22 

Forma de gelo  5 

Forma de pudim p  154 

Forma de queijo  8 

Forma para pizza G  1 

Forma para pizza M  2 

Forma para pizza P  1 

Forma retangular de alumínio G  5 

Forma retangular de alumínio G- fundo removivel  1 

Frigideira G  7 

Frigideira GG  3 

Frigideira M  4 

Frigideira P  4 

Funil de alumínio  6 

Funil de plástico  21 

Garrafa termica  4 

Jara para suco  1 

Jarra com expremedor de frutas  4 

Jarra de Plástico  2 

Jarra de vidro  1 

leitera  1 

Mamadeiras  5 

Moedor de Carne  1 

Motor de liquidificador   5 

Panelas de pressão  9 

Panelas grande  15 

Panelas média  28 

Panelas pequena  5 

Papeiro  6 

Pegador de macarrão  1 

Pegador de salada  1 
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Peneiras  3 

Pires p/ xicara  40 

Porta talher  2 

Pote de vidro  1 

Potes de vidro  5 

Pratos  5 

Ralador de alumínio  7 

Ralador de plástico  10 

Ralo  1 

Separador de gema  10 

Tabua de carne acrilico  5 

Tabua de carne vidro tempreado  4 

Tacho grande com tampa  3 

Tacho Médio com tampa  4 

Tampas de panela grande  16 

Tampas de panela médias  31 

Tampas de panela pequenas  7 

Xicara de café  27 

Xicara de chá  24 

MATERIAIS DE CONSUMO  QTD 

Alcool destilado 51  3 

Emulsificante  5 

Oleo  1 

Oregano  3 

Sal  2 

Trigo  4 

Vinagre  6 

Equipamentos:   

   

Balança analítica MARTE  1 

Balança mecânica WELMY  1 
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Balança semi analitica BEL  3 

Balança semi analitica MARTE  1 

Batedeira WALITA  1 

Banho Maria Grande EVILAB   

Agitador magnético com chapa aquecedora FISATOM  2 

Chapa grill  BRITÂNIA  1 

Espremedor de frutas ARNO  1 

Espremedor de frutas METIVISA  1 

Fogão BRASTEMP  4 

Freezer ELETROLUX  1 

Geladeira BRASTEMP  1 

Geladeira CONSUL  1 

Liquidificador industrial  METIVISA  1 

Maquina manual para fazer macarrão EXELSA  1 

Microondas ELETROLLUX  1 

Moedor de carne MALTA  1 

Moinho triturador para resíduos sólidos QUIMIS  1 

Multiprocessador PHILIPES  1 

Paquimetro digital  WESTERN  1 

Paquimetro   WESTERN  1 

Prensa de frutas ZATTI  2 

Prensa especial para queijo; ZATTI  3 

PH Metro W3B  1 

Refratômetro de mão  3 

Refratômetro digital de banc- faixa de medição 0.0 a 95.0% brix-mod rx 

7000a 

1 

Cabine de degustação ( analise sensorial)  10 

Termolactodensimetro de queijo  1 

Termolactodensimetro de leite  1 

Termômetro   5 
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LABORATÓRIO VII –  BIOTÉRIO   

Disciplinas atendidas: Nutrição Experimental, Fisiologia do exercicio e  xxxxxxxxxxxxxx. 

Capacidade: 15 alunos    

   

Curso:  Nutrição, Ed. Física , Psicolologia, Biomédicina  e Fisioterápia  

   

Área : 13 m²   

Mobiliário:   

Ar condicionado  1 

Armario  2 

Balança especifica  1 

Cadeira   1 

Desumidificador  1 

Estante para alojamento das cxs.  3 

Porta álcool em gel  1 

Porta papel toalha  1 

   

   

Equipamentos:   

   

Balde grande c/ tampa  2 

Bandeja G  1 

Caixa de polipropileno com armação de aço -G  10 

Caixa de polipropileno com armação de aço -M  17 

Caixa de polipropileno com armação de aço -P  7 

Fita metrica  1 

Garrafa p/ água com bico  34 
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Mesa para balança  1 

Porta álcool em gel  1 

Porta papel toalha  1 

Termômetro de ambiente  1 

   

Materiais    

Caixa de luvas  1 

Descartex  1 

Mascara descartáveis  1 

Pro pés descartáveis cx 50  1 

Rolo de algodão  1 

Tesoura  1 

Touca descartáveis cx  1 

   

A IMPLANTAR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE 

PSICOLOGIA 

  

   

Ep-148 interface 64 canais        1 

Ep-161 programa cond. Operante  1 

Eb-241 caixa de polipropileno 41x34x16 completa  5 

Ep-101 caixa de skinner mod 3  16 

Ep-151 labirinto em cruz elevado  1 

Ep-154 open field de acrílico para rato  1 

Eb-211 balança eletrônica   1 

   

LABORATÓRIO VIII-MECANOTERAPIA    
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Disciplinas atendidas:   Cinesiologia, Métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia  

Cinesioterapia Ortopedia e Traumatologia para Fisioterapia, Recursos Terapêuticos 

Manuais e Mecânicos, Ergonomia, Fisioterapia Aplicada a Neurologia 

Órtese e Prótese, Fisioterapia Aplicada a Cardiologia, Fisioterapia aplicada a 

Uroginecologia e Obstetrícia, Fisioterapia Aplicada a Ortopedia e Traumatologia, 

Fisioterapia Aplicada a Pneumologia, Fisioterapia Desportiva, Fisioterapia Aplicada a 

Oncologia, Fisioterapia Aplicada a Geriatria e Gerontologia,  Fisioterapia Aplicada a 

Reumatologia 

 

   

Capacidade: 25 alunos    

   

Curso: Nutrição, Ed. Física e Fisioterapia 

 

  

   

Implantados:   

   

Área (M2): 43,5m2   

   

Mobiliário:   

Armário suspenso 2 portas  2 

Armário  balcão 2 portas  4 

Mesas e cadeiras para professor e/ou instrutor.  1 

  7 

   

Equipamentos   

   

Feijão Phisio Roll 40cm vermelho  1 

Diva p/ Exames clinico retiraveis   8 

Shaker  2 
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Respiron classic  2 

Bola Overball oneal 23cm azul  5 

Tornozeleira 5kg  1 

Bastão colorido jg c 5pç  1 

Diva Baixo madeira  1 

Tabua proprioceptiva redonda grande  1 

Tabua proprioceptiva retangular  1 

Escada em L3 deg/rampa/corrimão  1 

Cunha alta  3 

Rolo posicionamento 27X8 cervical  1 

Rolo posicionamento 60X30  1 

Balancinho  1 

Bolsa p/ gelo Mercur Grande  1 

Bola Prof. GYMBall 65cm  2 

Bola fisiobol massagem mercur 8cm  5 

Espaldar/Barra de ling Madeira  2 

Trena  3 

Esfigmo colorido velcro premium  9 

Estetoscópio  rappaport colorido premium  9 

Goniômetro Especial PVC  1 

Martelo buck  3 

Negatoscopio 01 corpo  1 

Escada aux. Dois degraus ferro c/borracha  8 

Bola Prof. GYMBall 55cm  2 

Lápis dermaográfico  2 

Tatame emborrachado 1X1X1cm  1 

Bola Prof. Gym Ball 45cm  2 

Mesa auxiliar em Z 03 prat.  8 

Barra paralela 2m  1 

Goniômetro pequeno  1 

Andador c/ rodas mercur BC 1520  1 



 

168 
 

Muleta Canadense Fixa  1 

Bola de Borracha Mercur n° 10  5 

Muleta axilar P/M/G PR  1 

Cadeira de rodas 1009 cinza/vinho nylon  1 

Tornozeleira 4kg  1 

Expositor para bolas  1 

Feijão 90X 45cm  1 

Bengala de alumínio tipo Mercur  2 

Andador articulado infantil mini  1 

Disco de equilíbrio 16p  1 

Hand grip ajustável  2 

Tornozeleira 0,5kg  1 

Tornozeleira 1kg  1 

Tornozeleira 2kg  1 

Tornozeleira 3kg  1 

Cunha posic. 40X40X14 cm  2 

Rolo posicionamento 40X20cm  1 

Espaguete para piscina  10 

Faixa elástica Mercur vermelha 1m  5 

Faixa elástica Mercur azul 1m  5 

Faixa elástica Mercur preta 1m  5 

Bambolê 60cm  10 

   

   

   

LABORATÓRIO IX- ELETRO-TERMO-FOTOTERAPIA   
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Disciplinas atendidas:   Eletrotermofototerapia,  Cinesioterapia,Fisioterapia Aplicada a 

Neurologia,Órtese e Prótese,Fisioterapia aplicada a Uroginecologia e Obstetrícia, 

Fisioterapia Aplicada a Ortopedia e Traumatologia,Fisioterapia Desportiva,  Fisioterapia 

Aplicada a Reumatologia 

 

 

   

Capacidade: 25 alunos    

   

Curso: Ed. Física e Fisioterapia 

 

  

   

Implantados:   

   

Área (M2):  m2   

   

Mobiliário:   

Armário suspenso 2 portas  2 

Mesas e cadeiras para professor e/ou instrutor.  1 

  3 

   

Equipamentos   

   

Neurodyn III  2 

Neurodyn   1 

Sonopulse III w 3MHZ  2 

Laser Pulse special  1 

Lampada phillips 220v  2 

Aspirador aspiramax NS  1 

Eletrodos silicone condutivo metro  1 
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Caneta Laser 830nm  1 

Óculos de Proteção  1 

Bola Prof. Gym Ball 45cm  2 

Mesa auxiliar em Z 03 prat.  8 

Caneta laser 660NM  1 

Manta corporal abdominal com infravermelho  5 

Eletrodo adesivo ultrastim 5X% cm c/04 und  2 

Bolsa térmica hotcold  2 

Suporte infra pedestal com Dimer  2 

Bolsa p/ gelo mercur pequena  1 

   

LABORATÓRIO X – ACADEMIA E FISIOLOGIA DO EXÉRCICIO  

   

Disciplinas atendidas: Avaliação Nutricional,  Cinesiologia, Fisiologia Humana, medidas 

e avaliação  Ed. Física 

   

Capacidade: 25 alunos    

   

Curso:  Nutrição, Fisioterapia e Educação Fisica.   

   

Área : 123m²   

Mobiliário:   

mesa para Supervisor   

balança   

Armários   

Pc e Impressora   

Adipometro e estadiometro   

Maca   

Esfignomonometro e estetoscopi   

Mesas e cadeiras para professor e/ou instrutor.   
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Equipamentos:   

Alteres emborachado  1 

Adipometro clinico  2 

Adipometro especifico  2 

Anilhas de 10kg  4 

Anilhas de 1kg  6 

Anilhas de 2kg  2 

Anilhas de 3 kg  6 

Anilhas de 5 kg  6 

Balança digital  3 

Balança Manual p/ bebês  1 

Balança p/ Adultos  2 

Barra 1,2mt vulcanizada  1 

Barra 1,5mt vulcanizada  1 

Barra 1,8mt vulcanizada   1 

Barra 40cm vulcanizada  1 

Bicicleta ergometrica  2 

Biombo  1 

Cadeiras  16 

Cronometro  6 

Cross over vip 70 kg  1 

Estante para anilhas  1 

Esteira  1 

Esteira eletrica profissional  2 

Fita métrica  2 

Halter 1 kg  2 

Halter 2kg  2 

Halter 3 kg  2 

Halter 4 kg  2 

Halter 5 kg  2 
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Leg press 45° vip  1 

Maquina de abdução vip com 90kg  1 

Maquina de aduçao vip 90 kg  1 

Maquina extensora vip 90 kg  1 

Maquina flexora deitado vip  1 

Maquina paea peitoral e dorsal vip  1 

Maquina para gemeos sentado vip  1 

Medidor de Glicemia  3 

Medidor de lacto no sangue  2 

Mesa   1 

Mesa cirúrgica para cobaias  1 

Monitor de Batimento Cardiaco  2 

PC para 2 equipamentos: esteiras e ergometrica  1 

Quimografo p/ computador  1 

Suprino inclinado vip  1 

Suprino reto vip  1 

Tubos de guarda banner  10 

   

   

LABORATÓRIO XI – SALA DE DANÇA E DINÂMICA DE 

GRUPO 

  

   

Disciplinas atendidas: Fundamentos da dança, Fundamentos da ginástica e 

Fundamentos de lutas, Processos Grupais e Relações Humanas 

   

Capacidade: 25 alunos    

   

   

Curso: Educação Fisica, Fisioterapia e Psicologia   
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Implantados:   

   

Área : 00m²   

   

Equipamentos:   

Plinto  2 

Banco sueco  2 

Jump  15 

Step  30 

   

   

   

LABORATÓRIO XII– GINÁSIO POLIESPORTIVO   

   

Disciplinas atendidas: Recreação e Lazer I e II, Fundamentos de esportes coletivos  I, II 

e III e Fundamentos de esportes individuais. 

   

Capacidade: 25 alunos    

   

   

Curso: Educação Física   

   

Implantados:   

   

Área : 00m²   

   

Mobiliário:   

Banco sueco  2 

Rede de voley  2 

Rede de Futsal  2 
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Rede de Basquete  2 

   

LABORATÓRIO XIII – PISCINA SEMI-OLIMPICA   

   

Disciplinas atendidas:  Recreação e Lazer I e II, Fundamentos de esportes,  individuais, 

II e Pratica pedagógica em Ed. Física e Projetos com a comunidades MELHOR IDADE. 

   

Capacidade: 25 alunos    

Curso: Ed. Física e Fisioterapia   

Equipamentos:   

Raias  8 

LABORATÓRIO XV – LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA    

   

Disciplinas atendidas: Softwares em Nutrição e Saúde, Softwares em Nutrição e 

Saúde, Administração e Planejamento Físico de Unidades de Alimentação e Nutrição, 

Estatistica I e II, Estatistica aplica a psicologia, Políticas e Programas de Saúde Pública 

   

Capacidade: 25 alunos cada laboratório   

   

Curso:  Nutrição , Ciências Biológicas, Fisioterapia, Psicologia, Biomédicina, Ed. Física e 

Enfermagem. 

   

Implantados: 2 Laboratórios   

Área : 100 m²   

Equipamentos:   

   

Laboratório 01 -  25 computadores - PIV – 3.3 GHz, 512MB  Ram, HD80GB, FDD1,44, 

CD56x, Tec e Mouse óptico, Mon 15". Kit multimídia. 
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Softwares:  a implantado    

   

Cozinha Net, Cz coock, Diet Win , software MAS216   

   

LABORATÓRIO XVI– LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA    

   

Disciplinas atendidas: Softwares em Nutrição e Saúde, Softwares em Nutrição e 

Saúde, Administração e Planejamento Físico de Unidades de Alimentação e Nutrição, 

Estatistica I e II, Estatística aplicada à Psicologia, Políticas e Programas de Saúde 

Pública 

   

   

Capacidade: 25 alunos cada laboratório   

   

   

Curso:  Nutrição , Ciências Biológicas, Fisioterapia, Psicologia, Biomédicina, Ed. Física e 

Enfermagem. 

   

   

Implantados: 2 Laboratórios   

   

Área : 100 m²   

   

Equipamentos:   

   

Laboratório 01 -  25 computadores - PIV – 3.3 GHz, 512MB  Ram, HD80GB, FDD1,44, 

CD56x, Tec e Mouse óptico, Mon 15". Kit multimídia. 

Softwares:  a implantado    
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Cozinha Net, Cz coock, Diet Win , software MAS216   

 

3.1 Recursos de informática disponíveis 

Tabela 11 – Recursos Tecnológicos   

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E A SEREM ADQUIRIDOS 

EQUIPAMENTOS 
PERÍODO 

2002/2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

IMPRESSORA 13 0 0 2 0 0 15 

MONITOR 134 4 0 0 0 0 138 

PROJETOR 36 0 0 0 0 0 36 

NOTBOOK 4 0 0 0 0 0 4 

RAMAL 56 0 0 0 0 0 56 

MICROCOMPUTADOR 134 4 0 0 0 0 138 

LEITOR DE DIGITAIS 3 0 0 0 0 0 3 

NOBREAK 3 1 0 0 0 0 4 

ACESS POINT 9 9 2 0 0 0 20 

CAIXA AMPLIFICADA 5 0 0 0 0 0 5 

APARELHO DE DVD 2 0 0 0 0 0 2 

TELEVISÃO 2 0 0 0 0 0 2 

ESTABILIZADOR 147 20 15 15 10 15 222 

SERVIDOR 5 1 0 0 0 0 6 

PEN DRIVE 2 0 0 0 0 0 2 

              0 

TOTAL 555 39 17 17 10 15   
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3.2 Relação equipamento/aluno 

 

A relação equipamento/aluno varia de acordo com a necessidade da 

disciplina, procurando - se atender à demanda dos cursos, prevista nos projetos 

pedagógicos. 

Os laboratórios destinam-se à realização de atividades práticas e são 

instalados de acordo com as necessidades de ensino, pesquisa e extensão. São 

instalados, em conjunto com os acessórios, equipamentos e materiais de consumo 

necessários ao seu funcionamento. 

Procura-se, ainda, contemplar o desempenho das tarefas previstas dentro 

dos padrões de qualidade exigidos nos processos de avaliação dos cursos. 

 

3.3 Descrição de inovações tecnológicas significativas. 

 

O Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA desde sua 

autorização em 2004, conta com um avançado sistema de controle acadêmico e 

financeiro, denominado MENTOR conforme estruturados a seguir: 

Secretaria Acadêmica: 

 

A Secretaria é o principal módulo do MENTOR na esfera acadêmica, 

responsável pelo gerenciamento das informações referentes aos alunos, desde seu 

ingresso até o término do ciclo acadêmico. 

É a ferramenta mais utilizada no dia a dia da Secretaria e tem como 

objetivo maior minimizar as tarefas repetitivas e permitir ao pessoal envolvido 

trabalhar com organização e produtividade. 

Realiza o atendimento aos alunos e a gestão de serviços. Gerencia o 

portfolio de serviços disponíveis, controla as solicitações de serviços e sua execução, 

além das rotinas diárias como impressão de atestados, históricos escolares e 

relatórios. 

Altamente parametrizável, dá grande flexibilidade à instituição, permitindo o 

completo armazenamento de informações de seus corpos docente e discente. 
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Características: 

 

- Parametrização de procedimentos específicos da escola 

 

- Cadastro dos currículos dos cursos (disciplinas, equivalências, cursos, 

centros, grades, p ré- requisitos) 

- Cadastro da grade de horários (oferta das disciplinas no período) com 

turmas, disciplinas, vagas, professor, sala e horário. 

- Informações cadastrais de alunos, professores e funcionários definidas por 

campus. 

- Cadastro de Aproveitamento de Estudos (transferência externa) 

 

- Processo de Reserva de Vaga / Rematrícula dos alunos (sugestão de 

matrícula) 

- Digitação de notas e/ou configuração do período de digitação pelo professor 

 

- Controle de entrega dos diários de classe (protocolo do diário físico para 

arquivar) 

- Cálculo automático de médias, conforme padronização. 

 

- Emissão de históricos, boletins, diplomas, certificados, diários de classe, 

atas, atestados, estatísticas, etc. 

- Emissão de estatísticas para o MEC. 

 

4 Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a 

portadores de necessidades especiais 

 

No que se refere à dimensão das dificuldades de aprendizagem e 

necessidades educativas especiais são oferecidos subsídios teóricos e metodológicos 

para análise e superação de dificuldades de aprendizagem temporárias ou 

permanentes, por meio de adaptações curriculares e de infraestrutura, 
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assessoramento ao trabalho docente, orientações pedagógicas aos alunos e suas 

famílias e assessoria na tomada de decisões da Direção Acadêmica e Coordenações 

de Curso. 

 

Apoio à Acessibilidade 

Atendendo às determinações da Política Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, o IESMA instituiu ações que tem por meta a implementação 

de mecanismos, instrumentos legais e operacionais a acadêmicos com necessidades 

educacionais diferenciadas a fim de lhes assegurar o exercício de seus direitos 

básicos, propiciando-lhes condições para um bom desempenho na aprendizagem. 

O atendimento a estes acadêmicos tem seu início no processo de seleção 

discente, estando presente durante todos os períodos do curso, até sua finalização. 

Para tal, o Programa a presenta as seguintes estratégias de acompanhamento: 

Para acadêmicos com deficiência física:  

 eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante 

permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo;  

 reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços;  

 construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, 

facilitando a circulação de cadeira de rodas;  

 adaptação de portas e banheiros para permitir o acesso de cadeira de 

rodas;  

 colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

 instalação de lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de 

cadeira de rodas.  

 rebaixamento de bancadas, balcões para facilitar a comunicação nos 

setores da IES. 

A Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão assume o compromisso 

formal de atender, sempre que necessário, às exigências da lei:  
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Para acadêmicos  com deficiência visual:  

Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, ou 

haja evidência da necessidade, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de 

apoio contendo:  

 Teclado em Braille, impressora Braille acoplada a computador, sistema de 

síntese de voz;  

 gravador e fotocopiadora que amplie textos;  

 plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas de audio;  

 software de ampliação de tela do computador;  

 equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com 

visão subnormal, ou produção ampliada pela IES;  

 lupas, réguas de leitura;  

 scanner acoplado a computador;  

 plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos 

em Braille.  

Para acadêmicos  com deficiência auditiva: 

Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo:  

 quando necessário, intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a 

avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno;  

 flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico;  

 aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita 

(para 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.  
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Transtorno Espectro Autista (TEA) 

 

O atendimento das pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) são 

contempladas em todo território nacional pelas políticas de educação inclusiva, numa 

perspectiva de superação às perspectivas de exclusão, segregação e integração 

historicamente aplicadas. No entanto, a Educação Inclusiva busca a centralidade da 

organização sócio-política na busca pela preservação dos direitos individuais do 

cidadão e seu atendimento de acordo com sua especificidade. 

 Para tanto, o IESMA, fundamenta sua proposta pedagógica de inclusão 

subsidiando-se legalmente pela Constituição Federal de 1988, onde o artigo 205, 

garante como um direito de todos, o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. E no artigo 206, inciso I, estabelece a 

“igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios 

para o ensino e garante como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.   

Para tanto, o Transtorno Especto Autista (TEA), abordado pela Lei N° 12.764 

institui a Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

de 27 de dezembro de 2012, o art. 3º da referida Lei, define os direitos da pessoa com 

transtorno do espectro autista:  

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a segurança e o lazer; II - a proteção contra qualquer 

forma de abuso e exploração; III - o acesso a ações e serviços de saúde, 

com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: 

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento 

multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os 

medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no 

tratamento; IV - o acesso: a) à educação e ao ensino 

profissionalizante;b) à moradia, inclusive à residência protegida; c) ao 

mercado de trabalho; d) à previdência social e à assistência social. 
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Neste contexto, a IES, assume o compromisso de atender as 

regulamentações legais, a todos os acadêmicos autistas (TEA), bem como 

desenvolver, junto à comunidade acadêmica, atividades e ações educativas e 

preventivas. 

Desta forma, o IESMA subsidiará o atendimento por meio do Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico que promoverá a formação continuada de professores 

baseada na compreensão das diferenças de cada aluno, com foco na integração e 

acessibilidade, estímulo ao convívio social e valorização de diferentes formas de 

pensar. Concomitante, os currículos assumem a flexibilidade, as atividades 

acadêmicas e/ou avaliativas terão uma estrutura e tempo diferenciado, as diferentes 

metodologias de trabalho no alcance das necessidades, adaptação de conteúdos e 

formas de avaliação, preferencialmente práticos e focados em esquemas visuais. 

Quanto ao atendimento pedagógico dos acadêmicos com TEA, são 

realizadas as seguintes ações:  

a) Formação continuada para o corpo docente, no intuito, de subsidiar nas 

intervenções pedagógicas e metodológicas; 

b) Adaptação curricular quando necessário; 

c) Atendimento do NAP com vista ao acolhimento, atendimento e 

encaminhamento das necessidades educativas especiais relacionadas aos processos 

de aprendizagem; 

d) Encaminhamento para o sistema de saúde, quando se fizer necessário. 

 

O IESMA se compromete em atender as pessoas com necessidades 

educativas especiais sempre que se fizer necessário, com reformas, adaptações e 

condições de acolhimento, acessibilidade e convivência junto com a comunidade 

acadêmica. 
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VIII. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

1 Procedimentos de auto-avaliação institucional em conformidade com a Lei 

nº 10.861/2004 (SINAES) 

 

Entendida como um processo permanente, a avaliação é utilizada pelo 

IESMA como um instrumento para identificar problemas, para corrigir erros e para 

introduzir inovações que signifiquem uma melhoria imediata da qualidade da proposta 

formativa da instituição, mediante adequações no âmbito administrativo e acadêmico. 

 Metodologia, dimensões e instrumentos de avaliação.  

Considerando o atual PDI do IESMA, ―a avaliação institucional é um forte 

instrumento de melhoria da qualidade do ensino. Seu uso faz parte do cotidiano da 

Instituição, dos professores e dos alunos. Ela consiste em ação  participativa, 

coletiva, livre de ameaças, crítica e transformadora dos sujeitos envolvidos e de toda 

a Instituição. Professores, alunos, funcionários administrativos, participam do 

processo respondendo questionários, criticando os aspectos positivos e negativos 

dos cursos, discutindo em grupo os problemas de ensino e, também, dando 

sugestões que provoquem a melhoria da qualidade do ensino e da Instituição como 

um todo. Neste prisma, a Avaliação Institucional é planejada para atender com 

veracidade a esta proposição, sendo realizada a partir da análise dos relatórios finais 

do ano anterior elaborados pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, com o 

objetivo de detectar o cumprimento das demandas. São considerados ainda como 

fonte de dados sobre a qualidade dos serviços prestados, os relatórios da Ouvidoria, 

outro importante veículo de registros de insatisfação e/ou sugestões de melhorias. As 

coordenações e as gerências também expõem suas demandas através de reuniões 

de grupo focal e/ou instrumentos de avaliação. A partir de reuniões periódicas, a CPA 

desenvolve a análise dos materiais coletados e a sistematização do projeto para 

avaliação institucional do ano em curso, e, posteriormente, elabora o plano de 

trabalho e os instrumentos para o pessoal técnico-administrativo, contemplando as 
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10 dimensões do SINAES: A missão e o plano de desenvolvimento institucional; A 

política para o ensino, a pesquisa, a pós - graduação, a extensão; A 

responsabilidade social da instituição; A comunicação com a sociedade; As 

políticas de pessoal; Organização e gestão da instituição; Infraestrutura física; 

Planejamento e avaliação; Políticas de atendimento aos estudantes e egressos; 

Sustentabilidade financeira. Além de roteiro para análise documental e observação. 

Após a validação dos instrumentos e da sensibilização da comunidade, ocorre 

aplicação dos instrumentos para alunos, professores e pessoal técnico -

administrativo. Após a aplicação dos instrumentos, é realizada análise de 

documentos, confrontando com informações fornecidas pelos diversos segmentos e, 

por fim, elaboração de quadro-síntese. 

 O processo de avaliação desenvolver-se-á em etapas, senso elas: 

sensibilização da comunidade acadêmica, aplicação dos questionários, elaboração 

do relatório e divulgação dos resultados. 

1. Sensibilização: Diversos seminários, reuniões de grupo, estudos de 

casos, palestras serão realizados com o objetivo de sensibilizar os coordenadores, 

professores, alunos e funcionários técnico-administrativos de cada curso sobre a 

importância e a necessidade da avaliação como instrumento de melhoria. Essas 

atividades serão conduzidas pela CPA. A comissão planejará cada atividade e será 

responsável pela sua condução. Além de estimular a participação através do 

questionamento dos membros do grupo, deverão encorajar todos a ouvirem com 

atenção, a resumirem o que está sendo discutido e a focar a discussão no sentido de 

encontrar soluções criativas para os problemas. 

2. Aplicação dos Questionários: Esta etapa é da maior importância por ser 

ela a que descreve a situação atual de cada curso a partir do cadastro e das opiniões 

da comunidade. Será feito através da coleta de informações e de sua organização 

O Documento Básico do Sistema Nacional de Avaliação das Instituições de 

Ensino – SINAES, servirá de orientação para a escolha das informações a serem 

coletadas.  

3. Elaboração do Relatório: O relatório deverá ser elaborado ao final 

desta etapa levantará questões, estimulará a discussão e informará os avaliadores 



 

185 
 

externos sobre os tópicos mais importantes da auto - avaliação. É o relatório da 

autoavaliação que deverá servir de base para a etapa da avaliação externa e que 

trará as sugestões de planejamento para as mudanças desejadas para os próximos 

dois ou três anos. Ele deverá, também, sugerir as estratégias necessárias, o papel 

dos responsáveis pelas mudanças, o cronograma e os mecanismos a serem 

utilizados para garantir que ocorram com mais rapidez. 

3. Divulgação dos Resultados: Com base nos resultados encontrados 

através dos questionários, a CPA divulgará para a comunidade acadêmica alunos, 

professores, coordenadores, administração e funcionários os aspectos positivos e 

negativos dos segmentos avaliados. Esses discutirão o perfil do aluno que o curso 

quer formar em confronto com as demandas do mercado de trabalho, farão uma 

análise crítica do currículo e sugerirão as mudanças que gostariam que fossem 

introduzidas para que o curso se torne o ideal desejado. É o confronto entre a 

situação existente e a ideal que orienta a avaliação para o início de um processo de 

melhoria da qualidade do ensino e o melhor desempenho do curso e da IES. 

A avaliação tem sido um forte instrumento de melhoria da qualidade do 

ensino. Seu uso faz parte do cotidiano da Instituição, dos professores e dos 

alunos. Ela deverá ser participativa, coletiva, livre de ameaças, crítica e 

transformadora dos sujeitos envolvidos e de toda a Instituição. Professores, 

alunos, funcionários administrativos, deverão participar do processo respondendo 

questionários, criticando os aspectos positivos e negativos dos cursos, discutindo em 

grupo os problemas de ensino e, também, dando sugestões que provoquem a 

melhoria da qualidade do ensino e da Instituição como um todo. 

Empregadores, profissionais da área, ex-alunos e membros da comunidade 

serão, também, chamados no sentido de colaborarem com o processo de 

avaliação, apresentando críticas e propostas para garantir a excelência em todas as 

atividades da do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão. 

Nesse sentido, o projeto acadêmico e político de cada curso deverá ser 

objeto de seminários que serão realizados antes do início das aulas em cada período 

letivo. Nessas ocasiões, será feita uma revisão dos conteúdos e procedimentos 

curriculares do período anterior e o planejamento para a etapa seguinte. 
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Os objetivos e pressupostos da avaliação são explicitados a seguir: 

 

Objetivos 

 

a) avaliar o projeto acadêmico e político da Instituição visando a melhoria da 

qualidade dos seus cursos, das atividades desenvolvidas nos projetos de ensino, 

pesquisa e extensão. 

b) fazer um diagnóstico constante de cada curso, visando a identificação de 

seus problemas, das mudanças necessárias e as inovações exigidas pelo mercado 

de trabalho. 

c) especificamente a avaliação no Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão se propõe a sensibilizar constantemente os diferentes segmentos: 

professores, funcionários e alunos, para a importância da avaliação como instrumento 

de melhoria da qualidade e como recurso a ser utilizado para prestar contas aos 

próprios alunos, seus pais e a sociedade em que a Instituição está inserida. 

d) fazer um diagnóstico permanente das atividades curriculares e 

extracurriculares a fim de verificar de que maneira elas atendem as necessidades da 

comunidade e do mercado de trabalho. 

e) propor mudanças do projeto pedagógico ouvindo os alunos, professores 

e funcionários técnico - administrativos e estimulando-os a participarem ativamente do 

processo. 

Pressupostos Básicos 

 

Para ter sucesso, o processo de avaliação institucional busca atender a 

alguns pressupostos básicos, a saber:  

a Fortalecimento da cultura de avaliação. 

b) A adesão à avaliação por parte de toda a comunidade da Instituição - 

professores, funcionários técnico-administrativos e alunos - é extremamente 

importante para o sucesso da qualidade do ensino e da instituição como um todo. 

Entretanto, a adesão só tem sido posssível mediante uma conscientização do papel 

da avaliação como um processo que não pretende ameaçar ou punir. 
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c) A avaliação deve envolver aspectos quantitativos e qualitativos: O 

processo de avaliação ficará mais completo e enriquecido se forem usados dados 

quantitativos que permitam a análise estatística de relações e efeitos, bem como se 

forem usados os métodos qualitativos que permitam a aná lise, descrição e exame da 

situação sem a preocupação de quantificar as informações. 

d) Estabelecimento de diálogo entre auto avaliação, avaliação institucional 

externa (relatórios de visita in loco, de Enade), 

  Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações 

Os resultados da avaliação são fornecidos à Direção Geral, direção 

Acadêmica, demais Coordenações de Curso, professores, funcionários e alunos. 

Isso possibilitará aos interessados a tomada de decisão que propiciem o crescimento 

da IES. Os resultados deverão contribuir para a tomada dessas decisões sobre 

mudanças que deverão ser introduzidas com o fim de obter o s alto qualitativo 

desejado. Quando todos os cursos tiverem sido avaliados e a avaliação global da 

instituição estiver concluída, um Relatório da Instituição deverá ser elaborado e 

publicado a cada ano. 
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IX. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

1 Demonstração da sustentabilidade financeira: 

o Estratégia de gestão econômico-financeira 

A Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão – Unisulma,  

mantenedora, é responsável perante as comunidade interna e externa, e aos órgão 

públicos e privados pela condições de funcionamento das atividades do Instituto de 

Ensino Superior do Sul do Maranhão - IESMA, prioritariamente aquelas que dizem 

respeito ao ensino, extensão, iniciação científica, e pós-graduação, e política de 

pessoal. Desde o início de sua implantação a mantenedora mantém seu compromisso 

com a IES, no desenvolvimento das atividades acadêmicas e na manutenção e 

adequação da estrutura física e pedagógica).  

A política estratégica de gestão econômico-financeira da Unisulma prioriza a 

utilização de recursos próprios, obtidos através de receita originária de mensalidades 

dos acadêmicos para manter suas atividades e projetos em andamento ou em 

expansão, visando produzir resultados (realizar sua missão, alcançar metas ou 

objetivos).  

Os recursos necessários para as despesas com pessoal, instalações, bens 

móveis e imóveis, bem como, para os investimentos necessários ao adequado 

funcionamento da IES, serão supridos com recursos provenientes da receita 

distribuídos conforme critérios estabelecidos pela mantenedora, e Direção Geral do 

IESMA  mediante definição em peça orçamentária anual. 

 


