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1. PERFIL INSTITUCIONAL
1.1. A Mantenedora – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac-DF
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, foi criado em 10 de janeiro
de 1946 pelos Decretos-lei 8.621 e 8.622. Sua administração está delegada à Confederação
Nacional do Comércio - CNC e sua prestação de contas é submetida ao Tribunal de Contas
da União - TCU.
O Senac é uma organização de caráter privado, sem fins lucrativos, que vem
contribuindo para a superação dos problemas sociais e econômicos do país, por meio da
Educação Profissional de trabalhadores para as áreas de Comércio de Bens e Serviços,
Turismo e Saúde. É mantido, em parte, pelas empresas desses setores, que destinam ao
Senac 1% calculado sobre o total da folha de pagamento.
Assim sendo, o valor pago pela sociedade civil pelos produtos ou serviços ofertados
pelo Senac é apenas uma parte dos custos das atividades, pois a outra parte, conforme
informado acima, é subsidiada por outras receitas do Senac, principalmente, a contribuição
compulsória das empresas do setor de comércio e serviços.
A estrutura organizacional do Sistema Senac compreende a Administração
Nacional e 27 Administrações Regionais.
A Administração Nacional é composta por:
•

Conselho Nacional - órgão deliberativo máximo do Sistema Senac, de estrutura
tripartite (governo, empresários e trabalhadores), dirigido pelo presidente da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

•

Conselho Fiscal - órgão de fiscalização orçamentária, contábil e financeira,
composto por dois representantes do comércio, dois representantes sindicais e três
representantes indicados pelo governo.

•

Departamento Nacional (DN) - órgão executivo da Administração Nacional,
responsável pela coordenação das políticas e diretrizes nacionais do Sistema Senac
e pela assistência técnica aos Departamentos Regionais (DRs).
As Administrações Regionais possuem a atribuição de realizar, nos Estados ou

Distrito Federal a que fazem parte, o ensino profissionalizante e demais serviços correlatos.
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A Administração Regional do Senac no Distrito Federal, designada pela sigla SenacDF, está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº
03.296.968/0001-03.
Integram a Administração Regional do Senac-DF:
•

Conselho Regional – órgão deliberativo máximo do Senac-DF, de estrutura
tripartite (governo, empresários e trabalhadores), dirigido pelo presidente da
Federação do Comércio do Distrito Federal;

•

Departamento Regional – órgão executivo do Senac-DF, subordinado ao Conselho
Regional.
O Senac-DF integra o Sistema Fecomércio-DF, que inclui ainda a Federação do

Comércio do Distrito Federal, o SESC-DF e o Instituto Fecomércio.
Na estrutura organizacional do Senac-DF a Presidência do Conselho Regional é
assistida pela Assessoria da Presidência - ASP, pela Assessoria de Comunicação e Marketing
– ACM (atende todo o Sistema Fecomércio-DF) e ouvidoria.
O Departamento Regional do Senac-DF tem como órgão executivo máximo a
Direção Regional do Senac-DF – DIREG, sendo assessorada, pelo Gabinete da Direção
Regional – GAD, pela Controladoria CTL, pela Assessoria Executiva da Direção Regional AED, pela Assessoria Jurídica -ASJ.
As Divisões, com cunho gerencial estratégico, objetivam realizar a gestão e os
suportes administrativo, financeiro e pedagógico necessários às unidades operativas, sendo
essas: Divisão de Educação Profissional-DEP, Divisão Administrativa, Pessoal e Finanças –
DAF, Divisão de Planejamento e Desenvolvimento – DPD e Divisão de Empresas Educaionais
– DEE . Em relação às Unidades Operativas, atualmente, o Senac-DF possui sete Centros de
Educação Profissional - CEP para atender a demanda de cursos presenciais: Taguatinga,
Jessé Freire, Plano Piloto, Ceilândia, Gama, Sobradinho,

Ações Móveis e Turismo e

Hospitalidade. Possui, ainda, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF situada no Plano Piloto,
uma Editora, uma Livraria, um

Núcleo de Educação a distância, um Núcleo de

Restaurantes- Escola e Lanchonete e cinco Bibliotecas.
A Direção Regional, sede administrativa do Senac-DF, está localizada no Setor de
Indústria e Abastecimento (SIA). Desde 2006 ocupa a Cobertura C do Edifício SIA Centro
Empresarial, localizada no Trecho 3, Lotes 625/695 – Bloco C, Brasília/DF.
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O Senac iniciou suas atividades no Distrito Federal em 1967. O Senac-DF foi criado
como Administração Regional pela Resolução Senac DN nº 317/69 de 27/07/1969, com
sede e foro em Brasília - Distrito Federal. Nos seus 49 anos de existência, completados em
05 de abril de 2016, alcançou a marca de um milhão de alunos matriculados.
No que se refere aos Cursos de Educação Profissional de Formação Inicial e
Continuada, o Senac-DF oferece mais de 300 cursos nas áreas de maior demanda
profissional na região do Distrito Federal, disponibilizados para a sociedade em forma de
rodízio. A cada trimestre, novos cursos são incorporados. Suas áreas de atuação são:
gastronomia, comércio, comunicação, conservação e zeladoria, gestão, imagem pessoal,
informática, lazer e desenvolvimento, saúde, turismo e hospitalidade, dentre outros.
Em relação aos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são
oferecidas as seguintes áreas: contabilidade, turismo, enfermagem, farmácia, nutrição,
massoterapia, podologia, estética, eventos, design de interiores, informática e outros.

1.1.1. Missão do Senac-DF
Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e
turismo.

1.1.2. Dirigentes do Senac-DF
• Adelmir Araújo Santana – Presidente do Conselho Regional do Senac-DF
• Luiz Otávio da Justa Neves – Diretor Regional do Senac-DF
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Organograma do Senac- DF

Fonte: Regimento Interno – Senac-DF - 2016

1.2. A Mantida – Faculdade de Tecnologia Senac-DF
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF foi credenciada pela Portaria Ministerial
nº. 208, de 27 de Fevereiro de 2007, publicada no DOU nº 40, Seção I, de
28/02/2007, com estabelecimento na Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A, na
cidade de Brasília, Distrito Federal e na QNG Área Especial nº. 39, na região
administrativa de Taguatinga Norte, Distrito Federal.
Para funcionamento no endereço foram autorizados os Cursos Superiores de
Tecnologia em Gestão (CST) da Tecnologia da Informação e Gestão Comercial pela
Portaria SETEC nº 206, de 28 de fevereiro de 2007, publicada no D.O.U de 2 de
março de 2007,

Marketing pela portaria

SETEC/MEC nº 99 de 25/03/2009,
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publicada no DOU nº 59, S/1, p.46, 27/03/2009 e Gestão de Recursos Humanos pela
Portaria SETEC/MEC nº 100 de 25/03/2009, publicada no DOU nº 59, S/1, p.46,
27/03/2009.
Idealizada pelo presidente do Conselho Regional do Senac-DF Adelmir
Santana, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF, também conhecida como Faculdade
Senac-DF, foi oficialmente fundada em 27 de fevereiro de 2007.
O projeto de criação e abertura da Faculdade Senac-DF foi elaborado e
implementado pela professora Dra. Flávia Furtado Silveira, que em 2004 assumiu a
chefia do Núcleo de Educação Superior (NES) do Senac-DF.
Em 2005, antes mesmo da criação da Faculdade Senac-DF, o NES, em
parceria com a Universidade de Brasília, oferecia seus primeiros cursos de pósgraduação, iniciando assim a trajetória rumo à consolidação da Faculdade,
alicerçada no mesmo espírito social de formação profissional e de atendimento à
comunidade que norteiam as atividades de sua mantenedora, o Senac-DF, e das
atividades sociais amplamente conhecidas das organizações Senac em todo o país.
Em dezembro de 2006, quando a concretização do projeto da instituição já
se delineava, foi lançada a primeira edição da revista científica Educação
Profissional: Ciência e Tecnologia, publicação na área de educação profissional de
responsabilidade da Faculdade Senac-DF.
Credenciada em 2007, a Faculdade Senac-DF realizou em março do mesmo
ano seu primeiro vestibular para os cursos de Gestão de Tecnologia da Informação e
Gestão Comercial, preenchendo as 180 vagas disponíveis para ambos os cursos.
No ano seguinte, iniciou-se o planejamento para a criação de dois novos
cursos, Marketing e Gestão de Recursos Humanos, e em 2009 formavam-se as
primeiras turmas dos novos cursos.
A decisão para a escolha dos cursos superiores é pautada em pesquisa de
opinião e de mercado. Assim sendo, em novembro de 2005 o Senac-DF realizou
uma pesquisa de opinião em um universo de mais de 700 entrevistados, na sua
11

grande maioria na faixa etária entre 15 e 18 anos. O universo incluiu alunos dos
cursos técnicos do Senac-DF e de escolas públicas nas regiões do Distrito Federal e
do Entorno, cursando o 3º ano do ensino médio e com aspirações de prosseguir
seus estudos na formação superior.
Uma porcentagem significativa (560 participantes) relatou ser muito
favorável à abertura da Faculdade de Tecnologia Senac-DF, pois acreditam que o
Senac tem condições de atender suas aspirações em termos de ensino, que foram
colocados nesta ordem:
1º: Emprego com bom nível de remuneração;
2º: Qualidade ao exercer a profissão;
3º: Preço Acessível;
4º: Boa Estrutura;
5º: Flexibilidade de horário;
6º: Tradição.
Os Cursos Superiores de Tecnologia também tiveram uma votação
expressiva nesta pesquisa. Com base nesses resultados e na experiência histórica do
SENAC em trabalhar com Educação Profissional decidiu-se no Projeto de
Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade de Tecnologia Senac-DF iniciar o
funcionamento desta IES com a abertura de Cursos Superiores de Tecnologia.
Empresas e instituições instaladas na região do Distrito Federal e do Entorno
também foram consultadas e ouvidas na escolha e na formatação dos cursos de
graduação.
A participação dos empresários é parte de um processo que se caracterizará
como um grande diferencial da Faculdade Senac-DF, à medida em que serão coparticipantes da responsabilidade de formação, bem como da empregabilidade dos
alunos.
O Senac-DF, ao dirigir esforços para criação da Faculdade de Tecnologia
Senac-DF, mantém sua política de formação de profissionais preparados para os
atuais desafios da economia moderna com foco permanente na rápida inserção de
seus graduados e graduandos no mercado de trabalho.
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Tal finalidade encontra-se em sintonia com a LDB Nº. 9.394/ 96, no Título II Dos Princípios e Fins da Educação Nacional, que tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
A gestão da Faculdade de Tecnologia Senac-DF está focada na formação de
profissionais de alto nível para um mercado de trabalho cada vez mais exigente.
Em setembro de 2010 a Faculdade de Tecnologia Senac-DF recebeu
Comissão in loco para recredenciamento. Após angariar parecer positivo da
Comissão, foi Recredenciada pela Portaria MEC Nº 590, de 16 de maio de 2012,
publicada no DOU Nº 95, de 17 de maio de 2012, Seção I, p.13.
De dezembro de 2010 a maio de 2012, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF
reconheceu os seus Cursos de Graduação Tecnológica: Gestão Comercial (Plano
Piloto) Portaria MEC/SETEC nº 18 de 10/01/2011, publicada no DOU de 12/01/2011,
Seção 1, p.31-32; Gestão Comercial (Taguatinga) Portaria MEC/SERES nº 122 de
05/07/2012; Gestão de Tecnologia da Informação (Plano Piloto) Portaria
MEC/SERES nº 37 de 19/04/2012, publicada no DOU nº77, S/1, p.18, 20/04/2012;
Gestão de Tecnologia da Informação (Taguatinga) Portaria MEC/SERES nº 38 de
19/04/2012, publicada no DOU nº77, S/1, p.19, 20/04/2012; Marketing (Plano
Piloto) Portaria MEC/SERES nº 51 de 28/05/2012, publicada no DOU nº 106, S/1,
p.34-35, 01/06/2012; Marketing (Taguatinga) Portaria MEC/SERES nº 52 de
28/05/2012, publicada no DOU nº 106, S/1, p.35-36, 01/06/2012; Gestão de
Recursos Humanos (Plano Piloto) Portaria MEC/SERES nº 39 de 19/04/2012,
publicada no DOU nº 77, S/1, p.20, 20/04/2012; Gestão de Recursos Humanos
(Taguatinga) aguardando publicação da portaria de reconhecimento.
Em 2013 a partir Lei nº 12.816, de 5 de junho de 2013, os serviços nacionais
de aprendizagem integram o sistema federal de ensino na condição de
mantenedores, podendo criar instituições de educação profissional técnica de nível
médio, de formação inicial e continuada e de educação superior, observada a
competência de regulação, supervisão e avaliação da União, nos termos dos incisos
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VIII e IX do art. 9o da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do inciso VI do art.
6o-D desta Lei.
Em 2013 por meio do ato de autorização Portaria nº 003/13 do Senac foi
autorizado o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no Plano Piloto, nos
turnos matutino e noturno.
Em 2013 o Campus de Taguatinga encerrou as atividades da Faculdade por
uma decisão da mantenedora, após uma análise de mercado no DF e entorno,
então, passou a investir no Campus do Plano Piloto.
Em 2016 foi autorizado para o 2º semestre no Campus Plano Piloto a
abertura do curso de graduação em Gestão Pública (Plano Piloto) Portaria
Autorização Senac - DF nº 003/16.
Atualmente, com mais de 1,5 mil alunos, a Faculdade de Tecnologia SenacDF além dos cursos de graduação, oferece 14 cursos de pós-graduação Lato Senso:
•

Banco de Dados e Business Inteligence com ênfase em Software Livre;

•

Gestão Empreendedora de Negócios;

•

Gestão de Projetos;

•

Gestão de Pessoas;

•

Gestão de Planos de Saúde;

•

Gestão de Condomínio;

•

Gestão Hospitalar;

•

Finanças Corporativas;

•

Treinamento, Desenvolvimento e Educação Corporativa;

•

Gestão em Logística da Cadeia de Suprimentos;

•

Governança de Tecnologia da Informação;

•

Administração em Negócios Imobiliários;

•

Docência do Ensino Superior;

•

Segurança da Informação;
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1.2.1. Dirigentes da Faculdade de Tecnologia Senac-DF
•

Moacir Boaventura Júnior – Diretor da Faculdade

•

Suely Vieira Parrine Sant’Ana – Diretora Acadêmica

•

Francimeire Galdino Bernardo – Diretora Financeira e Administrativa

1.2.2. Missão
Educar em nível superior, buscando a inserção dos seus discentes no mundo
do trabalho, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Distrito
Federal e da região do entorno.
1.2.3. Visão
Em 2020 estar entre os melhores centros de formação profissional em nível
superior de tecnologia da região.
1.2.4. Valores
•

Ética

•

Foco no trabalho

•

Qualidade na prestação de serviço

•

Respeito à diversidade

•

Lealdade

•

Solidariedade

•

Honestidade

•

Trabalho em equipe

•

Cooperação

•

Respeito e cordialidade nas relações humanas

•

Responsabilidade social e ambiental
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Organograma da Faculdade de Tecnologia Senac DF

Fonte: Regimento Interno – Faculdade Senac/DF – editado em 2015

1.2.5. Áreas de Atuação Acadêmica
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF, conforme sua missão, atua na
educação superior, por meio do ensino de graduação e de pós-Graduação, da
pesquisa e da extensão. As áreas de conhecimento com as quais atua estão
relacionadas às de sua mantenedora: comércio de bens, serviços e turismo.
Desenvolve, também, ações relacionadas à arte, cultura, responsabilidade social e
ambiental.
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF poderá oferecer os seguintes cursos
presenciais:
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I.

Cursos de graduação abertos a candidatos que tenham concluído o
ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo
seletivo; ou pela nota obtida no ENEM

II.

Cursos de pós-graduação lato sensu, Especialização e MBA (Master of
Business e Administration) abertos a candidatos diplomados em cursos
de graduação e que tenham sido classificados em processo seletivo;

III.

Curso de pós-graduação lato sensu, Aperfeiçoamento Profissional,
abertos a candidatos que buscam aprofundar ou complementar
habilidades que compõem o perfil profissional determinado pelo nível
de conhecimentos, habilidades e atitudes de um campo de atuação
específico.

IV.

Curso de extensão – abertos a candidatos que buscam ampliar a sua
formação básica profissional.

1.2.6. Finalidade da IES
A Faculdade Senac-DF tem por finalidade formar e qualificar profissionais,
nos diferentes níveis e modalidades da educação superior para os diversos setores
da economia, desenvolver pesquisa científica e tecnológica contribuindo para o
desenvolvimento regional.
Assegurar a qualidade do ensino e do aprendizado nos níveis e modalidades
de educação superior praticada buscando novos patamares de excelência
acadêmica.
1.2.7. Objetivos Institucionais
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF, como Instituição Privada de Educação
Superior e de acordo com o seu Regimento Interno, tem por objetivos:
i.

estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e o
pensamento reflexivo;
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ii.

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

iii.

incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica, promover o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a criação e a difusão da
cultura;

iv.

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio
do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

v.

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de
cada geração;

vi.

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

vii.

estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, particularmente
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

viii.
ix.

promover e estimular o intercâmbio com instituições congêneres;
despertar a consciência reflexiva e criativa de sua comunidade acadêmica
sobre democracia, ética, cidadania e equilíbrio ambiental;

x.

contribuir para o desenvolvimento e a preservação da memória regional.

1.2.8. Objetivos e Metas
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Quadro síntese dos eixos, dimensões e metas institucionais
Eixos

Dimensões

Planejamento

e

Estratégias

1.8.1 Garantir o alinhamento à estratégia organizacional.

1.8.1.1 Realizar autoavaliação institucional tendo como referência o Plano de

Avaliação

Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Pedagógico Institucional - PPI, os Projetos
Pedagógicos dos Cursos - PPC e o Plano de Trabalho Anual e utilizar os resultados da
Avaliação institucional para construir as metas do Plano de Trabalho da Faculdade e na

Institucional

1. Planejamento e Avaliação

1.8

Metas

revisão dos PDI, PPI e Projetos de Cursos.
1.8.1.2 Manter boas práticas de gestão e incluir ações de melhorias apontadas pelo
Relatório de Autoavaliação Institucional no Plano de Trabalho Anual.
1.8.2 Garantir a efetividade da Educação Profissional.

1.8.2.1 Manter as Práticas de Valorização de Apoio ao Aluno para acompanhamento do

2. Desenvolvimento Institucional

processo didático-pedagógico e aprendizado dos alunos.
2.1 Missão e Plano de

2.1.1 Socializar o PDI a toda a comunidade acadêmica.

2.1.1.1. Desenvolver ações anuais para divulgar o PDI a toda a comunidade acadêmica.

Desenvolvimento

2.1.2 Manter articulação entre PDI e PPI no que diz

2.1.2.1. Realizar Plano de Trabalho Anual com base nos propósitos formulados no PDI e no

Institucional

respeito a implementação das políticas de ensino, de

PPI, incluindo as ações referentes às políticas de ensino, de pesquisa, de extensão, de

pesquisa, de extensão, de gestão acadêmica e

gestão acadêmica e administrativa e de avaliação institucional.

administrativa e de avaliação institucional.

2.1.2.2. Realizar Relatório de Gestão informando as ações realizadas no que se refere às
políticas de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão acadêmica e administrativa e de
avaliação institucional e analisar se houve articulação das ações com os propósitos
formulados no PDI e no PPI.

2.1.3 Realizar análise anual do PDI por meio do processo

2.1.3.1. Realizar Autoavaliação Institucional por meio de pesquisa junto à comunidade

de Autoavaliação Institucional.

acadêmica, bem como por meio de relatórios emitidos por Comissão Externa de Avaliação,
para analisar o desenvolvimento das práticas acadêmicas e administrativas, identificando os
aspectos positivos e os pontos de melhorias.

2.1.3.2 - Compor Relatório de Autoavaliação Institucional anualmente, apresentar aos
Diretores da Faculdade, à Mantenedora e postar no e-Mec.
2.1.4 Realizar avaliação e atualização do PDI com a

2.1.4.1. Realizar ações Institucionais de vigência do PDI por meio de Seminários, Reuniões

participação de representantes da comunidade

ou Consultas, envolvendo representantes do corpo docente, do corpo discente, do corpo

acadêmica interna e externa e da mantenedora.

técnico-administrativo, da comunidade externa e d
a mantenedora para avaliação e atualização do PDI.

2.2 Responsabilidade

2.2.1 Promover ações para a sustentabilidade

1.2.1.1. Desenvolver campanha de conscientização ambiental envolvendo corpo docente,

Social da Instituição

socioambiental

corpo discente e corpo técnico administrativo.

2.2.2 Manter Programas Institucionais de inclusão a

2.2.2.1. Implantar Programa de Atendimento Educacional a estudantes com deficiência.

pessoas com deficiência.

2.2.2.2. Desenvolver política de contratação de pessoal (docente e técnico- administrativo)
com deficiência.

3.2 Políticas para o Ensino,

2.2.3.1. Desenvolver Programa Institucional de inclusão de estudantes em situação

estudantes em situação econômica desfavorecida.

econômica desfavorecida.

3.2.1 Assegurar a qualidade do ensino em todas as

3.2.1.1 Promover a constante atualização dos projetos pedagógicos considerando o PPI, os

modalidades e níveis de Educação Superior ofertados

resultados das avaliações institucionais, as diretrizes curriculares nacionais e as demais

buscando novos patamares de excelência acadêmica.

normas vigentes na legislação de ensino superior.
3.2.1.2 Avaliar e buscar melhorias para as práticas pedagógicas e políticas institucionais

3. Políticas Acadêmicas

a Pesquisa e a Extensão

2.2.3 Manter Programa Institucional de inclusão de

relacionadas aos cursos de graduação e de pós-graduação em consonância com o Projeto
Pedagógico Institucional-PPI e o Projeto Pedagógico do Curso-PPC.
3.2.1.3 Planejar e implantar, para cada curso de graduação presencial, o conjunto de
disciplinas (20%) a serem ofertadas na modalidade a distância.
3.2.1.4 Fortalecer as ações de interdisciplinaridade no currículo.
3.2.2 Aumentar a participação no mercado.

3.2.2.1 Ampliar a oferta de Cursos Superiores de Tecnologia – CST presenciais.
3.2.2.2 Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, seguindo os eixos
tecnológicos dos Cursos Superiores de Tecnologia – CST.
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3.2.3 Contribuir para o desenvolvimento econômico e

3.2.3.1 Obter reconhecimento dos Cursos Superiores de Tecnologia – CST.

social da Região
3.2.4 Promover a extensão aberta à participação da

3.2.4.1 Realizar eventos técnico, científico e mostras de negócios.

população, visando a difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica.
3.2.5 Contribuir para o desenvolvimento e a preservação

3.2.5.1 Realizar e motivar a participação de atividades de música, arte literatura e ciclos de

da memória regional.

cinema.

3.2.6 Despertar a consciência reflexiva e criativa da

3.2.6.1 Desenvolver Campanha de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável

comunidade acadêmica sobre democracia, ética,

3.2.6.2 Manter e aprimorar as atividades de responsabilidade social e ambiental

cidadania e equilíbrio ambiental.

consolidadas na comunidade acadêmica por meio do Trote Solidário.

3.2.7 Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do

3.2.7.1 Estimular o Programa de Iniciação Científica.

espírito científico e do pensamento reflexivo.

3.2.8.2 Manter as iniciativas do Projeto Interdisciplinar que tem como objetivo promover a
experiência com a pesquisa e o pensamento reflexivo.

3.2.8 Incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação

3.2.8.1 Desenvolver nos estudantes habilidades e competências necessárias à pesquisa por

científica promovendo o desenvolvimento da ciência,

meio da participação em Projetos Interdisciplinares, Projetos de Iniciação Científica e em

tecnologia, criação e difusão da cultura.

Grupos de Pesquisa.
3.2.8.2 Fortalecer os grupos de estudos, os Projetos Interdisciplinares e a Pós-Graduação
Lato Sensu, enquanto instrumentos principais de produção do conhecimento.

3.4 Comunicação com a

3.2.9 Promover a divulgação de conhecimentos culturais,

3.2.9.1 Estimular a produção acadêmica do corpo docente e do corpo discente por meio da

científicos e técnicos que constituem patrimônio da

Revista Interatividade.

humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de

3.2.9.2 Criar uma política continuada de publicações em revistas e periódicos científicos.

publicações ou de outras formas de comunicação;

3.2.9.3 Apoiar a participação do corpo docente em eventos científicos.

3.4.1 Fortalecer a marca Senac

3.4.1.1 Realizar campanhas publicitárias.

Sociedade
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4.5.1.3 Desenvolver programas de capacitação e atualização pedagógica ao corpo docente.
4.5.1.4 Desenvolver Programa de ambientação do corpo docente.
4.5.1.5 Divulgar direitos e deveres do corpo técnico administrativo e corpo docente.
4.5.2 Criar cultura voltada para resultados

4.5.2.1 Criar Núcleo de Processos e Qualidade-NPQ.
4.52.2 Descrever as práticas de gestão institucionalizadas.

4.5.3 Aperfeiçoar a gestão do conhecimento na

4.5.3.1 Criar Portal de Periódicos.

organização

4.6 Organização e Gestão

4.5.4 Implantar Plano de Carreira para o corpo docente e

4.5.4.1 Implantar ações do novo Plano de Cargos e Salários para o Corpo Docente e o Corpo

o corpo técnico;

Técnico.

4.5.5 Contratar docentes para atender as necessidades

4.5.5.1 Contratar novos docentes para ampliar o percentual de doutor e mestres e atender

dos cursos

os novos cursos.

4.6.1 Aprimorar a gestão dos processos

4.6.1.1 Registrar as ações institucionais realizadas no que se refere à implementação das

da Instituição

políticas de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão acadêmica e administrativa e de
avaliação institucional, informando os sujeitos e órgãos colegiados participantes e
responsáveis, segundo Regimento Interno.
4.6.2 Modernizar a gestão

4.6.2.2 Instituir e manter organização da gestão com base no Modelo de Excelência em
Gestão- MEG, na gestão estratégica e na gestão participativa.

4.10 Sustentabilidade

4.10.1 Aumentar a receita operacional

4.10.1.1 Realizar anualmente meta estabelecida de Receita Operacional definida pela

Financeira

mantenedora.
4.10.2 Assegurar a sustentabilidade organizacional

4.10.2.2 Fazer acompanhamento sistemático das finanças institucionais por meio do
mapeamento e controle mensal do índice de sustentabilidade, índice de inadimplência,
índice de evasão e concessão de bolsas de estudos.
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5.7.1 Garantir o desenvolvimento e a integração dos
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5

4.10.2.3 Manter Programas para minimizar a inadimplência e a evasão.
5.7.1.1 Realizar estudo para expansão em Serviço de TI.
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5.7 Infraestrutura física
E Tecnológica

sistemas de informação e comunicação que suportem o

5.7.1.2 Incentivar a adoção das boas práticas de governança de Tecnologia da Informação,

negócio do Senac.

atualizar normas e políticas de segurança da informação, desenvolver planos de melhorias
contínuas e de suporte, em consonância à visão, objetivos e estratégias do negócio, em
parceria com a mantenedora.

5.7.2 Disponibilizar infraestrutura física e tecnológica

5.7.2.1 Atualizar Laboratórios de Informática com aquisição de novas máquinas.

adequada e atualizada em função das atividades de

5.7.2.2 Adquirir softwares para atender demandas dos cursos em vigência e novos cursos.

ensino, pesquisa e extensão.

5.7.2.3 Fazer melhorias na rede sem fio no Campus do Plano Piloto.
5.7.2.4 Apoiar o Projeto de criação de softwares pelos alunos da área de TI.
5.7.2.5 Criar novas salas de aula no campus Plano Piloto.
5.7.2.7 Expandir espaço físico das Bibliotecas e das áreas administrativas do Campus Plano
Piloto.
5.7.2.8 Adquirir acervo para os novos cursos e completar o acervo dos cursos em
andamento de acordo com o número de vagas ofertadas.

Tabela 1 – Quadro síntese dos eixos, dimensões e metas institucionais

23

2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI
2.1. Inserção regional
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF tem o compromisso de contribuir para o
desenvolvimento do ser humano e da sociedade brasileira, por meio do ensino, da
extensão e da pesquisa.
De acordo com esta visão, o papel da Faculdade de Tecnologia Senac-DF extrapola
o âmbito restrito do ensino das profissões. Embora a formação se constitua em sua
função primordial, também possui compromisso com a produção do conhecimento e com
o desenvolvimento sócio-econômico da região na qual está inserida, mediante o estudo
dos problemas relacionados à sua área de atuação e a capacidade de responder aos
desafios vivenciados pela sociedade. Ainda, está focada na formação de profissionais de
alto nível para um mercado de trabalho cada vez mais exigente.
O Distrito Federal está entre as oito Unidades da Federação que mais contribuem
para a composição do Produto Interno Bruto - PIB brasileiro. Em pesquisa publicada pelo
IBGE novembro de 2013, a qual apresentou o percentual de participação do PIB nas
Unidades da Federação, foi demonstrado que juntos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Distrito Federal concentram
77,6% da economia do país. Na escala apresentada, o Distrito Federal ficou em oitavo
lugar com participação de 3,7%, tendo o maior PIB per capita (R$ 62.859,43) do Brasil,
representando quase três vezes a média brasileira (R$ 26.445,00) e quase o dobro de São
Paulo (R$ 39.22,26), segundo maior. As Tabelas abaixo expressam as informações
apresentadas:
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Participação percentual e posição relativa do PIB
das Unidades da Federação
no PIB do Brasil entre 2010-2013
Produto Interno Bruto
2010
Unidades
da
Federação

2011

2012

2013

Participação
(%)

Posição

Participação
(%)

São Paulo

33,3

1º

32,8

1º

32,4

1º

32,1

1º

Rio de Janeiro

11,6

2º

11,7

2º

11,9

2º

11,8

2º

Minas Gerais

9,0

3º

9,1

3º

9,2

3º

9,2

3º

Paraná

5,8

5º

5,9

5º

5,9

5º

6,3

4º

Rio Grande do Sul

6,2

4º

6,1

4º

6,0

4º

6,2

5º

Santa Catarina

4,0

7º

4,0

6º

4,0

6º

4,0

6º

Bahia

4,0

6º

3,8

7º

3,8

7º

3,8

7º

Distrito Federal

3,7

8º

3,5

8º

3,4

8º

3,3

8º

Goiás

2,7

9º

2,8

9º

2,9

9º

2,8

9º

Pernambuco

2,5

10º

2,5

10º

2,7

10º

2,6

10º

Pará

2,1

12º

2,3

12º

2,2

12º

2,3

11º

Espírito Santo

2,2

11º

2,4

11º

2,4

11º

2,2

12º

Ceará

2,0

13º

2,0

13º

2,0

13º

2,0

13º

Mato Grosso

1,5

15º

1,6

15º

1,7

14º

1,7

14º

Amazonas

1,6

14º

1,6

14º

1,5

15º

1,6

15º

Mato Grosso do Sul

1,2

16º

1,3

16º

1,3

16º

1,3

16º

Maranhão

1,2

17º

1,2

17º

1,3

17º

1,3

17º

Rio Grande do Norte

0,9

18º

0,9

18º

1,0

18º

1,0

18º

Paraíba

0,9

19º

0,8

19º

0,9

19º

0,9

19º

Alagoas

0,7

20º

0,7

20º

0,7

20º

0,7

20º

Sergipe

0,7

21º

0,7

21º

0,7

21º

0,7

21º

Piauí

0,6

23º

0,6

23º

0,6

23º

0,6

22º

Rondônia

0,6

22º

0,6

22º

0,6

22º

0,6

23º

Tocantins

0,4

24º

0,4

24º

0,4

24º

0,4

24º

Amapá

0,2

26º

0,2

25º

0,2

25º

0,2

25º

Acre

0,2

25º

0,2

26º

0,2

26º

0,2

26º

Roraima
0,2
27º
0,2
27º
0,2
27º
0,2
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

27º

Posição

Participação
(%)

Posição
relativa

Participação
(%)

Posição
relativa
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Tabela 2. PIB e PI per capita das unidades da Federação e população residente

Com relação à participação dos setores na composição do PIB do Distrito Federal
em 2013, a maior contribuição está relacionada à Administração Pública com 44,4%, em
segundo lugar o setor de serviços com 37,7%, a indústria com 1,4%, o comércio com 7,7%
26

e a agropecuária com 0,3%. O gráfico a seguir nos permite uma visualização melhor dos
dados informados:
Composição do PIB no DF - 2013

As informações apresentadas acerca da economia e mercado de trabalho no
Distrito Federal demonstram que essa região vem crescendo de forma acelerada e
necessita de profissionais qualificados para atuarem nas diversas atividades e que
atendam as diferentes demandas de trabalho.
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Fonte:http://www.sistemafibra.org.br/fibra/produtos-e-servicos/
pesquisas-economicas/dados-socioeconomicos.html

O Distrito Federal, atualmente, é um expoente em termos de serviços e de
negócios, conforme dados dos PIB apresentado. Neste sentido, emprega muitas pessoas
nesses setores. Assim sendo, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF é importante para a
formação de profissionais que venham atender a esse mercado de trabalho em expansão,
conforme podemos observar na tabela abaixo:
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Dados atualizados em novembro de 2015 apontam para o PIB-DF – por Setores
econômicos (IBGE-2013): agropecuária, 0,3%, a Indústria, 6,5, Serviços, 93,3%, o que
justifica para o Distrito Federal cursos na área de gestão e de tecnologia, tendo em vista
a possibilidade de inserção no mercado de trabalho.

Fonte: Pesquisa FIBRA – Dados socioeconômicos do DF em outubro de 2013
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Com base nos dados apresentados podemos afirmar que os setores de comércio e
serviço movimentam um grande número de pessoas no Distrito Federal, as quais
necessitam receber uma formação voltada para o seu ramo de atividade. Ademais,
conforme salienta Michael Gibbs, professor da Universidade de Chicago (EUA), o Brasil
precisa aprender com países como a Índia e a China para superar os desafios dos cenários
atuais de aquecimento econômico, tendo como problema a baixa qualidade do ensino
nacional brasileiro. A sugestão que ele apresenta é o investimento em escolas técnicas,
para formar uma massa de trabalhadores que atenda à demanda. Os cursos tecnólogos
apresentam uma matriz curricular voltada para as atividades profissionais, do cotidiano.
Neste sentido, raramente um aluno termina o curso desempregado, pois além das
oportunidades de emprego, apresentadas nas tabelas e gráfico acima, investem em sua
vertente empreendedora e em curto espaço de tempo, avaliam e implantam pequenos
empreendimentos.
Outro fator que pesa na qualificação dos trabalhadores é quando se observa a
remuneração paga no Distrito Federal. O valor superior dos salários atrai uma grande
quantidade de migrantes, que vem tentar a vida nesta região e precisam buscar
qualificação. A população natural do Distrito Federal também tem consciência de que
para garantir as melhores vagas e os melhores salários disponibilizados pelos setores
públicos e privados é necessário ter alta qualificação profissional.
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Além disso, a projeção de um Parque Cidade Digital, a inauguração efetiva da Cidade
Administrativa em Taguatinga/Ceilândia, a ampliação e adequação do Polo Industrial JK e
a implantação de projetos estruturantes, como a conexão de Brasília com a Ferrovia
Norte-Sul mediante um ramal ferroviário até Anápolis, a implantação do gasoduto
Paulínia-Goiânia-Brasília e a construção do anel rodoviário promete impulsionar
diferentes segmentos da econômia local e regional do Centro-oeste brasileiro afirma o
Instituto Brasiliense de Estudos da Economia Regional – (IBRASE-Conselho Federal de
Economia – Comissão de Desenvolvimento Regional (2015)

Tabela 2: Participação das RAS no total dos Rendimentos Mensais e no total da População - 2010

Fonte: Dados agregados por setores censitários / Censo 2010 – IBGE. Dados elaborados pelo
Núcleo de Estatística – CODEPLAN
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No que se refere às organizações públicas, com o advento da Emenda
Constitucional Nº 19 de 1998, a Administração Pública brasileira passa da era burocrática
para a era gerencial.
A eficiência é introduzida em nossa Constituição, no seu Art 37º, como princípio
da Administração Pública e surge a necessidade do administrador público adequar as suas
atividades a modernos processos de gestão. O cidadão passa a ser considerado como
cidadão-cliente merecedor de receber serviços públicos de forma eficiente e eficaz.
Brasília, como capital do país, reúne um grande número de organizações públicas ou que
possuem um interesse particular nesse ramo da administração.
Assim sendo, as Organizações, sejam públicas ou privadas, em termos globais,
vem enfrentando os desafios das rápidas transformações da sociedade, da inserção das
tecnologias no mercado de trabalho nos diferentes setores profissionais e das condições
adversas de exercício da profissão. Verifica-se, portanto, a importância e a necessidade
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de se preparar um profissional adaptável a situações novas e emergentes oriunda desses
setores.
Dados finais do Censo da Educação Básica de 2014 e do Censo da Educação Básica
de 2015 mostram que o Distrito Federal possui um número significativo de sua população
concluindo o Ensino Médio Regular, Ensino Técnico e Ensino Médio em EJA e que irão
buscar uma profissão no Ensino Superior. Em 2014 o número de matrícula no Ensino
Médio Regular foi de 77.997 (setenta e sete mil, novecentos e noventa e sete) alunos. Em
2015, os dados apontaram 77.442 (setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois)
alunos, demonstrando uma regularidade nas matrículas nesses dois anos.
Todavia, independente da queda de matrículas no Ensino Médio, a quantidade
total de matriculados é significativa em relação ao número de alunos que poderão está
concluindo essa etapa de ensino e em busca da Educação Superior.
Com relação às matrículas de Ensino Médio na EJA, dados de 2014 totalizaram
19.988 (dezenove mil, novecentos e oitenta e oito) matrículas na EJA presencial, e os
dados 2015 totalizaram 20.262 (vinte mil, duzentas e sessenta e duas) matrículas na EJA
Presencial, ocorrendo um acréscimo de 1,37% de matrículas em 2015, em relação a 2014.
As tabelas abaixo apresentam as quantidades de alunos matriculados no Ensino
Médio Regular e no Ensino Médio da EJA no DF, de acordo com dados do Censo da
Educação Básica 2014 e dados Censo da Educação Básica 2015, divulgados pelo INEP:
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Tabela 6. Resultados Finais do Censo Escolar 2014 - BRASIL - Distrito Federal
Número de Alunos Matriculados – 2014

Os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio (incluindo o médio integrado e normal magistério), no Ensino Regular e na Educação de Jovens e Adultos
presencial Fundamental e Médio (incluindo a EJA integrada à educação profissional) das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais em tempo parcial e integral e o total de matrículas nessas redes de ensino. As
matrículas da Educação Especial constam no Anexo II.
Os resultados são apresentados por Unidade da Federação, em ordem alfabética, segundo os municípios.

Unidades da Federação
Municípios
Dependência
Administrativa

Educação Infantil
Creche
Pré- escola
Parcial
Integral
Parcial
Integral

Matrícula inicial
Ensino Regular
Ensino Fundamental
Anos Iniciais
Anos Finais
Parcial
Integral
Parcial
Integral

Médio
Parcial

Integral

EJA
EJA Presencial
Fundamental
Médio
Parcial
Integral
Parcial
Integral

BRASIL
Estadual Urbana
Estadual Rural
Municipal Urbana
Municipal Rural
TOTAL
DISTRITO FEDERAL
Estadual Urbana
Estadual Rural
Municipal Urbana
Municipal Rural
TOTAL

1.575
558
545.973
120.194
668.300

2.520
50
1.108.110
41.250
1.151.930

38.417
7.435
2.612.621
662.260
3.320.733

4.441
210
322.454
24.233
351.338

1.824.862
130.565
6.343.124
1.791.319
10.089.870

275.134
32.595
1.689.464
610.306
2.607.499

4.763.836
219.685
3.243.790
856.099
9.083.410

564.140
48.840
728.141
324.890
1.666.011

6.339.151
275.503
47.442
6.871
6.668.967

343.776
17.175
880
826
362.657

530.705
40.202
1.082.835
376.548
2.030.290

1.395
144
2.589
1.666
5.794

907.036
23.502
16.319
1.745
948.602

399
0
219
0
618

834
0
0
0
834

561
0
0
0
561

28.642
1.544
0
0
30.186

3.185
133
0
0
3.318

128.615
7.391
0
0
136.006

12.840
1.837
0
0
14.677

117.601
5.085
0
0
122.686

10.061
495
0
0
10.556

76.333
1.664
0
0
77.997

480
19
0
0
499

23.942
708
0
0
24.650

0
0
0
0
0

19.711
277
0
0
19.988

0
0
0
0
0

Fonte: INEP
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Tabela 7. Resultados Finais do Censo Escolar 2015 - BRASIL - Distrito Federal

Número de Alunos Matrículados - 2015
ANEXO I
Os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio (incluindo o médio integrado e normal magistério), no Ensino Regular e na Educação de Jovens e Adultos
presencial Fundamental e Médio (incluindo a EJA integrada à educação profissional) das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais em tempo parcial e integral e o total de matrículas nessas redes de ensino.
As matrículas da Educação Especial constam no Anexo II.
Os resultados são apresentados por Unidade da Federação, em ordem alfabética, segundo os municípios.
Matrícula inicial
Unidades da Federação
Municípios
Dependência
Administrativa

Ensino Regular
Educação Infantil
Creche
Parcial

EJA

Ensino Fundamental
Pré- escola

Integral

Parcial

1.157
483
590.530
128.359
720.529

2.201
57
1.160.765
42.092
1.205.115

37.438
7.538
2.607.875
639.753
3.292.604

332
0
0
0
332

473
0
0
0
473

28.504
1.435
0
0
29.939

Anos Iniciais

Integral

EJA Presencial

Médio

Anos Finais

Integral

Fundamental

Médio

Parcial

Integral

Parcial

Integral

Parcial

3.874
290
331.790
23.228
359.182

1.739.633
127.567
6.200.550
1.626.823
9.694.573

266.488
30.848
1.742.785
680.973
2.721.094

4.495.434
220.613
3.156.385
776.205
8.648.637

520.798
47.475
747.032
376.555
1.691.860

6.096.622
281.164
43.366
5.218
6.426.370

363.237
19.626
822
950
384.635

462.549
41.085
1.013.026
352.766
1.869.426

879.244
27.204
15.127
1.757
923.332

2.595
138
0
0
2.733

123.984
7.403
0
0
131.387

12.843
2.056
0
0
14.899

115.945
5.245
0
0
121.190

9.886
463
0
0
10.349

75.698
1.744
0
0
77.442

567
1
0
0
568

22.936
774
0
0
23.710

19.873
389
0
0
20.262

BRASIL
Estadual Urbana
Estadual Rural
Municipal Urbana
Municipal Rural
TOTAL
DISTRITO FEDERAL
Estadual Urbana
Estadual Rural
Municipal Urbana
Municipal Rural
TOTAL
Fonte: INEP
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Assim sendo, os cursos ofertados pela Faculdade Senac-DF são importante à medida em
que atendem, também, a essa demanda regional de estudantes concluintes de ensino médio.
Para compreender as principais necessidades dos alunos oriundos do ensino médio e
técnico e os responsáveis pela contratação dos egressos desta instituição, a Faculdade Senac-DF
realizou pesquisa de mercado, no momento de sua abertura, que revelou um número significativo
de alunos interessados em realizar cursos superiores de tecnologia nas áreas de Gestão e
Negócios, Informação e Comunicação e Ambiente e Saúde. Tal pesquisa levou a Faculdade SenacDF a iniciar a sua oferta de cursos nestas áreas e a manter-se nestas linhas em seu processo de
ampliação de cursos.
A oferta dos Cursos Superiores de Tecnologia – CST pela Faculdade Senac-DF apresenta-se
estratégica por diversos motivos: possui foco na formação em um campo de trabalho definido,
alinhado às necessidades atuais, dando um melhor e maior preparo para a atuação profissional, ou
seja, atende “a uma demanda do mercado por especialistas dentro de uma área de conhecimento,
em vez dos generalistas formados pelas outras modalidades de ensino superior” (TAKAHSHI &
AMORIM, 2008); possui duração mais rápida por apresentar carga horária menor, porém com o
mesmo rigor de qualidade estabelecido para os demais cursos superiores pelo Ministério da
Educação - MEC; visa a rápida inserção dos alunos no mercado de trabalho; e “a metodologia
praticada abrange técnicas, métodos e estratégias focadas na aprendizagem, no saber e no saberfazer, com propostas didáticas voltadas para a prática” (TAKAHSHI & AMORIM, 2008).
Os cursos ofertados pela Faculdade Senac-DF são desenvolvidos de forma articulada com o
contexto do mundo do trabalho, com vistas às evoluções tecno-científicas, assim como descreve o
Artigo 39 da LDB: “a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao
trabalho, a ciência e à tecnologia conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva”. Segue, ainda, as Diretrizes Nacionais Gerais para a Organização e o Funcionamento
dos Cursos Superiores de Tecnologia, Resolução CNE/CP 3, de 18/12/2002, em que o objetivo da
educação profissional tecnológica é “garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências
profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais haja a
utilização de tecnologias”.
Desse modo, de acordo com o artigo 2º da Resolução CNE/CP 3/2002, o currículo dos
cursos foram organizado com o compromisso de:
Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.
QNG Área Especial nº 39, na Região Administrativa de Taguatinga Norte, DF.

I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do
processo tecnológico, em suas causas e efeitos;
II - incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações
no mundo do trabalho;
III - desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a
gestão de processos e a produção de bens e serviços;
IV - propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais
resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias;
V - promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas
condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de
pós-graduação;
VI - adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização
permanente dos cursos e de seus currículos;
VII - garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva
organização curricular.

O currículo dos cursos atende, ainda, ao Decreto Nº 5.626/2005 com a inclusão da
disciplina Libras de forma optativa na matriz curricular do curso, à Lei nº 11.645 de 10/03/2008 e a
Resolução CNE/CP N° 01/2004 que tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena por meio da
inclusão da temática nas disicplinas e atividades curriculares dos cursos e à Lei nº 9.795/1999 e ao
Decreto nº 4.281/2002 que trata da Política de Educação Ambiental integrando a educação
ambiental às disciplinas no curso de modo transversal, contínuo e permanente.
Por fim, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF quer destacar-se como uma instituição
educacional que se diferencia pela excelência dos seus serviços e pela responsabilidade social
perante a comunidade.
2.2. Contexto Educacional
O desenvolvimento tecnológico mudou a dinâmica do mundo atual em todos os seus
aspectos: econômicos, sociais e culturais. No que se refere aos aspectos sócio-econômicos, o alto
desenvolvimento tecnológico trouxe uma mudança significativas ao mundo do trabalho: criou
cargos de trabalho cada vez mais complexos e qualificados e extingiu os de menor qualificação, ao
mesmo tempo em que fundiu vários cargos havendo uma remodelagem do processo de trabalho.
Isso trouxe a necessidade de um profissional polivalente, bem qualificado e capaz de realizar
diversas atividades, mas dentro da mesma jornada de trabalho dos trabalhadores de outrora.
Trouxe, ainda, a necessidade das pessoas se qualificarem para se adaptarem a essa nova realidade
e manterem-se incluídas no mundo do trabalho.
Em países como o Brasil, que herdaram o desenvolvimento tecnológico e que na atualidade
procuram adequar-se às mudanças ocasionadas, o impacto tecnológico foi muito forte entre os
Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.
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trabalhadores. Pode-se dizer que, por um lado, uma minoria conseguiu, por motivos variados,
desenvolver-se junto às mudanças tecnológicas e adaptar-se a esse novo mundo, sendo inclusive,
pela formação e desempenho alcançados, bem como, pela pouca mão de obra com este preparo,
ser requisitado por diversas instituições para a realização do trabalho e/ou para a socialização de
sua experiência. A grande demanda de oferta de trabalho para esse grupo faz com que alguns
tenham uma jornada de trabalho superior a 40 horas e próximo a 60 ou mais horas de trabalho. O
aumento da carga de trabalho e a diminuição de tempo dedicado ao lazer vêm ocasionando
conseqüências aos trabalhadores, como, por exemplo, o aumento de doenças derivadas do
trabalho como o stress.
Por outro lado, para a maioria dos trabalhadores, o avanço tecnológico exigiu, de forma
abrupta, a busca pela qualificação profissional para manutenção do emprego ou conquista de um
novo, o que resultou em uma corrida de volta aos bancos escolares para recuperar o tempo
perdido, manter ou recuperar a empregabilidade.
No que se refere aos aspectos culturais, temos vivido uma revolução nas relações humanas
e no modo de ser das pessoas ocasionadas pelas novas formas de comunicação e interação
proporcionadas pelas mídias sociais, especialmente as veiculadas pela internet. Das crianças aos
idosos, independente da classe social, as mídias sociais são atualmente um dos principais meios de
comunicação e interação entre as pessoas. Isso trouxe uma nova forma de compreender a vida e
de se relacionar, diminuiu a distância entre as pessoas, possibilitou o aumento da rede de
relacionamento ao mesmo tempo em que pode tornar a pessoa mais isolada em seu mundo. É
como se vivêssemos duas realidades paralelas e interdependentes, afinal, mundo virtual e mundo
concreto compõe a realidade atual.
O avanço da tecnologia por meio das mídias digitais possibilitou que a vida se tornasse
mais lúdica e que as informações se tornassem mais democráticas, mais acessíveis, todavia mais
superficiais e menos criteriosas, exigindo maior criticidade dos sujeitos nas suas escolhas. Como
conciliar, então, um mundo que conduz as pessoas a se acostumarem com a ludicidade, com o
acesso fácil e ao mesmo tempo exigir dela a construção de uma rigorosidade em suas escolhas?
Parecem coisas bastante contraditórias nesta realidade.
É, portanto, neste contexto de mudanças no mundo do trabalho, nas relações humanas e
nos valores humanos que estão inseridas as instituições educacionais que têm como objetivo
formar o ser humano ideal para essa nova realidade que se estabelece. Estamos, portanto, em um
Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.
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mundo que vive a transformação, o velho não foi superado e o novo ainda está por se constituir.
Um mundo em que as certezas são tênues, pois ainda não se consolidariam e os novos caminhos
não foram testados para se aprender com eles. Todavia, um momento imerso de possibilidades e
de vir a ser, que mesmo diante de tanta desesperança poderá optar pela esperança e pela
construção de algo novo e que gere um mundo melhor. As revoluções do passado mostram que os
momentos de desestabilização são grávidos de possibilidades. Então, que optemos por contribuir
para a consolidação de um mundo mais humano, mais inclusivo, mais solidário, mais
compartilhado, mais amoroso em suas relações, mais ético, honesto e virtuoso, mais cuidadoso
com o planeta e com tudo de natural que há nele.
Diante dos desafios que a atualidade nos coloca e neste processo de construção de um
novo mundo, a Faculdade Senac-DF, enquanto instituição de ensino superior solidariza-se às
instituições e movimentos sociais que buscam um mundo melhor para todos, pois tem sua
identidade e seu agir guiado pela ideário de uma sociedade norteada pelos valores humanos e
pela dignidade humana. Assim sendo, a forma como irá contribuir para a construção de uma
sociedade mais humana está relacionada às suas ações com o ensino, a pesquisa e a extensão.
Neste sentido, compromete-se com uma educação de qualidade, que forme o ser humano
integralmente, ou seja, competente para desenvolver a sua profissão e garantir seu espaço no
mercado de trabalho, mas que tenha criticidade para conhecer os problemas sociais que o cerca e
que saiba exercer sua cidadania em busca de um mundo melhor, que seja ético e íntegro em suas
relações sociais, que tenha autoconsciência de suas atitudes, que seja sensível e solidário às
questões vividas pelos outros e pelo meio ambiente e que pratique a cultura da paz
cotidianamente.
2.3. Princípios Filosóficos e Técnico-Medológicos que Norteiam as Práticas Acadêmicas
Os princípios filosóficos que norteiam as práticas acadêmicas da Faculdade de Tecnologia
Senac-DF estão relacionados à formação de cidadãos éticos, críticos e competentes para atuarem
no mercado de trabalho e contribuírem para o desenvolvimento tecnológico e econômico do
Distrito Federal e do País, embasados na atuação consciente de suas atribuições sociais junto às
comunidades nas quais estão inseridos.
Assim sendo, o primeiro princípio técnico-metodológico se pauta em estimular o aluno a
avaliar criticamente o cenário que o cerca e, a partir daí, estabelecer e tomar as decisões que
forem consideradas as mais adequadas. Isso leva a uma abordagem cognitiva do processo ensinoAvenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.
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aprendizagem que é colocada em prática por meio da utilização de estudos de caso, debates,
seminários, entre outras técnicas.
Ao mesmo tempo, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF tem uma forte vocação social. Isso
se reflete no segundo princípio técnico-metodológico da Instituição, que é vinculado a uma
abordagem pedagógica humanista, ou seja, a uma valorização do ser humano integral, que tem
que viver em um cenário por vezes hostil, mas que não pode perder o senso de responsabilidade,
sociabilidade e necessidade de ter valores éticos e morais.
Esse princípio é viabilizado por meio de estímulo ao respeito mútuo no ambiente
acadêmico, o que significa levar o aluno a ter a consciência dos limites do seu “eu” e de como esse
“eu” pode se relacionar de maneira proativa com outras pessoas. Com isso, a Instituição procurará
fazer com que alunos, professores e funcionários técnico-administrativos convivam em um clima
de cordialidade e respeito.
Por outro lado, os professores da Faculdade de Tecnologia Senac-DF deverão ter
capacidade para organizar e dirigir situações de aprendizagem, entendendo a particularidade do
aluno. Deverão, sobretudo, dispor das competências profissionais necessárias para imaginar e
criar outros tipos de situações de aprendizagem, as quais requerem um método de pesquisa, de
identificação e de resolução de problemas.
A partir dessa competência global os professores devem possuir, dentre outras,
competências mais específicas como: conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a
serem ensinados e sua tradução em objetos de aprendizagem; trabalhar a partir das
manifestações dos alunos; trabalhar a partir dos erros e obstáculos à aprendizagem; construir e
planejar dispositivos e seqüências didáticas; e envolver os alunos em atividades investigativas e
em projetos de conhecimento.
Os professores da Faculdade de Tecnologia Senac-DF deverão, sempre, escolher
adequadamente os temas e problemas que possibilitem a construção de conceitos e
procedimentos, tendo em vista os objetivos a que se propõe atingir; deverão ainda facilitar o
processo Ensino-Aprendizagem, mediar a relação aluno x aquisição do conhecimento, e selecionar
os procedimentos de ensino mais adequados a serem empregados no desenvolvimento dos
conteúdos. Deverão ainda fazer avaliações periódicas das aquisições de conhecimento dos alunos
para gerir a progressão da aprendizagem. Esses balanços, quantitativos ou qualitativos, devem
espelhar o que o professor já sabe ou pressente.
Esses pressupostos ligados à prática docente, referem-se ao terceiro princípio técnicometodológico da Faculdade Senac-DF, a formação continuada do corpo docente. Ou seja, bons
Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.
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professores precisam constantemente atualizar-se tanto em relação aos saberes específicos das
suas disciplinas, como também, em relação aos saberes gerais que envolvem a prática educativa.
Para que os professores desenvolvam sua prática educativa baseada nos princípios didáticopedagógicos institucionais e esteja atualizado com relação aos novos saberes ligados à prática
pedagógica, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF desenvolverá, anualmente, capacitação
pedagógica do corpo docente, de acordo com as necessidade identificadas.
O quarto princípio técnico-metodológico diz respeito à prática de elaboração dos
currículos. A Instituição deverá manter a prática da construção coletiva de currículos dos cursos
ofertados e sua análise crítica constante, com as contribuições dos estudos realizados pelo Núcleo
Docente Estruturantes de cada curso e dos diversos segmentos que compõem o processo
educativo, como forma de ultrapassar a fragmentação do saber e de transformar os componentes
curriculares contextualizados e interdisciplinares, a partir de fundamentos que articulem teorias e
situações reais como foco do processo de aprendizagem.
Nesse sentido, o quinto princípio técnico-metodológico propõe que os planejamentos
elaborados pelo corpo docente em espaços destinados à discussão e à construção de práticas
pedagógicas devem estar alinhados ao Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, ao Projeto
Pedagógico Institucional – PPI e aos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC e devem, ainda,
permanecer sob a ótica da interdisciplinaridade, objetivando estabelecer a concretização de
competências, conhecimentos, habilidades e atitudes a partir de bases tecnológicas trabalhadas
com estratégias que possibilitem o diálogo das diferentes áreas do conhecimento de maneira
sistematizada.
Ao longo do desenvolvimento das práticas pedagógicas, os procedimentos de avaliação da
aprendizagem de forma contínua tornam-se recursos que possibilitam sinalizar e nortear o
desempenho manifestado pelos acadêmicos tendo como referência conhecimentos, competências
e habilidades previstas na etapa de planejamento para o alcance do perfil do egresso de cada
curso. Nesse sentido, o objeto de aprendizagem pode ser proposto pelos docentes por meio de
novas situações de aprendizagem e construído/reconstruído pelo acadêmico, embasado em
decisões refletidas e posicionamentos críticos. Este é o sexto princípio técnico-metodológico da
Faculdade de Tecnologia Senac-DF
Concluindo, a unidade entre os princípios filosóficos e técnico-metodológicos da Instituição
propõem agregar práticas acadêmicas em consonância com o perfil do egresso relacionado a cada

Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.

41

uma das áreas de formação, com vistas ao aprimoramento profissional e pessoal dos acadêmicos
preparando-os para o exercício da cidadania e inserção no mercado de trabalho.
2.4. Organização Didático-Pedagógica da Instituição
A organização didático-pedagógica da Faculdade Senac-DF fundamenta-se em sua missão e
na legislação educacional vigente.
Assim sendo, os cursos de graduação ofertados são Cursos Superiores de Tecnologia - CST e
têm como foco a formação para o mercado de trabalho. O Regime de oferta dos CST é semestral,
sendo que as horas a serem realizadas em cada semestre e o número de períodos são definidos no
Projeto Pedagógico do Curso - PPC . A carga horária total dos CST segue a orientação do Catálogo
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia – 2016.
O currículo dos CST são contituídos por componentes curriculares, organizados em
períodos semestrais, compondo módulos de ensino que dão direito a certificações intermediárias
de qualificações profissionais. Os componentes curriculares serão articulados de forma a
privilegiar a interdisciplinaridade. Os módulos de ensino são compreendidos como um conjunto de
unidades curriculares que desenvolvem competências afins com a certificação a ser alcançada.
Cada componente curricular dará origem a um Plano de Ensino. O Plano de Ensino
considerará a ementa, as competências, as habilidades, os conhecimentos, as atitudes e os
conteúdos definidos no PPC.
O acesso dos alunos aos CST ocorre por meio de:
•

Processo Seletivo: Forma de ingresso por meio de prova de seleção, facultado ao
candidato que tenha concluído o ensino médio, sendo a classificação feita pela ordem
decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os
candidatos que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelo Edital do Vestibular;

•

Portador de Diploma de Curso Superior: Forma de ingresso facultada ao graduado em
outro curso superior de duração plena, independente de concurso vestibular, condicionada
à existência da vaga no curso pleiteado.

•

Mudança de curso: Forma de ingresso facultada ao aluno regular da Faculdade Senac-DF
que solicita mudança de curso. É condicionada à existência de vaga.
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•

Transferência: Forma de ingresso facultada a alunos regulares de graduação em
Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo MEC, condicionada a existência de vaga e
mediante processo seletivo. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da Lei.

•

ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio: Forma de acesso por meio da nota obtida no
Exame Nacional de Ensino Médio. As vagas e o período para inscrição são previstos no
Edital do Vestibular. O candidato realiza a solicitação da vaga e apresenta declaração de
desempenho no ENEM. As pontuações mínimas para ingresso são: 450 pontos em cada
uma das áreas de conhecimento e 500 pontos na redação.
Os cursos de pós-graduação ofertados são os lato sensu e seguem os eixos tecnológicos

dos cursos de graduação com o objetivo de dar continuidade ao itinerário formativo institucional e
atender ao inciso V, do artigo 2°, da Resolução CNP/CP 3/2002 que determina que os currículos
dos cursos devem ser organizados com o compromisso, dentre outras coisas, de promover a
capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de trabalho,
bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação.
Esses cursos possuem, no mínimo, 360 horas, não incluídas nesta carga horária, as horas
destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. O acesso aos cursos de pós-graduação é
definido nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, podendo utilizar as seguintes formas:
• Inscrição - Forma de ingresso por meio do ato de inscrição para o curso e entrega de
documentos pessoais, facultado ao candidato que tenha concluído a graduação, sem
ultrapassar o limite de vagas fixado;
• Processo Seletivo: Forma de ingresso por meio de análise de currículo e/ou de prova de
seleção e entrega de documentos pessoais, facultado ao candidato que tenha concluído a
graduação, sendo a classificação feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem
ultrapassar o limite de vagas fixado;
• Portador de Diploma de Pós: Forma de ingresso facultada ao candidato com outro curso
de pós-graduação lato sensu, concluído, condicionada à existência da vaga no curso
pleiteado.
• Mudança de curso: Forma de ingresso facultada ao aluno de pós-graduação regular da
Faculdade Senac-DF que solicita mudança de curso. É condicionada à existência de vaga.
• Transferência: Forma de ingresso facultada a alunos regulares de pós-graduação em
Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo MEC, condicionada a existência de vaga.
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A matriz curricular, o tempo de conclusão bem como a carga horária total de cada curso de
pós-graduação lato sensu são definidos no PPC.
Os cursos de extensão ofertados pela Faculdade Senac-DF têm como objetivo proporcionar
formação continuada à comunidade interna e externa desta IES. Semestralmente são divulgados
os cursos de extensão a serem ofertados que tem como referencia o eixo tecnológico dos cursos
de graduação. A carga horária e os requisitos para ter acesso ao curso são definidos no Plano de
Curso.
Para orientar a vida acadêmica institucional é elaborado semestralmente o Calendário
Acadêmico. Nele estão contidas todas as informações relevantes acerca do semestre letivo, tais
como:
•

datas de início e término dos períodos letivos;

•

períodos para pedidos de transferência e aproveitamento de curso de
alunos provenientes das outras IES;

•

data limite para requerer mudança de curso;

•

data limite para requerer trancamento de matrícula;

•

data limite para cancelamento de matrícula;

•

data limite para requerer exame de suficiência em componentes curriculares;

•

data limite para requerer aproveitamento de estudos;

•

data limite para requerer dependência;

•

data limite para entrega de notas, freqüência e diários de classe à
Secretaria Acadêmica;

•

data limite para solicitação de revisão de notas;

•

períodos para matrículas;

•

dias letivos, feriados e recessos escolares;

•

períodos de férias dos docentes e discentes;

•

data de reunião com o corpo docente, colegiado de curso, Núcleo docente
Estruturante e Conselho Superior;

•

e outras.

A duração da hora-aula (h-a) institucional é de 50 minutos, de acordo com o Sindicato dos
Professores de Escolas Particulares do Distrito Federal – SINPROEP-DF. Nos cursos de graduação
realiza-se diariamente por unidade curricular até 4 horas-aula o que equivale a 3 horas e vinte
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minutos de hora relógio, sendo cumpridas até 8h-a por dia letivo. Assim, unidades curriculares de
60h são cumpridas com 4h-a semanais, sendo necessários 18 dias letivos e 72 h-a, unidades
curriculares de 30h são cumpridas com 2h-a semanais, sendo necessários 18 dias letivos e 36h-a,
unidades curriculares de 20 horas são cumpridas com 2h-a semanais, sendo necessários 10 dias
letivos e 24 horas-aula, unidades curriculares de 100h são cumpridas com 4h-a semanais, sendo
necessários 30 dias letivos e 120h-a.
Nos cursos de pós-graduação a quantidade de horas cumprida está definida de acordo com
o Projeto Pedagógico do Curso. Para aprovação, o aluno deve alcançar 75% de frequência.
O Calendário Acadêmico Institucional da Faculdade de Tecnologia Senac-DF é elaborado de
forma semestral e apresenta uma quantidade de dias letivos superior a 100 (cem) dias para que a
carga horária de todas as disciplinas sejam cumpridas integralmente.
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF utiliza 20% da carga horária total do curso conforme
Portaria nº 1134, de 10 de outubro de 2016, em atividades supervisionadas pelo docente,
utilizando tecnologias de informação e comunicação que atendam aos objetivos pedagógicos do
curso.

2.4.1. Perfil do Egresso
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF, no que se refere ao processo de formação
profissional e acadêmica, une toda a sua política de ensino, pesquisa e extensão em prol de
alcançar em seus egressos o seguinte perfil: cidadão ético, crítico, autoconsciente e competente
para atuar no mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento tecnológico e econômico
do Distrito Federal e do País embasado na atuação consciente de suas atribuições profissionais,
sociais e de sua responsabilidade ambiental junto às comunidades nas quais está inserido.

2.4.2. Concepção de Ensino-Aprendizagem
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF compreende o ser humano como um ser em
constante aprendizado e com potencial ilimitado de desenvolvimento. Por atender pessoas
adultas que buscam construir, aperfeiçoar-se ou adquirir uma nova profissão concebe o processo
de ensino-aprendizagem como algo contínuo, ativo e dialógico. Contínuo, pois dialético, ou seja,
tem como ponto de partida os saberes que o educando possui, possibilitando experiências
reflexivas para reanálise dos saberes, reformulando-os ou transformando-os numa perspectiva
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mais elaborada, mais crítica e adequada aos anseios do mundo do trabalho. Ativo, pois a
aprendizagem só ocorre com a participação efetiva do aluno. E dialógica, pois a base de todo
processo educativo é o diálogo, é por meio dele que as relações e a comunicação se estabelecem e
se democratizam, uma vez que necessita da participação ativa e efetiva dos principais sujeitos do
processo ensino-aprendizagem: o aluno e o professor.
Diante do exposto, as concepções consideradas mais apropriadas à orientação do processo
ensino-aprendizagem na Faculdade de Tecnologia Senac-DF são: a teoria sóciocultural de
Vygostky, o Interacionismo de Piaget e a Andragogia.
Para Vygotsky o desenvolvimento é socialmente constituído, produto de duas linhas, a
natural e a cultural, que se entrelaçam em uma complexa síntese dinâmica. Dessa forma, leva em
consideração além dos processos biológicos, os fatores históricos, sociais e culturais nos quais os
sujeitos estão imersos, o que explica os motivos pelos quais os sujeitos desenvolvem-se de forma
diferentes e chegam à juventude, adultez ou velhice com desenvolvimentos diferenciados.
Neste processo, a educação assume um papel primordial, pois as pessoas vão se
construindo no decorrer de sua vida. Nos jovens e adultos todo o conteúdo do pensamento se
renova e se reestrutura devido à formação de conceitos, pois é o meio pelo qual o mundo é
sistematizado. Por meio dos conceitos o educando compreende a si próprio e a realidade ao seu
redor.
Os conceitos podem ser espontâneos e científicos. Os conceitos espontâneos são formados
nas experiências cotidianas e os científicos, por meio do ensino, como parte de um processo
sistematizado e organizado de conhecimento. A formação do conceito científico parte do
espontâneo, pois exige uma base conceitual já amplamente elaborada. Desse modo, apesar de
diferentes, os dois conceitos estão intrinsecamente relacionados, realimentando-se e
influenciando-se mutuamente.
Neste processo o professor é o responsável pela mediação do conteúdo cultural
considerando tanto os conceitos espontâneos como a realidade concreta na qual o aluno está
inserido gerando sua aprendizagem e seu desenvolvimento real. A ele, cabe propor desafios aos
seus educandos, orientando-os a resolvê-los ou proporcionando atividades em grupo para que os
mais desenvolvidos cooperem com os demais. Ao aluno compete participar dos desafios
propostos, relacionar-se com os demais, reconstruir seus conceitos espontâneos ampliando-os e
reorganizando-os em científicos e desenvolvendo a sua autonomia.
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Desse modo, para Vygotsky, o acesso ao conhecimento pelo aluno sempre se faz mediado
pelo professor, via linguagem. E o professor atua como mediador, intervindo com seu trabalho no
desenvolvimento real do aluno. Isto ocorre, pois para Vygostky todas as pessoas têm dois planos
de conhecimento: o plano de desenvolvimento real, o que o indivíduo já domina, e o plano de
desenvolvimento potencial, o limite máximo que uma pessoa pode atingir naquele estágio de
conhecimento. Entre estes dois planos estão a zona de desenvolvimento proximal que indica a
região onde os conteúdos devem ser trabalhados, pois está acima do que se sabe e abaixo do que,
naquele momento, não se conseguiria aprender sozinho.
As relações estabelecidas entre professor e alunos são de suma importância para o
processo pedagógico, pois o aluno aprende em cooperação com os outros e o que realiza hoje
com a ajuda dos demais, amanhã realizará sozinho. A construção de conhecimento passa,
portanto, por uma ação compartilhada. Assim sendo, o diálogo deve permear constantemente a
prática educativa, pois a linguagem é a ferramenta psicológica mais importante.
Nesta perspectiva, aprendizagem e desenvolvimento são processos distintos, porém
interdependentes. A aprendizagem tem o papel de despertar processos internos de
desenvolvimento, sendo considerado bom ensino o processo que se adianta ao desenvolvimento.
A instituição educacional é considerada, portanto, um espaço de aprendizagem compartilhado,
onde alunos e professor são sujeitos ativos e interativos nesse processo, cada um em seu papel se
reconstrói, pois aprende e ensina ou ensina e aprende simultaneamente.
Da teoria Interacionista de Piaget, será utilizado o conceito de equilibração das ações para
complementar os fundamentos apresentados na perspectiva de Vygostsky.
Para Piaget (apud PALANGANA, 2001, p.22), os fatores responsáveis pelo desenvolvimento
intelectual são: o fator biológico; o exercício e a experiência física; as interações e transmissões
sociais que ocorrem especialmente pela linguagem e educação; e o fator de equilibração das
ações.
O fator de equilibração é a base da teoria piagetiana e é fundamental para explicar os
demais fatores. Para Piaget (apud PALANGANA, 2001, p.23)
o desenvolvimento humano é resultante de atividades múltiplas, em seus aspectos de
exercícios, de experiência e de ações, dentre outros. A coordenação dessas ações
pressupõe um sistema de auto-regulação ou equilibração que dependerá das
circunstâncias tanto quanto das potencialidades epigenéticas. Em outras palavras, quando
assimilação e acomodação estão em harmonia (ocorrendo simultaneamente), o sujeito
está adaptado, ou seja, em equilíbrio. Na medida em que as estruturas intelectuais
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disponíveis apresentam-se insuficientes para operar com a nova situação, acarretando
contradição e discrepância em seu conhecimento atual, ocorre o desequilíbrio.
Procedendo em um movimento espiral, naturalmente estas estruturas começam a se
adaptar às novas circunstâncias, indo em direção a um estado superior e mais complexo
de equilíbrio.

Para Piaget, ao longo do processo de desequilíbrio-equilíbrio as perturbações cognitivas
são superadas. É por meio desse processo interminável de desequilíbrio e novas equilibrações
superiores que ocorre a construção e a progressão do conhecimento, ou seja, do aprendizado.
O conceito de equilibração de Piaget é importante para compreender como mobilizar os
alunos para o aprendizado de novas competências. Verifica-se, que, para isso, é importante
desequilibrá-los, ou seja, desafiá-los por meio de situações-problemas que possam estimulá-los a
investigar, decifrar suas causas, fatores e explicação e, a partir disso, construir novos saberes.
A Andragogia é considerada a arte ou ciência para ensinar o adulto a aprender (KNOWLES,
apud MORAIS, 2012). Neste sentido, seus fundamentos contribuem para ampliar a compreensão
do processo de ensino e aprendizagem na idade adulta.
A Andragogia encontra respaldo, dentre outras, nas teorias de Dewey, Paulo Freire,
Lindeman e Knowles.
No que se refere à Dewey, sua grande contribuição foi considerar que educação não é
preparação para a vida, mas a própria vida. Dessa forma não há como preparar-se para viver
depois, pois enquanto se vive se aprende e enquanto se aprende se vive. Neste sentido, o
processo ensino-aprendizagem deve ocorrer por meio da experimentação e da investigação, tendo
o aluno como o centro do processo e ao professor cabe o papel de orientar o processo de
aprendizado.
Em Paulo Freire um dos pressupostos básicos de sua concepção de ensino-aprendizado é a
de que ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho, professores e alunos aprendem e
ensinam num processo dialógico. A educação é um ato coletivo e solidário, um ato de amor e que
não pode ser imposto. Desse modo, ocorre por meio da troca e do diálogo exigindo
comprometimento por parte de docentes e discentes. Para Freire (1996) a prática educativa deve
possibilitar o desenvolvimento da autonomia do educando. Neste sentido, ensinar não é transferir
conhecimentos, mas criar possibilidades para os alunos construí-los. Para isso exige do educador
uma série de saberes fundamentais para o desenvolvimento da prática educativa, tais como:
•

rigorosidade metódica;
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•

pesquisa;

•

respeito aos saberes dos educandos;

•

criticidade;

•

estética e ética;

•

corporeificação das palavras pelo exemplo;

•

risco, aceitação do novo e rejeição a discriminação;

•

reflexão crítica sobre a prática;

•

o reconhecimento e a assunção da identidade cultural;

•

consciência do inacabado;

•

o reconhecimento de ser condicionado;

•

respeito à autonomia do ser do educando;

•

bom senso;

•

humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores,;

•

apreensão da realidade;

•

alegria e esperança;

•

a convicção de que a mudança é possível;

•

curiosidade;

•

segurança, competência profissional e generosidade;

•

comprometimento;

•

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo;

•

liberdade a autoridade;

•

tomada consciente de decisões;

•

saber escutar;

•

reconhecer que a educação é ideológica;

•

disponibilidade para o diálogo; e

•

querer bem aos educandos.

Para Lindeman (apud MORAIS) a aprendizagem é um processo pelo qual o adulto aprende
a tornar-se consciente dos seus saberes e avaliar a sua experiência. Neste contexto, a fonte de
maior valor na educação de adulto é a experiência do aprendiz.
Portanto, o processo de ensino deve permitir a reformulação ou ampliação das
experiências e dos conhecimentos que os adultos possuem, relacionado-as aos saberes a serem
apropriados e articulando pensar, fazer e realidade.
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Neste sentido, a melhor forma de estimular o aluno para o aprendizado é por meio da
resolução de problemas e tarefas que fazem parte da sua vida cotidiana, pois a aprendizagem para
os adultos deve ser útil e válida. Em outras palavras, os adultos disponibilizam-se a iniciar um
processo de aprendizagem quando compreendem a sua utilidade, no sentido de melhor enfrentar
problemas reais da sua vida pessoal e profissional, pois o que os motiva para a aprendizagem são
os estímulos de ordem interna (satisfação, auto-estima, qualidade de vida etc).
Baseado na teoria de Dewey, Freire e Lindeman, Knowles (apud MORAIS, 2012) apresenta
o modelo andragógico baseado nos seguintes preceitos:
• Os adultos são motivados a aprender quando possuem necessidades e interesses que
a aprendizagem satisfará; então, estes são os pontos de partida apropriados para
organizar as atividades de aprendizagem de adultos.
• A orientação de adultos para a aprendizagem é centrada na vida; portanto, as
unidades apropriadas para organizar a aprendizagem de adulto são as situações da vida,
não os assuntos.
• Experiência é o recurso mais rico para a aprendizagem de adultos, então a
metodologia básica da educação de adultos é a análise da experiência.
• Os adultos têm uma grande necessidade de serem auto dirigidos, então o papel do
professor é engajar-se em um processo de mútua investigação, em lugar de transmitir o
seu conhecimento e então avaliar a adequação deles em relação ao processo.
• As diferenças individuais entre as pessoas aumentam com a idade; portanto, a
educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, local e ritmo de
aprendizagem.

2.4.3. Perfil do Docente
Diante das concepções orientadoras do processo ensino-aprendizagem da Faculdade de
Tecnologia Senac-DF, percebe-se a importância de definir o perfil do docente que conduz ou
conduzirá o processo educacional nesta instituição de ensino superior, de modo

que haja

coerência entre competências docentes e concepções de ensino-aprendizado.
Diversos autores têm se posicionado acerca do perfil que deve ter um excelente docente.
Para definir o perfil do docente esperado pela Faculdade de Tecnologia Senac-DF serão utilizadas
as ideias de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), Freire (1996), Gadotti (2003), Behrens (2007), Day
(2001) e, ainda, as concepções dos próprios docentes da Faculdade Senac-DF. Sem ordem
hierárquica, para esses autores e os docentes da Faculdade Senac-DF, o docente (professor) deve:
• ter sólida formação técnica, pedagógica e acadêmica;
• ter autonomia pessoal e profissional;
• saber articular conhecimentos teóricos e experiências práticas;
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• ter ampla formação cultural que lhe permita enfrentar com acerto e segurança os
desafios culturais impostos;
• saber usar seu conhecimento para dar sentido ao que ensina aliada à sua
experiência profissional;
• ser gestor/mediador do conhecimento;
• contextualizar o ensino e conduzir o aprendizado para a vida;
• estimular o pensamento global e favorecer a construção da identidade planetária;
• educar para a simplicidade;
• fomentar ideais democráticos e éticos;
• promover a cultura da paz e da sustentabilidade;
• ser líder e semeador de esperanças;
• ter domínio das tecnologias atuais;
• ser inovador e criativo;
• ser emocionalmente inteligente, reflexivo sobre o seu fazer, construtor de novas
técnicas de ensino e criador de conhecimentos;
• ter atitude democrática, responsabilidade, compromisso com o aprendizado dos
alunos, respeito por todas as pessoas e grupos humanos e rejeitar qualquer forma
de discriminação;
• ter convicção de liberdade, princípios éticos sólidos e a partir desses referenciais
praticar a autoridade sendo capaz de manter a disciplina e a ordem;
• ter criticidade e sensibilidade, ter respeito aos saberes dos alunos, ser atento às
necessidades individuais dos alunos, sem negligenciar a turma como um todo;
• ser capaz de lidar com o imprevisto e com alunos difíceis sem perder o controle, ser
amável e atencioso, mas firme e exigente se a situação exigir;
• ser otimista, ser justo na forma de lidar com o outro, ser alegre e esperançoso;
• ser pesquisador;
• ser humilde, curioso, tolerante, seguro e generoso;
• ser aprendiz e buscar formação continuamente;
• saber posicionar-se diante dos fatos da vida;
• saber organizar-se e ensinar os alunos a serem organizados;
• possuir habilidades comunicativas e de relacionamento essenciais para desenvolver
aprendizagens individuais e coletivas;
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• ter abertura para o novo, ter capacidade de inovação e criatividade, ter abertura
para o diálogo, ter bom senso;
• querer bem aos educandos;
• saber ouvir, tomar decisões consciente e desenvolver a autonomia dos educandos;
• saber estimular o aluno para o desejo de aprender;
• reconhecer-se enquanto inacabado e condicionado historicamente;
• ser simpático e bem disposto, mesmo não estando emocionalmente bem;
• ter orgulho da profissão e defendê-la;
• ter prazer em ensinar;
• ter a profissão docente como uma escolha e um projeto de vida;
• e, acima de tudo, ajudar seus alunos a tornarem-se mais humanos.
2.4.4. Concepção de Currículo
Para Demeuse e Strauven (apud JONNAERT, ETTAYEBI e DEFISE, 2010, p.17) um currículo é
um plano de ação inspirado pelos valores que uma sociedade ou uma instituição deseja promover.
O currículo oferece “uma visão de conjunto planejado, estruturado e coerente das diretivas
pedagógicas para organizar e gerir a aprendizagem em função dos resultados almejados”. Assim
sendo, o currículo precisa ter flexibilidade e ser adaptável para acompanhar as mudanças que
ocorrem durante o percurso educacional, o que não impede que se faça um direcionamento em
torno dos saberes a serem trabalhados, da forma como serão desenvolvidos e quais os objetivos a
serem alcançados.
Nesta perspectiva, para cada curso ofertado pela Faculdade de Tecnologia Senac-DF é
desenvolvido um currículo, incluso em seu Projeto Pedagógico de Curso – PPC, seguindo a
normatização das Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas para o curso e as tendências de
mercado.
Os currículos desenvolvidos para os cursos da Faculdade de Tecnologia Senac-DF serão
fundamentados pela Teoria das Competências. Desse modo, de acordo com Jonnaert e
colaboradores (apud JONNAERT, ETTAYEBI e DEFISE, 2010, p.69) considera-se que

A competência é o resultado do tratamento concluído de uma situação por uma pessoa ou
por um grupo de pessoas em determinado contexto.
Esse tratamento se baseia no campo das experiências vividas pelas pessoas [...] se apoia
em um conjunto de recursos, de restrições e de obstáculo e em ações; o sucesso desse
tratamento, depende da pessoa ou do grupo, de suas experiências de vida, de sua
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compreensão da situação, da própria situação e do contexto, dos recursos próprios das
pessoas e dos recursos disponíveis entre as circunstâncias da situação.
[...] A competência é a realização desse processo dinâmico, ela é específica a uma situação
e pode ser adaptada a outras situações que são isomorfas à situação atual e que
pertencem à mesma família de situações.

Ao refletir sobre esse conceito tem-se a sensação de que uma competência por sua
dinamicidade não pode ser registrada e orientar a execução de um currículo. Todavia, é
importante esclarecer que, segundo os autores citados, existem três lógicas diferentes, mas que se
articulam entre si, que orientam a noção de competência: a lógica da ação em situação, a lógica
curricular e a lógica da aprendizagem. Assim sendo, a concepção acima está relacionada à lógica
da ação, pois entende que a competência se desenvolve por meio da ação vivenciada por uma
pessoa, ou seja, a competência é sempre uma competência atuacionista. Enquanto na lógica do
currículo a competência indica “os elementos a serem prescritos nos programas de ensino para
que os alunos realmente desenvolvam competências. Essa lógica se apoia, em princípio, em uma
compreensão do que uma pessoa em situação realiza para se tornar competente.” (JONNAERT,
ETTAYEBI e DEFISE, 2010, p.74). Percebe-se que a lógica do currículo fundamenta-se na lógica da
ação, mas adaptou a compreensão da competência à sua especificidade. Por fim, a lógica da
aprendizagem, que se inspira nas teorias da aprendizagem, seu intuito é permitir que os alunos
desenvolvam as competências. Assim sendo, essa lógica “tem por base os resultados das análises
de competências atuacionistas.” (JONNAERT, ETTAYEBI e DEFISE, 2010, p.74).
Portanto, para Jonnaert, Ettayebi e Defise (2010, p.74), as lógicas da ação e da
aprendizagem compreendem a competência como resultado de um processo, sendo este, um
tratamento competente da situação, ou seja, um “meio pelo qual passam as pessoas para se
tornarem competentes em situação” (ibidem). A lógica curricular define o que necessita ser
realizado em sala de aula para os alunos poderem tratar com competência suas situações para
assim mobilizar e construir novas competências. “A lógica curricular precisa, em programas de
ensino, os ingredientes necessários a um tratamento competente de situações.” (ibidem).
Neste sentido, um currículo embasado pela Teoria das Competências, exige uma
metodologia de ensino ativa e investigativa, voltada para a resolução de problemas, que possibilita
a articulação teoria e prática e que aproxima ao máximo possível o ambiente acadêmico da
realidade social e profissional, pois a única forma de mobilizar e criar novas competências é
fazendo o sujeito participar ativamente do processo ensino-aprendizagem.
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A utilização de situações que reproduzem uma ação da futura prática profissional ou da
prática cidadã, garante a condição de se estar trabalhando com um conteúdo potencialmente
significativo. Tal proposta leva o discente a articular os saberes em forma de rede contextual, bem
como desenvolver habilidades, atitudes e valores, a fim de buscar soluções para o cotidiano da
profissão e do mercado de trabalho e atender as demandas dos cidadãos e de uma sociedade
sustentável.
A adoção da Teoria das Competências vai ao encontro da Resolução CNE/CP 3, de
18/12/2002, que Institui as Diretrizes Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos
Cursos Superiores de Tecnologia. Em seus artigos 6 e 7 determina:

Art. 6º. A organização curricular dos cursos superiores de tecnologia deverá contemplar o
desenvolvimento de competências profissionais e será formulada em consonância com o
perfil profissional de conclusão de curso, o qual define a identidade do mesmo e
caracteriza o compromisso ético da instituição com os seus alunos e a sociedade. [...]
Art. 7º.Entende-se por competência profissional a capacidade pessoal de mobilizar,
articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários
para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho
e pelo desenvolvimento tecnológico.

Assim sendo, para melhor orientar o processo ensino-aprendizagem e atender a legislação
vigente, o currículo dos cursos presentes nos PPC, conterá uma Matriz de Referência construída a
partir do Perfil do Egresso, contendo Competências, Habilidades, Conhecimentos, Atitudes,
Objetos de Conhecimentos (Conteúdos), Indicadores, Instrumentos de Avaliação e Metodologias
de Ensino.
O currículo terá também matriz curricular contendo as unidades curriculares, com
respectivas cargas-horárias, organizadas por período - cada período corresponde a um semestre
letivo - e por Módulos de Certificação Intermediária, correspondentes a qualificações profissionais
identificáveis com o mundo do trabalho.
As Competências que orientarão o perfil profissional serão classificadas em duas
Dimensões: Técnica e Transversal.
A Dimensão Técnica, por sua vez, está classificada em duas categorias:
• Conceituais: Conhecimento teórico. Domínio de conceitos e métodos:
compreensão adequada e operacional dos diversos conceitos fundamentais de
cada unidade curricular. Pesquisar e identificar fontes de informação relevantes
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nas mais diversas formas: livros, revistas científicas e técnicas, Internet e outros
recursos. Capacidade analítica e de integração da teoria e da prática. Saber
receber, guardar, transmitir e partilhar conhecimentos. Saber analisar, averiguar,
distinguir, examinar, classificar, indagar, investigar e relacionar pressupostos,
hipóteses, evidências ou estruturas de uma declaração ou questão. (“conhecer e
saber conhecer”);
• Procedimentais: Aplicação dos conteúdos conceituais utilizando-os como base
para o estudo mais aprofundado. Face a um determinado problema/tarefa saber
identificar corretamente esse problema/tarefa, equacioná-lo, escolher os
métodos e ferramentas adequados e empenhar-se na sua resolução final.
Capacidade de inovação. Capacidade de procurar ativamente soluções para
problemas. Capacidade de improvisação e intuição. Planejamento das atividades,
reconhecendo quais as fases fundamentais e os meios necessários para a
execução de uma dada tarefa. Os Procedimentos envolvem: manejar,
confeccionar, utilizar, construir, aplicar, coletar, representar, observar,
experimentar, testar, elaborar, simular, demonstrar, reconstruir, planejar,
executar, compor. Ser capaz de intervir no desenvolvimento da humanidade
crítica e criativamente ("saber fazer");

A Dimensão Transversal está classificada em quatro categorias:
•

Competências

Sociais:

capacidade

de desenvolver

relacionamentos

saudáveis, de gerenciar e liderar pessoas, de conviver em harmonia, de trabalhar
em equipe, de comunicar-se de forma clara e cordial, de posicionar-se e de
praticar a alteridade. Saber mediar conflitos com segurança. Compreender as
emoções alheias e perceber os pensamentos e sentimentos das outras pessoas.
Aptidão para compreender o comportamento de outras pessoas, assim como
para liderar, motivar, negociar, delegar, aceitar e cumprir imcumbências, saber
direcionar e ceder nas relações estabelecidas . (“saber conviver”).
•

Competências Pessoais: Resulta da autoconsciência e do autocontrole. Aliar

percepção da emoção à maneira de guiar sua conduta. Ter equilíbrio emocional
frente

aos

desafios,

pressões

externas

e

improvisos.

Desenvolver

autoconsciência, ou seja, saber identificar as emoções no momento em que elas
afloram e saber prever e controlar as possíveis reações. Praticar autocontrole.
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Potencializar os pensamentos e as reações positivas e reprimir os pensamentos e
as reações negativas. Desenvolver capacidade de conhecer a si mesmo e aos
outros e estabelecer interações com sucesso. Capacidade de superar e de
fortalecer-se com os problemas vividos e de adaptar-se às mudanças culturais,
tecnológicas e profissionais. (“saber ser”).
•

Competências Atitudinais: envolvem valores, atitudes, normas, posturas

que influem nas relações e interações das pessoas. Saber avaliar e criticar dados,
resultados, ações e conseqüências. Responsabilidade pessoal e social. Próatividade e iniciativa. Atitude de respeito para com as opiniões dos outros.
Capacidade de aceitar argumentos contrários e de avaliá-los criticamente.
Cumprimento de compromissos assumidos no âmbito do trabalho. Reconhecer a
necessidade de cooperar com outros na resolução de questões concretas.
Capacidade de gerir, de decidir, de coordenar e dinamizar, de delegar, de saber
ouvir e ser ouvido. Ser capaz de não perder de vista os objetivos principais. Saber
avaliar. Demonstrar bom senso e sentido crítico. Saber chegar a acordo. (" saber
agir").
2.4.5. Metodologia de Ensino
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF ao levar em conta os princípios contidos nas Diretrizes
Curriculares – Nível Tecnológico, Resolução CNE/CP n° 3 de 18/12/2002, em seus Art. 5º e 6º, que
considera que as ações de formação perpassem e reflitam uma prática educativa pautada no
ensino por competências. As competências constituem-se no processo de potencialização das
inteligências, esforços e condições necessárias para garantir resultados e transformações no
contexto do trabalho.
O ensino voltado para o desenvolvimento de competências pretende uma educação crítica,
atrelada ao contexto sócio-histórico e cultural, de modo que a formação do aluno vá para além
dos saberes técnicos e formais. Pretende-se, assim, o desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades e atitudes que possam ser utilizados em situações concretas da vida cotidiana e
produtiva.
Tal proposta metodológica baseia-se na Pedagogia Ativa, desenvolvida com mais
criticidade pelos educadores nas décadas de 80 e 90, a qual prioriza o papel central da atividade
do aluno e a vinculação do processo de aprendizagem com o mundo produtivo.
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A metodologia de ensino dessa forma pauta-se na Pedagogia de Projetos ou estudo por
projetos, que pretendem aproximar a educação formal escolar do contexto social e econômico,
demandados pelo determinado momento histórico. Levando-se em conta que, a fim de
desenvolver determinadas competências se faz necessário trabalhar por problemas e projetos,
propondo tarefas que desafiem e motivem os alunos rumo à mobilização de conhecimentos que
possam ser aplicados em situações concretas e específicas. Desse modo, é imprescindível que o
aluno aprenda fazendo e faça sempre aprendendo, pois a articulação teoria e prática é parte
inerente ao processo. Trabalhar tendo como referência a resolução problema torna-se
fundamental para a construção de uma aprendizagem estimulante, significativa e duradoura, pois
permite:
•

Construir o aprendizado a partir de sua situação concreta ou estudo de caso;

•

Compreender o problema em suas múltiplas complexidades;

•

Mobilizar saberes contruídos e construir novos saberes por meio da pesquisa para
desvelamento do problema;

•

Levantar e analisar hipóteses;

•

Traças e executar estratégias para a sua resolução;

•

Fazer retrospectiva do processo e realizar avaliação.
Assim sendo, a Pedagogia de projetos, eixo central da matriz metodológica na qual a

Faculdade Senac-DF se referencia, pleiteia uma aprendizagem que seja verdadeiramente
transformadora da realidade, na medida em que adota uma concepção e uma compreensão
relacional do saber e, ainda, considera fundamental questionar toda forma de pensamento único,
todas as formas de representação da realidade, baseadas em verdades estáticas e controláveis.
Os princípios do método de projetos, segundo Lück (2003, p. 29) são:
•

Visão de resultados;

•

Concentração e conciliação de esforços e energias;

•

Aprimoração e mobilização de recursos;

•

Caracterização clara e objetiva do foco;

•

Agilidade e versatilidade, na busca de resultados;

•

Tempo e recursos delimitados.
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Considera, também, ser indispensável incorporar uma visão crítica, por meio da qual o
aluno perceba que cada fato possui versões diferenciadas, em função dos diferentes interesses
que estão em jogo na sua interpretação.
A adoção do estudo por projetos não implica a exclusão da utilização, no cotidiano do
trabalho docente, dos já tradicionais métodos e técnicas de ensino, adotados na Educação
Profissional, tais como: demonstrações, aulas expositivas, dramatizações, trabalhos em grupo,
estudos de caso, seminários, debates, dentre outros. Ao contrário, todos esses procedimentos
didáticos continuam a se colocar como vias permanentes de promoção da aprendizagem e da
aquisição de recursos cognitivos de ordem superior, complexos e duráveis.
Não obstante, procura-se uma atuação que envolva simulações ou vivência de situações
mais próximas da realidade do mundo do trabalho, e que seja desencadeada por desafios, cuja
resolução é mediada pelo docente.
Os projetos deverão ser construídos com base em um currículo integrado, contextualizado,
de maneira interdisciplinar. Sendo que dessa forma, a própria avaliação deverá ser um momento
privilegiado de aprendizagem, com vistas a ser processual, cumulativa, diagnóstica e formativa.
Deverá, ainda, estar em consonância com toda a epistemologia na qual se baseia o ensino para o
desenvolvimento de competências. Assim, prevê-se a priorização da metodologia qualitativa à
quantitativa que, obrigatoriamente, deve ser um importante recurso de meta-avaliação.
A metodologia por projetos requer um trabalho pedagógico desenvolvido por meio de
resoluções de problemas e permite que os estudantes alcancem não só um bom desempenho
cognitivo, mas também desenvolvam as complexas competências pessoais e profissionais exigidas
na atualidade.

2.4.6. Processo de Avaliação
O processo de avaliação tem por base a Resolução nº 01.2015 que alterou a Resolução de
nº. 01 de 2014 que dispõe sobre a forma de avaliação do desempenho escolar dos discentes da
Faculdade de Tecnologia Senac-DF.
A avaliação da aprendizagem não possui uma finalidade em si, pois subsidia um curso de
ação que visa construir um resultado previamente definido.
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Neste sentido, o objetivo da avaliação é, antes de tudo, promover um diagnóstico acerca
do aprendizado construído pelo discente, em termos de competências, habilidades,
conhecimentos e atitudes, de forma a orientar tanto docentes quanto discentes acerca da
efetividade ou não do processo ensino-aprendizado, suas causas e fatores e direcionar as
próximas ações pedagógicas.
A avaliação em cada disciplina é composta por diversos instrumentos definidos nos planos
de ensino, de acordo com as competências, conhecimentos, habilidades e atitudes contidas no
PPC que se pretender aferir.
Os resultados do processo avaliativo definem, ao final de cada componente curricular, se o
aluno alcançou ou não as competências, habilidades, conhecimentos e atitudes, por meio da
média determinada institucionalmente para a aprovação.
A avaliação semestral, será realizada por duas provas escrita (a fim de averiguar e
acompanhar a construção de habilidades e competências relacionadas à escrita, redação e
domínio dos conhecimentos referentes à área específica do saber). Deve-se considerar ainda, que
ao docente caberá o planejamento da avaliação de modo que esta seja processual. Assim, deverá
diversificar os instrumentos avaliativos durante o semestre e de modo algum será permitido uma
única modalidade avaliativa, a fim de aferir o conhecimento construído durante o semestre.
Os critérios de aprovação nas unidades curriculares, envolvendo simulataneamnete a
frequência, salvo o caso das disciplinas a distância, quando houver, e o aproveitamento
acadêmico, são os seguites
É aprovado o aluno que obtiver na unidade curricular, média final igual ou superior a 6.0
(seis)
➢
Caso o aluno, durante o bimestre não alcance média igual ou
superior a 6.0(seis) terá a oportunidade de se preparar a partir da
orientação do professor, realizar uma prova intitulada Recuperação, que
terá o valor de 10,0 (dez) e que deverá substituir a média bimestral, caso,
o aluno não tenha alcançado na média bimestral 6,0 (seis).
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2.5. Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo os critérios gerais para
definição de:

2.5.1. Seleção de Conteúdos
Os conteúdos dos que compõem a matriz curricular de cada curso ofertado pela Faculdade
de Tecnologia Senac-DF são selecionados de modo a proporcionar o embasamento teórico,
metodológico, prático e atitudinal necessário para o desenvolvimento das competências
requeridas para o exercício profissional, considerando-se as Diretrizes Curriculares Nacionais de
cada área, as necessidades de mercado e o perfil do egresso.

2.5.2. Inovações Consideradas Significativas, Especialmente Quanto à Flexibilidade dos
Componentes Curriculares.
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF oferece as seguintes práticas inovadoras e/ou de
flexibilização do currículo:
•

Currículo atualizado por docentes qualificados que compõem o Núcleo Docente
Estruturante – NDE, seguindo a legislação vigente e as tendências de mercado;

•

Oferta de até 20% (vinte por cento) da carga horária total dos cursos presenciais
utilizando recursos didáticos em diferentes suportes de informação que poderão
empregar tecnologias informação e de comunicação remota como disposto na
Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016.

•

Projetos Interdisciplinares, com carga horária obrigatória, prevista no currículo.
Propõe o desenvolvimento de atividades voltadas para o exercício profissional,
articulando teoria e prática, ambiente acadêmico e ambiente profissional e os
diversos saberes ministrados pelas disciplinas que compõem o período do curso,
bem como o ensino, a pesquisa e a extensão. Como resultado obtém-se inovações
nos produtos resultantes do processo ensino-aprendizagem, nas práticas
metodológicas e nos saberes construídos;

•

Utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle por todas as disciplinas
presenciais como suporte ao processo ensino-aprendizagem;
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•

Oferta de disciplina optativa como forma do aluno ter acesso a temáticas de sua
área de formação ou de outras áreas que têm interesse e que não compõem a
matriz obrigatória do curso;

•

Projetos Pedagógicos dos Cursos e Práticas Pedagógicas fundamentadas na
Pedagogia Ativa, no Ciclo de Desenvolvimento de Competência, na Pedagogia de
Projetos e no Método de Aprendizagem por Resolução de Problemas.

2.5.3. Oportunidades diferenciadas de integralização curricular
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF oferece as seguintes práticas diferenciadas de
integralização curricular:
•

Aproveitamento de Estudos - ao aluno que tenha cursado com aprovação
disciplinas em Instituição de Ensino Superior, com nome, ementa, conteúdo e carga
horária equivalentes às da matriz curricular na qual está matriculado. Este processo
é regulamentado pelo Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia Senac-DF;

•

Aproveitamento Extraordinário de Disciplina - ao aluno que detém em
determinada área do saber, um conhecimento extraordinário que deverá ser
comprovado por meio de documentação comprobatória e de uma avaliação que
abrangerá todos os componentes curriculares da disciplina requerida e apreciada
pela Banca de Avaliação de Aproveitamento Extraordinário de Disciplina. Esta
prática é regulamentada pelo Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia
Senac-DF;

•

Dependência - ao estudante que tenha reprovado na disciplina por nota é facultado
cumprí-la, sob a orientação de um professor, por meio de estudos e atividades
dirigidas desenvolvidas no Ambiente virtual de Aprendizagem, realizando uma
prova presencial ao final do processo;

•

Unidade curricular isolada – é facultada ao aluno que esteja em processo final de
integralização curricular e ao aluno que busque adiantamento de unidades
curriculares. É ofertada de duas maneiras: Matricula em Turma Aberta e Matrícula
Exclusiva por aluno;
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•

Ajuste de Matriz Curricular – ao estudante que está cursando disciplinas em
períodos diferentes ao qual está matriculado ou que queira cursar disciplinas em
turnos diferenciados, é facultado a oportunidade de composição da grade segundo
disciplinas não cursadas e disponibilizadas na grade horária, de forma que não
tenha choque de horário entre duas ou mais disciplinas;

•

Adaptação curricular – ao estudante com deficiência e necessidades educacionais
especiais é permitido o prolongamento do curso de acordo com suas possibilidades
de aprendizado e considerando o tempo de integralização do currículo.

2.5.4. Estágio, Atividades Práticas Profissionais
De acordo com o Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia Senac-DF o estágio é uma
atividade curricular de aprendizagem profissional, social e cultural com a finalidade de
proporcionar situações práticas e reais de trabalho, sem vínculo empregatício.
O Estágio divide-se em duas categorias: Estágio Supervisionado Curricular Acadêmico e
Estágio Profissionalizante.
O Estágio Supervisionado Curricular Acadêmico - constitui-se em atividade obrigatória, de
acordo com o projeto do curso, e tem a finalidade de propiciar a complementação do ensino,
desenvolver a capacidade de interação adequada com situações e ambientes específicos da
realidade profissional e habilitar o aluno para o exercício ético, técnico e responsável da profissão.
As atividades do Estágio Supervisionado Curricular Acadêmico serão desenvolvidas em
ambientes apropriados para aprendizagem dos procedimentos práticos da profissão, em
estruturas próprias ou em instituições conveniadas, mediante a celebração de Termos de
Compromissos, de acordo com Regulamento próprio da Faculdade.
O estágio supervisionado tem como objetivo:
•

Oportunizar aprendizagem social, profissional e cultural que possibilite ao
graduando incrementar seu preparo para atuação em diferentes campos das
atividades profissionais;
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•

Desenvolver a convivência com a aplicação prática dos princípios fundamentais dos
cursos de graduação que pressupõe saber comunicar, problematizar, intervir,
superar e criar respostas no ambiente profissional;

•

Vivenciar e consolidar as competências exigidas para o exercício acadêmicoprofissional em diferentes campos de intervenção;

•

Facilitar o processo de atualização de conteúdos, permitindo adequar àqueles de
caráter profissionalizante às constantes mudanças sociais;

•

Elaborar e re-elaborar conhecimentos, por meio do processo ação-reflexão-ação na
sua práxis pedagógica.

O Estágio será coordenado pelo Setor de Práticas e Valorização ao Aluno e Acessibilidade
(PVAA), que proverá junto à Coordenação do curso documentação e formalização do estágio com
a instituição concedente, além de acompanhamento, execução e avaliação de todo o processo de
desenvolvimento do Estágio.
O responsável pelo Setor (PVAA) será designado pela Direção da Faculdade devendo ter
titulação compatível com a prevista na legislação.
O Estágio Profissionalizante - constitui-se como atividade não obrigatória conforme
legislação vigente e tem a finalidade de:
•

Proporcionar treinamento prático e aperfeiçoamento das habilidades e
competências em atividades pertinentes à capacitação do aluno para a intervenção
profissional;

•

Planejar e intervir em situações específicas compatíveis com práticas profissionais,
cujas atividades devem estar descritas no Projeto de Estágio, definido em
conformidade com os Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC.

➢ Atividades Práticas e Projeto Interdisciplinar
As Atividades Práticas são inerentes à prática pedagógica cotidiana desenvolvida na
Faculdade de Tecnologia Senac-DF, estão previstas nos princípios metodológicos do PPI e nos
Projetos Pedagógicos dos Cursos. São utilizadas como técnica de ensino-aprendizagem, por meio
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de estudo de casos, visitas-técnicas e resolução de problemas, como forma de favorecer a melhor
compreensão dos conteúdos teóricos e sempre a eles articuladas. São utilizadas também como
forma de exercício da atividade profissional nos Projetos Interdisciplinares.
O Projeto Interdisciplinar (PI) é um componente curricular obrigatório e tem como principal
objetivo integrar os conteúdos trabalhados pelas disciplinas definidas na matriz curricular do curso
de um período numa perspectiva prática e teórica. Possui um professor coordenador que é o
responsável pelo planejamento e acompanhamento dos alunos e coordenação das atividades que
são desenvolvidas com a participação dos professores de todas as disciplinas que compões cada
período do curso.
O projeto interdisciplinar é, portanto, de natureza coletiva, ou seja, sua construção
envolve a participação da Coordenação do curso, dos professores e dos alunos, na busca de
soluções relacionadas à atividade empresarial, social ou ambiental.
Assim, durante o PI, os alunos receberão um conjunto de tarefas a serem desenvolvidas
em organizações sociais, empresas comerciais ou instituições escolhidas na qual o aluno será
orientado a pesquisar, analisar e solucionar o desafio proposto pelo professor orientador e os
demais professores.
Este componente curricular tem como objetivo preparar o aluno para os desafios do
mercado globalizado, dando a ele uma visão holística e interdisicplinar, condições teóricas e
práticas de identificar, analisar e resolver os problemas organizacionais de qualquer empresa
bem como exercitar o método científico por meio da iniciação científica e promover a extensão
por meio da divulgação dos trabalhos realizados.
Os Objetivos das mediações voltadas para o projeto interdisciplinar são:
•

Proporcionar ao aluno um conhecimento global a partir do ensinamento
adquirido em cada disciplinar;

•

Aumentar a capacidade de aproveitamento em cada disciplina, com
fundamentação no contexto geral do curso;

•

Demonstrar a aplicabilidade dos conceitos vistos e apresentados em sala de aula
no âmbito prático empresarial ou social;

•

Nivelar o conhecimento dos alunos pela atividade em grupo;

Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.

64

•

Aperfeiçoar nos alunos as habilidades interpessoais destacando a sua importância
tanto para a realização do trabalho proposto como para a atual e/ou futura
vivência profissional no mercado de trabalho;

•

Desenvolver a capacidade dos Profissionais nas áreas em que estão sendo
formados;

•

Experimentar o processo de iniciação científica;

•

Promover a extensão universitária e comunitária.

A avaliação do Projeto Interdisciplinar envolve a entrega de um Relatório Técnico e
Arguições orais individuais e do grupo e/ou prova, conforme a definição do professor
coordenador de PI e demais professores envolvidos. A nota final será composta pelos três
quesitos básicos: relatório, avaliação do grupo e avaliação individual e segue as normas de
Avaliação da Aprendizagem da Faculdade de Tecnologia Senac-DF .

2.5.5. Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF desenvolve materiais pedagógicos com o intuito de
orientar suas práticas pedagógicas e também como conteúdos para orientar o processo ensinoaprendizagem. Dentre os materiais produzidos podemos destacar:
•

Material pedagógico digital: material didático para apoio às disciplinas
Comunicação Empresarial, Inglês Técnico, Elaboração de Trabalhos Acadêmicos,
Negócios Eletrônicos, Autogestão Profissional 1, 2 e 3, Libras e diversas disciplinas
optativas. Estes materiais estão disponíveis nas salas das respectivas disciplinas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle;

•

Guia do Professor e Guia do Aluno: tem como objetivo ambientar e orientar as
práticas institucionalizadas referentes ao corpo docente e ao corpo discente. Este
material está disponível no site institucional da Faculdade Senac-DF;

•

Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos: este manual foi elaborado para
orientar professores e alunos em relação a construção dos trabalhos acadêmicos
realizados por todos os cursos de graduação e pós graduação;

•

Manual para Elaboração de Provas: tem como objetivo orientar o corpo docente
na elaboração de instrumentos de avaliação e questões de prova.
Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.

65

2.5.6. Incorporação de Avanços Tecnológicos
A Faculdade Senac-DF incorporou o Ambiente Virtual de Apredizagem Moodle em seu
cotidiano para realização de diferentes atividades. No que se refere aos aspectos didáticopedagógicos, o Moodle é utilizado por professores e alunos como suporte ao ensino presencial.
Nesse ambiente, são postados os planos de ensino, os textos e slides das aulas, bem como
exercícios e atividades a serem desenvolvidas. Além disso, fórum, chats e e-mails podem ser
utilizados estimulando a comunicação entre alunos e professores além do ambiente da sala de
aula.
Ainda, no aspecto didático-pedagógico, o Moodle é utilizado para a oferta de disciplinas
semipresenciais na graduação, cursos de extensão e, no futuro, na oferta da educação na
modalidade a distância. É também um suporte aos Grupos de Pesquisa institucionalizados.
No que se refere aos aspectos administrativo-acadêmicos, o Moodle é utilizado para
realização de discussões e debates que exigem posicionamento do grupo envolvido, como
reuniões extraordinárias de Colegiado de Curso, Núcleo Docente Estruturante e Conselho
Superior. Além disso, o Moodle é utilizado, juntamente com o Google Docs, como ferramenta para
a realização de pesquisa de Autoavaliação Institucional otimizando o registro e a organização dos
dados. É por meio dele que a reserva de recursos tecnológicos é realizada pelo corpo docente,
bem como a sondagem da disponibilidade dos professores para composição da grade horária e o
desenvolvimento do Regime Especial de Aprendizagem.
Outro recurso tecnológico utilizado pela Faculdade de Tecnologia Senac-DF é o Sistema
Educacinal Integrado - SEI que permite a integração dos registros acadêmicos, dispondo de
diversos recursos: diários eletrônicos, documentos institucionais, legislação referente ao ensino
superior, consulta a freqüência e notas em tempo real, acesso ao histórico escolar, a declaração
para solicitação de passe e emissão de boleto de pagamento.
A Biblioteca utililiza o BMWEB para a sua gestão, permitindo, dentre outras vantagens,
efetuar renovações de empréstimo de livro por meio da internet.
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF diponibiliza a seu corpo docente, discente e técnicoadministrativo rede wirellss permitindo acesso à internet em todo o espaço acadêmico.
Os laboratórios de informática são modernos e possuem os softwares necessários para
atender os cursos ofertados.
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As salas de aulas são equipadas com data show, os laboratórios de Informática com tela
interativa e climatizadas com aparelhos de ar condicionado.
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF utiliza-se do Site, Twitter e Facebook para comunicarse com a comunidade interna e externa, além do e-mail e sms. No site estão disponibilizadas
informações sobre os cursos ofertados, programas e eventos desenvolvidos, bem como legislação
sobre o ensino superior e documentos institucionais.
2.6. Políticas de Ensino
O ensino é a atividade acadêmica por excelência da Faculdade Senac-DF, ou seja, é aquela
pela qual grande parte de suas ações e esforços são empreendidos, uma vez que a pesquisa e a
extensão são oriundas e mantém intercessão com o processo de ensino. É, portanto, a atividade
originária e orientadora de todos os seus processos e a principal fonte de retono da IES à
sociedade.
A Política de ensino definida pela Faculdade Senac-DF orientará os seus cursos presenciais
e a distância.
Neste sentido, o ensino é compreendido como a ação acadêmica mediada pelo professor e
tem como objetivo desenvolver o aprendizado do aluno. Neste processo, professor e aluno têm
papel ativo. Ao professor cabe dominar o conteúdo a ser socializado, estabelecer no espaço
educacional uma relação respeitosa, harmoniosa e colaborativa com seus alunos e com seus
pares, bem como estimular relação de respeito e colaboração entre os alunos, utilizar estratégias
didático-pedagógica e recursos tecnológicos que colaborem com a construção do aprendizado
pelos alunos, ter entusiasmo pela atividade de ensino, desenvolver estudos e pesquisas na área de
conhecimento na qual desenvolve sua prática pedagógica, estimular a autonomia, o
autodesenvolvimento e a autocrítica dos alunos, planejar suas aulas, conhecer o universo de seus
alunos, compreender a natureza do curso no qual ministra suas aulas e orientar sua prática
educativa a partir da filosofia institucional. Ao aluno cabe comprometer-se com o processo de
aprendizagem, ser atuante na construção do saber, guiar-se pelas orientações do professor,
realizar, opinar, contribuir e participar das atividades propostas, exercitar a pesquisa buscando
outros saberes além dos construídos em sala de aula, manter uma relação de respeito e
colaboração com professores e colegas, refletir sobre seu aprendizado e sua forma de aprender,
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compreender que seu processo de formação dentro da filosofia institucional abrange formação
profissional, social, ambiental e humana.
Neste contexto, a Faculdade Senac-DF entende que o ensino praticado nesta IES formulase em função do aprendizado. Assim sendo, o ensino será constantemente monitorado, avaliado,
refletido e, se necessário, reformulado para garantir o alcance do aprendizado e o perfil do
egresso esperado.
A Política de Ensino da Faculdade de Tecnologia Senac-DF tem os seguintes objetivos
institucionais:
•

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

•

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;

•

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;

•

despertar a consciência reflexiva e criativa de sua comunidade acadêmica sobre
democracia, ética, cidadania e equilíbrio ambiental.

Assim sendo, baseia-se nos seguintes princípios:
•

Cumprimento legislação educacional e das Diretrizes Curriculares Nacionais
direcionadas a cada curso;

•

Formação Integral do ser humano;

•

Ensino e aprendizagem com qualidade;

•

Sintonia com o mercado de trabalho;

•

Currículo atualizado, contextualizado, flexível, interdisciplinar e fundamentado no
desenvolvimento de competâncias;

•

Certificação Intermediária como forma do aluno usufruir efetivamente dos saberes
construídos, à medida que finaliza módulos de aprendizado;
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•

Metodologia de ensino fundamentada na resolução de problemas e pedagogia de
projetos;

•

Avaliação formativa, contínua, diagnóstica, interventiva e somativa, baseada na
teoria do desenvolvimento de competâncias;

•

Articulação entre teoria e prática;

•

Co-responsabilidade dos sujeitos, professor e aluno, envolvidos no processo
ensino-aprendizagem;

•

Processo de ensino-aprendizagem integrado com a pesquisa e a extensão;

•

Compromisso com a permanência dos alunos na IES, evitando os índices de evasão;

•

Planejamento do processo ensino-aprendizagem baseado no Projeto Pedagógico
do Curso e no Projeto Pedagógico Institucional;

•

Incetivo à empregabilidade;

•

Incentivo à autonomia e à formação continuada;

•

Monitoramento, avaliação e reformulações necessárias do currículo e processo de
ensino-aprendizagem;

•

Infraestrutura adequada às necessidades dos cursos;

•

Formação continuada do corpo docente.

Os cursos ofertados pela Faculdade Senac-DF estarão dentro dos eixos: Gestão e Negócios,
Comunicação e Informação, Ambiente e Saúde.
A Política de Ensino da Faculdade de Tecnologia Senac-DF é desenvolvida por meio dos
Programas:
•

Programa

Interdisciplinaridade

–

Desenvolvido

por

meio

dos

Projetos

Interdisciplinares nos cursos de Graduação e dos Laboratórios de Gestão nos cursos
de Pós- Graduação. Tem por objetivo desenvolver a perspectiva e a ação
interdisciplinar nos alunos;

• Programa Flexibilidade – Desenvolvido por meio dos componentes de atividades
complementares, pelos Projetos Interdisciplinares e pela componente curricular Optativa. Tem como objetivo desenvolver a autonomia, competências de
autoaprendizagem e trabalho em equipe e, ainda, viabilizar possibilidades de
continuidade de estudos;
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•

Programa Transversalidade – Desenvolvido por todos os componentes curriculares
dos cursos, com foco especial no Projeto Interdisciplinar 1, nos componentes
curricualdres Optativos e nas disciplinas Intersubjetividade no Ambiente de Trabalho
e Ética, desenvolvimento sustentável e Negociação. Tem como objetivo promover
discussões relacionadas a temas como Inclusão Social, Meio Ambiente, Ética e
Diversidade

Ético-Racial,

contribuindo

para

a

formação

de

profissionais

éticos/cidadãos que utilizem os seus conhecimentos no sentido de reconhecer e
respeitar as diferenças de cultura, de raça, de sexo, de idade ou outras que existirem
e transformar o ambiente que o cerca na busca por uma melhor qualidade de vida
minimizando os efeitos das desigualdades sócio-economica e fortalecendo o
desenvolvimento sustentável do planeta.

• Programa Formação Profissional na Prática – Desenvolvido por todos os
componentes curriculares dos cursos. Tem como objetivo garantir que a articulação
teoria e prática realmente se efetive no currículo.
•

Programa Monitoria - se constitui em um espaço de aprendizagem proporcionado
aos alunos de graduação e pós-graduação. É um programa pedagógico, traduzido
numa atividade de preparação do aluno para o desenvolvimento de habilidades de
ensino e pesquisa. Portanto, sua principal finalidade é o aperfeiçoamento do
processo de formação profissional, por meio do aprofundamento teórico e do
desenvolvimento de habilidades relacionadas à área de formação do aluno,
possibilitando-lhe maior participação e integração nas diversas atividades da
Faculdade.

• Programa Qualidade de Ensino – Desenvolvido por meio de diversos instrumentos,
dentre estes, avaliações do trabalho docente e Avaliação Institucional. Tem como
objetivo monitorar as políticas institucionais e o processo ensino-aprendizagem de
modo a verificar se o perfil do egresso está sendo alcançado na perspectiva da IES.

• Programa Formação Continuada de Docentes – Desenvolvido com o objetivo de
identificar as principais necessidades didático-pedagógicas do corpo docente e
intervir com cursos de formação para superação dessas lacunas e melhoria constante
do processo ensino-aprendizagem.
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•

Programa Monitoramento dos Currículos dos Cursos – Sob a responsabilidade do
NDE, este programa tem como objetivo fazer análise e avaliação constante dos
currículos dos cursos, a partir da análise da legislação educacional e dos indicadores
de avaliação dos cursos, contexto mercadológico e educacional.

•

Programa Integração Graduação-Pós-Graduação – Permite que docentes e discentes
de graduação e pós-graduação possam se desenvolver e aprender com as boas
práticas existentes em cada nível de ensino. Neste sentido, a primeira premissa desse
programa é que os docentes de graduação e pós-graduação estejam integrados, ou
seja, que transitem entre os diferentes níveis de ensino e, evitar o máximo possível,
que se dedique exclusivamente em um deles. A segunda premissa é a troca de
experiência entre os estudantes de graduação e pós-graduação por meio do
programa de Iniciação Científica, por meio de observações e práticas educativas dos
alunos de pós-graduação em disciplinas da graduação, da socialização de experiências
significativas dos estudantes da graduação e pós-graduação na Jornada de PI e nas
Bancas Examinadoras de trabalhos de estudantes da graduação e pós-graduação e,
por fim, da possibilidade dos estudantes de graduação cursar disciplinas optativas em
cursos de pós-graduação.

•

Programa Incentivo à Produção Acadêmica – Desenvolvido com o objetivo incentivar
a produção acadêmica por parte do corpo docente e criar oportunidades para tal. Faz
parte desse programa a criação da Revista Interatividade.

2.7. Política para a pós-graduação
A Pós-graduação lato sensu da Faculdade Senac-DF tem por objetivo promover o
aperfeiçoamento profissional por meio do aprofundamento técnico-científico e contempla todas
as áreas de atuação da IES. Visa, portanto, formar especialistas, profissionais qualificados,
docentes para atuar no ensino superior e preparar para a pesquisa, atendendo a demanda do
mercado. Assim sendo, constitui-se como um espaço de continuidade de formação aos egressos
da graduação, como também aos profissionais que têm interesse em especializar-se. Os cursos
ofertados são Gestão Empreendedora de Negócios, Gestão de Projetos, Gestão Logística da Cadeia
de Suprimentos, Banco de Dados e Business Inteligence com ênfase em Software, Segurança da
Informação, Docência do Ensino Superior, Treinamento, Desenvolvimento e Educação Corporativa,

Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.

71

Gestão de Pessoas, Governança de Tecnologia da Informção, Administração em Negócios
Imobiliários, Gestão de Condomiínio, Finanças Corporativas e Gestão de Planos de Saúde.
A Política de pós-graduação da Faculdade Senac-DF tem os seguintes objetivos institucionais:
•

estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;

•

incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica e promover o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia e da criação e da difusão da cultura;

•

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;

•

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos adquiridos numa estrutura
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

•

estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, particularmente os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade;

•

promover e estimular o intercâmbio com instituições congêneres;

•

despertar a consciência reflexiva e criativa de sua comunidade acadêmica sobre
democracia, ética, cidadania e equilíbrio ambiental;

•

contribuir para o desenvolvimento e a preservação da memória regional.
Assim sendo, baseia-se nos seguintes princípios:

•

propiciar capacitação, qualificação e atualização a profissionais portadores de diploma de
curso superior, de

modo a

atender as necessidades e as expectativas sociais e de

mercado;
•

desenvolver cursos em áreas de conhecimento já consolidadas institucionalmente e em
sintonia com as inovações acadêmicas e as práticas profissionais atuais de mercado;

•

manter corpo docente com titulação adequada (50% de mestres e doutores, no mínimo),
experiência de mercado e visão das reais necessidades de conhecimento teórico e
profissional que a área exige, bem como das demandas atuais do mundo do trabalho;

•

estimular a inovação propiciando a construção de novos paradigmas, permitindo, desta
forma, a plena discussão, o estudo aprofundado e a produção de conhecimento inovador
por meio da atividade de pesquisa;
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•

estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para intercâmbio de
conhecimentos;

•

realizar avaliações periódicas dos currículos dos cursos visando adequá-los ao contexto
científico, tecnológico, profissional e de demanda da área;

•

promover a interdisciplinaridade e a relação teoria-prática no currículo do curso;

•

estimular a integração entre graduação e pós-graduação;

•

estimular a publicação e a divulgação dos trabalhos de conclusão de curso.
A Política de Pós-graduação da Faculdade de Tecnologia Senac-DF é desenvolvida por meio

dos Programas da Política de Ensino.
2.8. Política de Educação Inclusiva
A Faculdade Senac-DF compreende que a instituição é o lugar onde, por excelência,
encontram-se as diversas culturas. Essa diversidade necessita de um olhar que consiga, além de
valorizar as diferenças, possa também entendê-las no âmbito pedagógico da ação educativa
pertinente à unidade acadêmica.
Partindo dessa premissa, a Faculdade Senac-DF traz consigo a preocupação e pretende
ressaltar o papel de seus agentes não na homogeneização, mas na valorização das diferenças e na
percepção da importância do coletivo, da interdependência entre os sujeitos, para a construção de
uma formação profissional ética, preocupada com a dinâmica e a inclusão social.

Neste sentido, desenvolveu uma política de Educação Inclusiva baseada nos seguintes
valores institucionais:
•

estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;

•

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

•

estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, particularmente os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade;
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•

despertar a consciência reflexiva e criativa de sua comunidade acadêmica sobre
democracia, ética, cidadania e equilíbrio ambiental;
Assim sendo, baseia-se nos seguintes princípios:

•

todo ser humano tem direito a educação;

•

a Pessoa com Necessidade Especial deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o
nível adequado de aprendizado, explorando ao máximo os seus potenciais;

•

programa educacional implantado levará em consideração as diferenças e situações
individuais com o objetivo de atender as diversas características e Necessidades Especiais;

•

adoção de flexibilização e adaptação currícular levando em consideração as diferentes
necessidades do aluno com Necessidades Especiais;

•

professores serão formados para atender os alunos de acordo com as suas necessidade
possibilitando o máximo desenvolvimento possível;

•

tecnologia apropriada e viável será utilizada quando necessário para melhorar o
desempenho, a comunicação e a mobilidade;
A Política de Inclusão da Faculdade Senac-DF é desenvolvida por meio dos seguintes

Programas:
•

Programa de acesso ao aluno com deficiência: trata-se de um apoio dado ao aluno
com necessidade especial pela Comissão Permanente do Vestibular-COPEV desde o
momento em que ele realiza a inscrição para o vestibular até o momento da
matrícula. Um dos momentos mais crítico desse processo é a realização da prova.
Neste sentido, a COPEV, composta de profissionais treinados e especializados, dar
todo o suporte para que o aluno com deficiência possa realizar a sua prova com os
recursos necessários, permitindo que tenha as mesmas condições de acesso que o
candidato não deficiente;

•

Programa Pedagógico de incentivo a permanecia ao aluno com deficiência: tem
como objetivo apoiar os alunos com Necessidades Especiais em seu processo de
ensino-aprendizagem. Várias ações são desenvolvidas: orientações institucionais,
apoio psicopedagógico; adaptação curricular, capacitação de professores,
campanha de sensibilização da comunidade acadêmica, elaboração de material de
estudo, capacitação de ledores, disponibilização de intérpretes e ledores e outros.
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•

Programa de Adequação à Infraestrutura e Suporte Tecnológico ao aluno com
deficiência: tem como objetivo possibilitar que o aluno deficiente tenha acesso a
um ambiente físico adequado à sua locomoção e aprendizado. Neste sentido,
diversas ações são realizadas como análise da estrutura predial, reserva de vagas
exclusivas, construção de rampas, aptação de portas e banheiros, telefones,
implantação de softwares e outros.

2.9. Políticas de Extensão
A extensão na Faculdade de Tecnologia Senac-DF é compreendida como uma atividade
acadêmica, marcada por um processo educativo, cultural e científico que possibilita a professores
e alunos o contato direto com as questões que envolvem a realidade social, trazendo crescimento
e benefícios imensuráveis tanto para a IES quanto para a comunidade atendida.
A Política de Extensão da Faculdade de Tecnologia Senac-DF tem os seguintes objetivos
institucionais:
•

estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, particularmente os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade;

•

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

•

contribuir para o desenvolvimento e a preservação da memória regional;

•

despertar a consciência reflexiva e criativa de sua comunidade acadêmica sobre
democracia, ética, cidadania e equilíbrio ambiental.
Assim sendo, baseia-se nos seguintes princípios:

•

Articulação com o ensino e a pesquisa;

•

prestar apoio à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

•

socializar conhecimentos, especialmente os produzidos institucionalmente;

•

incentivar ações de responsabilidade social;

•

incentivar ações de responsabilidade ambiental;

•

incentivar debates sobre temas relacionados às relações ético-raciais;

•

promover eventos científicos, artísticos e culturais;
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•

incentivar ações de preservação do patrimônio cultural;
A Extensão da Faculdade de Tecnologia Senac-DF serão realizadas dentro das seguintes áreas

temáticas: comunicação, tecnologia, trabalho, gestão, negócios, cultura, direitos humanos,
educação, meio ambiente, saúde, inclusão social, cultura e arte.
A Política de Extensão da Faculdade de Tecnologia Senac-DF é desenvolvida por meio de dois
Programas: Extensão Acadêmica e Extensão Comunitária.
O Programa de Extensão Acadêmica é composto pelas seguintes atividades:
➢ Curso - conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico e/ou prático,
presencial, semipresencial ou a distância, planejadas e organizadas de maneira
sistemática, com carga horária de curta duração:
•

Cursos de extensão: Ampliar a formação básica profissional;

•

Curso de Nivelamento: Desenvolver habilidades nas áreas de
conhecimentos básicos: escrita, leitura e produção de texto,
matemática e lógica;

➢ Eventos - ações de cunho cultural, artístico, científico, educacional, filosófico, social,
desportivo ou tecnológico, científicos e técnicos desenvolvidas sob a forma de:
exposição, feira, mostra, espetáculo, festival, recital, exibição, ação social, festa,
concerto, audição, assembléia, reunião, conclave, encontro, conselho, circuito,
colóquio, conferência, palestra, projetos, congresso, simpósio, oficina, fórum,
jornada, debate, treinamento, lançamento e publicação de produtos, mesa
redonda, olimpíada, torneio, campeonato ou semana de estudos;
➢ Produção e publicação - produção e publicação de livros, capítulos de livro,
cartilhas, páginas criadas na Internet, vídeos, filmes, programas de computador, CD
e DVD, ou artigos em veículos de divulgação artística, científica, literária,
tecnológica e cultural, gerados por ação de extensão;
➢ Prestação de serviços: Realizar trabalho oferecido ou contratado por terceiros
(comunidade ou empresa), incluindo assessorias, consultorias e cooperação
interinstitucional:
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•

Consultorias: Opinar ou emitir parecer sobre assunto, problema, projeto,
tema ou atividade, sem envolvimento com a execução ou com o
acompanhamento do trabalho relacionado ao assunto ou a própria
utilização do parecer emitido.

•

Assessorias: Oferecer subsídios para processos de acompanhamento de
decisões na realização de trabalhos e intervenções profissionais, incluindo a
avaliação de resultados do trabalho de interesse.

O Programa de Extensão Comunitária é composto pela seguinte atividade:
➢ Atendimento social à comunidade – ações de cunho social, técnico, científico e
educacional que visam desenvolver projetos voluntários de atendimento a
comunidades carentes e ações que promovam a paz, solidariedade, fraternidade,
direitos humanos, inclusão social contribuindo com a construção de uma sociedade
mais justa e igualitária. Inclui-se nesta categoria o Trote Solidário previsto no
currículo dos cursos de graduação, desenvolvido por meio do Projeto
Interdisciplinar I.

O Programa de Interdisciplinaridade – realizado em articulação com a política de ensino é
desenvolvido por meio do componente curricular, Projeto Interdisiciplinar, dos cursos de
graduação que tem como objetivo, dentre outros, estimular tanto a Extensão Acadêmica
quanto a Extensão Comunitária.
2.10. Políticas de Pesquisa
A pesquisa na Faculdade Senac-DF é compreendida como um processo de construção do
saber, indissociável do ensino e da extensão, que objetiva a produção e/ou a ampliação do
conhecimento científico e tecnológico contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico do
Distrito Federal e do país.
A Política de Pesquisa da Faculdade Senac-DF tem os seguintes objetivos institucionais:
•

Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo.

•

Incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica e promover o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia e da criação e da difusão da cultura
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•

Promover e estimular o intercâmbio com instituições congêneres
Assim sendo, baseia-se nos seguintes princípios:

•

Articulação com as áreas de conhecimentos dos cursos ofertados;

•

Articulação com as necessidade e aspirações da realidade social relacionadas às áreas dos
cursos ofertados;

•

Interdisciplinaridade: será estimulado o desenvolvimento de projetos e formação de
grupos de pesquisa que promovam a interação de mais de uma área e/ou subárea do
conhecimento.

•

Articulação com o ensino e a extensão: os programas e projetos buscarão sempre ser
desenvolvido de modo articulado com o ensino e a extensão;

•

Autonomia teórico-científica: a realização dos trabalhos de investigação respeitará o
princípio da autonomia teórico-científica dos pesquisadores e da IES;

•

Articulação interinstitucional: estimulo ao desenvolvimento de programas e projetos de
pesquisa que envolvam a cooperação de pesquisadores de diferentes instituições.

•

Permanência e regularidade dos programas: os programas de pesquisa terão um caráter
permanente e sistemático;

•

Pluralidade: garantia de espaço para as manifestações das diferentes posições teóricas
existentes em cada campo do conhecimento;

•

Garantia de recursos: prover recursos para programas de fomento às atividades de
pesquisa; incentivar a busca de fontes externas do setor público e privado; e estimular a
geração própria de recursos, por meio de prestação de serviços em pesquisa, desde que
vinculada ao processo de produção do conhecimento.
A Política de Pesquisa da Faculdade Senac-DF é desenvolvida por meio dos seguintes

Programas:

•

Progama Institucional de Incentivo à Pesquisa Científica e Tecnológica – Este
programa é financiado com recursos institucionais próprios. Os projetos
selecionados seguem as linhas de pesquisa intitucionalizadas e os professores,
autores dos projetos, recebem incentivos financeiros e bolsistas, quando possível,
para atuarem no desenvolvimento da pesquisa.
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•

Programa de Iniciação Científica - O Programa de Iniciação Científica é financiado
com recursos institucionais próprios, quando possível. Os estudantes selecionados
recebem, quando previsto no plano Anual de Trabalho do Senac, descontos em suas
mensalidades. As vagas são preenchidas mediante Edital.

•

Programa de Interdisciplinaridade – realizado em articulação com a política de
ensino é desenvolvido por meio do componente curricular, Projeto Interdisiciplinar,
dos cursos de graduação que tem como objetivo, dentre outros, estimular a
formação do pensamento reflexivo e incentivar o trabalho de pesquisa e a
investigação científica.

2.11. Política de Apoio ao Aluno
A Política de Apoio ao Aluno da Faculdade Senac-DF tem como objetivo dar suporte ao
aluno em diversas necessidades com o objetivo de permitir o seu desenvolvimento pleno e baseiase nos seguintes objetivos institucionais:
• estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
• formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade local e
brasileira e colaborar na sua formação contínua;
• suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos adquiridos numa estrutura
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
• despertar a consciência reflexiva e criativa de sua comunidade acadêmica sobre
democracia, ética, cidadania e equilíbrio ambiental;
Assim sendo, baseia-se nos seguintes princípios:
• evitar a evasão discente;
• colaborar com a superação das dificuldades relacionadas à vida acadêmica;
• estimular a empregabilidade;
• colaborar com o desenvolvimento da carreira profissional;
• monitorar o desenvolvimento da carreira e a inserção no mercado de trabalho;
• monitorar a contribuição da formação acadêmica para a vida profissional;
Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.

79

• acompanhar a vida profissional do egresso.
Os Programas de Apoio aos discentes desenvolvidos pela Faculdade Senac-DF são:
•

Programa de Apoio Psicopedagógico ao Discente - tem como objetivo dar suporte
ao corpo discente nas dificuldades enfrentadas no processo ensino-aprendizagem,
quais sejam: dificuldade de aprendizagem, relacionamento interpessoal, autogestão
pessoal e profissional e outros. Ocorre de forma individual e coletiva.

•

Programa de Aconselhamento Profissional ao Aluno (APA) - tem por objetivo dar
orientação profissional aos alunos cursantes e egressos, preparando-os para
entenderem a área que escolheram como profissão e as habilidades e competências
que possuem ou precisam desenvolver para obterem sucesso profissional. Trabalha
as possibilidades futuras de atuação e especialização. Prepara os alunos para
enfrentar a competitividade no mercado de trabalho.

•

Programa de Nivelamento - tem por objetivo desenvolver habilidades importantes
nas áreas de Língua Portuguesa, Raciocínio lógico, Matemática Básica e Informática
Básica que contribuirão para o sucesso nos demais componentes curriculares do
curso. Pode ser oferecido de duas maneiras: Reforço no Processo de Aprendizado RPA e Oficinas Permanentes - OP. O RPA ocorre quando o professor identifica as
dificuldades dos alunos e percebe a necessidade de intervenção com conteúdos
pontuais utilizando em torno de 8h de trabalho. As OP ocorrem de forma preventiva
e tem duração maior de 20 a 40 horas de trabalho desenvolvidas durante o
semestre letivo.

•

Programa FAC-Talentos - tem como objetivo implementar um conjunto de ações
que visam o encaminhamento dos alunos da faculdade ao mercado de trabalho. O
programa promove a realização de parcerias com empresas de estágio que tenham
compromisso com o desenvolvimento dos alunos, visando o seu aperfeiçoamento
profissional bem como a formação de um banco de talento artístico da Faculdade
Senac DF, conhecendo as habilidades culturais de toda comunidade educacional.
Poporciona também aos alunos informativos sobre vagas de estágio e emprego, e
ainda divulgar informações sobre o mercado de trabalho.

O programa possui

parcerias exclusivas com empresas para realização de estágio: STAG – Estágios, Raiz
Soluções em RH, Sindicato dos Arquitetos do DF, Algar Tecnologia, SOMA
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Desenvolvimento Humano, Conesul Estágios, BRED – Estágios, CIEE – Estágios,
Futura- estágios, IEL – Estágios, IF – Estágios, Ministério Público e CTIS.
•

Programa de Acompanhamento de Egressos - tem como objetivo monitorar e
apoiar a vida profissional dos alunos egressos, suprindo-os de informações sobre o
mercado de trabalho e formação adicional, mantendo o vínculo desses alunos com a
Faculdade. Essa ação possui interface com o Programa FacTalentos, Apoio à
capacitação e Orientação de carreira, fornecendo informações sobre esse grupo de
alunos.

•

Programa de Bolsas e Descontos - como forma de prevenir a evasão, a mantendora
tem um programa de bolsas e descontos, que estabelece normas e critérios para a
concessão de descotos aos alunos da faculdade, que varia de 0,5% a 100% sobre o
valor integral das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação, previsto
no Plano de Trabalho do Senac-DF.

•

Programa de Incentivo a Adimplência - é composto por planos de parcelamento da
semestralidade e por descontos ofertados pela Faculdade Senac-DF ao corpo
discente, inclusive para quitação antecipada das mensalidades regulares.

•

Programa de Financiamento Estudantil (FIES) – tem como objetivo financiar a
graduação de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua
formação e estejam regularmente matriculados em instituições particulares,
cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo
MEC.

•

Programa de Descontos para Empresa Conveniada - o Convênio é um instrumento
firmado entre a Faculdade Senac-DF e Empresas Privadas e/ou Órgãos públicos,
onde

são

acordadas

vantagens

pecuniárias,

geralmente

descontos

em

mensalidades, para seus beneficiários. Convênios vigentes e seus respectivos
benefícios, são divulgados tempestivamente.
•

Programa de Redução de Inadimplência – tem como objetivo reduzir o número de
inadimplência junto às empresas de cobranças.
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•

Programa de Parcelamento Estudantil – tem como objetivo ampliar o prazo de
pagamento das mensalidades do curso. O aluno poderá obter o parcelamento
diferenciado de 30% ou 50%, sem acréscimo de juros e multas.

2.12. Política de Responsabilidade Social da IES
A Política de Responsabilidade Social da Faculdade Senac-DF compreende a contribuição
desta IES à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social da região, à defesa do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
A Política de Responsabilidade Social da Faculdade Senac-DF tem os seguintes objetivos
institucionais:
•

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

•

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;

•

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

•

estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, particularmente os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade;

•

despertar a consciência reflexiva e criativa de sua comunidade acadêmica sobre
democracia, ética, cidadania e equilíbrio ambiental;

•

contribuir para o desenvolvimento e a preservação da memória regional.

Assim sendo, baseia-se nos seguintes princípios:
•

desenvolver suas ações baseadas em valores éticos;

•

contribuir com o desenvolvimento sócio-econômico da região a partir da formação de
profissionais qualificados para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania, bem
como desenvolvendo a pesquisa e a extensão a apartir das necessidades da região;
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•

promover ações de divulgação do patrimônio artístico e cultural, em defesa do meio
ambiente e de estímulo à inclusão social;

•

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária;

•

estimular o desenvolvimento social sustentado, conciliando eficiência econômica,
eqüidade social e equilíbrio ecológico;

•

estimular o voluntariado.
A Política de Responsabilidade Social da Faculdade Senac-DF é desenvolvida por meio dos

seguintes Programas:
•

Programas ligados à Política de Ensino;

•

Programas ligados à Política de Educação Inclusiva;

•

Programas ligados à Política de Extensão;

•

Programas ligados à Política de Pesquisa;

•

Programas ligados à Política de Apoio ao Aluno;

•

Programas ligados à Política de Pessoal;

•

Programa de Bolsas da Faculdade Senac-DF – como forma de prevenir a evasão, a
mantendora Senac-DF tem um programa de bolsas a estudantes que varia de 10% ao valor
integral.

•

Programa Fac em Cena – tem como objetivo divulgar a cultura por meio de vídeos de curta
metragem. Todo semestre um dia da semana é escolhido para a apresentação e debates
de vídeos.

•

Programa de Divulgação do Conhecimento – duas revistas eletrônicas, Nova Gestão e Fac
Info, foram criadas com o objetivo de incentivar a divulgação da produção acadêmica
institucional de docentes e discentes. As revistas têm publicação semestral.

•

Programa Fac Cultural – tem como objetivo divulgar as diversas formas de artes produzidas
pelo meio cultural: arte musical, artes plástica, artes cênicas, artes literárias, dança e
outras. O cronograma de atividades é realizado anualmente.

•

Programa de Conscientização Ambiental – tem como objetivo propor ações que promovam
a responsabilidade com a presenvação do meio ambiente e a consolidação de uma
sociedade que se desenvolve de forma sustentável.
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2.13. Política de Comunicação com a sociedade (comunicação interna, externa e ouvidoria)
A Política de Comunicação da Faculdade Senac-DF parte do princípio de que a melhor
forma de se comunicar com a comunidade local, com seus alunos, professores e técnicosadministrativos é mantendo um canal aberto de comunicação. Esse procedimento passa pelo
atendimento à legislação vigente bem como pelo posicionamento estratégico da comunicação no
planejamento da Faculdade Senac-DF.
A Política de Comunicação da Faculdade Senac-DF tem os seguintes objetivos institucionais:
• promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;
• comunicar-se de forma efetiva com a comunidade externa e interna.

Assim sendo, baseia-se nos seguintes princípios:
•

foco na missão e imagem da Faculdade;

•

atuar de forma ética e íntegra assegurando a reputação e a credibilidade desta IES;

•

utilizar múltiplos meios de comunicação;

•

manter comunicação efetiva com todos os setores da organização e com a sociedade;

•

coerência entre comunicação interna e externa.
Para coordenar e executar as estratégias e meios de comunicação interna e externa a

Faculdade Senac-DF conta com a Assessoria de Comunicação e Marketing-ACM, o Núcleo de
Relações Empresariais - NRE e a Ouvidoria, órgãos ligados à mantenedora, e com o Setor de
Relações Institucionais – RI e a Secretaria Acadêmica, órgãos internos.
A ACM administra as informações jornalísticas, as campanhas publicitárias e as
propagandas ligadas à divulgação da marca e imagem institucional e as redes sociais e os canais
intenos de comunicação da IES, monitora todas as informações divulgadas por canais externos
relacionadas à marca da Instituição e, ainda, publica as produções acadêmicas por meio das
Revistas Eletrônicas da Faculdade Senac-DF “Nova Gestão” e “Fac Info”.
O NRE tem por função estreitar o relacionamento entre a Faculdade Senac-DF e as empresas
e órgãos públicos por meio de parcerias e convênios para oferta de serviços educacionais.
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A Ouvidoria é um meio de comunicação externa e interna, possibilita um canal de
comunicação direta entre o cidadão e a instituição. Tem a finalidade de zelar pela melhoria da
qualidade nos serviços oferecidos, garantindo efetividade e respeito ao cidadão. Tem por
competência receber, examinar e encaminhar reclamações, críticas, elogios, sugestões, denúncias
e pedidos de informações quanto aos serviços e atendimentos prestados pela IES, bem como
organizar e interpretar o conjunto de manifestações recebidas e produzir indicativos relativos ao
nível de satisfação dos usuários. Serve, portanto, como um instrumento de autoanálise
institucional, de aprimoramento do processo administrativo, de melhoria no atendimento à
comunidade acadêmica e à sociedade em geral e de defesa do cliente.
O RI é o setor responsável pela criação, planejamento e execução de programas e ações
institucionais, sócio-culturais e comunitários, objetivando a preservação e/ou melhoria da imagem
da Instituição junto a seus diversos públicos, bem como pelo planejamento e execução e da
comunicação interna cotidiana da IES que utilizam meios como SMS, murais, e-mails etc.
A Secretaria Acadêmica é o setor reponsável pelo planejamento, controle, divulgação de
informações documentais e emissões de Diplomas e certificações referentes à vida acadêmica de
discentes.
Para a comunicação externa e interna a Faculdade Senac-DF utiliza-se de diversos meios e
programas, dentre eles:
•

Programa Fac Senac na Rede – Mídias Sociais como Facebook, o Ambiente Virtual de
Aprendizagem Moodle e o site “www.facsenac.edu.br” são utilizados para promover a
comunicação interna e externa da Faculdade. O site também tem o objetivo de atender a
legislação vigente disponibilizando de forma pública, a qualquer interessado o Catálogo de
cursos de graduação e pós-graduação no qual constam informações atualizadas sobre
condições de oferta dos cursos ministrados: relação de dirigentes da Instituição,
coordenadores de cursos membros do Conselho Superior e dos Colegiados de Curso;
programa dos cursos oferecidos, duração, componente curricular, critérios de avaliação;
relação nominal do corpo docente de cada curso indicando, regime de trabalho, titulação e
qualificação profissional; descrição da Biblioteca, dos laboratórios, da infra-estrutura de
tecnologia da informação; relação dos cursos reconhecidos, em fase de reconhecimento,
resultados obtidos nas últimas avaliações realizados pelo MEC, valor corrente das
mensalidades, formas de reajuste e outros.
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•

Programa de Divulgação do Conhecimento – utilizado para comunicação externa e
interna. Tem como objetivo divulgar o conhecimento científico e educacional produzido
pela comunidade acadêmica.

•

Programa Campanha Publicitária – utilizado especialmente para a comunicação externa
tem como objetivo divulgar a marca, os produtos e serviços, consolidar a imagem
institucional no meio social e captação de alunos. Faz uso de diversos meios de
comunicação, dentre eles: busdoor, outdoor, faixas, jornal, rádio etc.

•

Programa Fac Senac nas Escolas – utilizado especialmente para a comunicação externa,
tem como objetivo divulgar a marca, os produtos e serviços educacionais, consolidar a
imagem institucional no meio social e fazer a captação de alunos. É desenvolvido por meio
de visitas e palestras às escolas de Ensino Médio.

•

Programa Fac Senac nas Empresas – utilizado especialmente para a comunicação externa,
tem como objetivo divulgar a marca, os produtos e serviços educacionais, consolidar a
imagem institucional no meio social e fazer a captação de produtos e serviços. É
desenvolvido por meio de visitas técnicas e palestras às empresas e órgãos públicos locais.

•

Programa de Comunicação Rápida – focado na comunicação interna da IES com seus
servidores e alunos. Tem como objetivo tornar a comunidade acadêmica informada e
integrada, possibilitar o conhecimento das transformações ocorridas no ambiente
acadêmico e facilitar a comunicação deixando-a clara e objetiva para o público interno. Faz
uso de diversos meios de comunicação, dentre eles: Site, Moodle, SMS, Boletim Fac Senac
Informa, Murais, intranet, Portal Educacional e outros.

2.14. Política de Pessoal
A Política de Pessoal caracteriza-se pelo plano de carreira do corpo docente e corpo técnico
administrativo que contempla os critérios de seleção e contratação, o aperfeiçoamento e o
desenvolvimento profissional e, ainda, as condições de trabalho.
As políticas atuais de planos de carreira docente e do corpo técnico administrativo da
Faculdade de Tecnologia Senac – DF e da mantenedora estão pautadas nas diretrizes, critérios,
instrumentos de regulação e orientação para as formas de ingresso e vínculo com base na CLT,
remuneração e progressão funcional, capacitação continuada, incentivos e benefícios do corpo
técnico-administrativo e colaboradores.
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A Política de Pessoal definidas nos planos de carreira tem os seguintes objetivos
institucionais:
• estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
• incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica e promover o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia e da criação e da difusão da cultura;
• promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;
• suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos adquiridos numa estrutura
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
Assim sendo, baseia-se nos seguintes princípios:
•

promover condições para o aperfeiçoamento do seu corpo docente e técnicoadministrativo;

•

respeito à diversidade;

•

valorização dos servidores;

•

promover condições de trabalho que propicie equilíbrio entre a vida profissional e pessoal
dos servidores;

•

promover um ambiente de trabalho saudável e respeitoso;

•

promover políticas claras e transparentes de admissão, avaliação, capacitação e
desenvolvimento pessoal.

2.14.1. Corpo docente
O corpo docente da Faculdade Senac-DF é composto por professores do ensino presencial
e a distância legalmente habilitados e contratados pela mantenedora, que se sobressaem pela
idoneidade científica e pedagógica, bem como, pela probidade de vida e que exercem atividades
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diretamente ligadas ao ensino, à pesquisa, à extensão e à administração acadêmica. Ser
legalmente habilitado significa ter titulação mínima de especialista, sendo 30%, no mínimo, dos
docentes de cada curso com titulação de mestrado ou doutorado, conforme LDB 9.394/96, e
possuir formação e experiência profissional na área da disciplina ministrada e no magistério
superior.
Os Coordenadores de Curso de Graduação e Pós-Graduação são considerados docentes,
pois além de desempenharem as funções administrativas inerentes ao cargo também ministram
aulas para os cursos.
A carreira docente é regulada pela legislação em vigor e pelo plano de carreira específico,
onde titulação, desempenho e produção acadêmica, são estimulados, inclusive possibilitando a
progressão na carreira.
A Faculdade Senac-DF oferece aos seus professores oportunidade de capacitação e
aperfeiçoamento por meio da formação contínua ofertada pela instituição ou por meio da
formação continuada por meio de bolsas de estudos para especialização ou aperfeiçoamento na
própria IES ou pós-graduação lato sensu e strito sensu em outras instituições brasileiras de ensino
superior.

Concede, ainda, auxilio para participação em congressos, seminários, simpósios e

eventos similares, em sua área de atuação ou em área afim.
A seleção dos docentes ocorre por meio de processo seletivo público em três etapas:
•

1ª etapa – Prova de conhecimentos em Língua Portuguesa e em conhecimentos
específicos da área na qual se inscreveu para a realização do processo seletivo;

•

2ª etapa – Prova didática por meio de aula prática;

•

3ª etapa – Prova de títulos.

A contratação ocorre por meio da aprovação e classificação em processo seletivo público e
da comprovação de todos os requisitos previstos no Edital de Seleção. O contrato dos docentes é
embasado pela CLT e o regime de trabalho (horista, parcial ou integral) é definido semestralmente
de acordo com a carga horária disponibilizada pela Instituição ao curso e pela carga horária
disponibilizada pelo docente à Instituição.
As substituições definitivas de docentes do quadro ocorrem por meio de seleção e
contratação de novos docentes ou por meio da ampliação de carga horária de docentes da mesma
área, de acordo com o interesse da Instituição e do docente.
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As substituições eventuais de docentes do quadro ocorrem por docentes já pertencentes
ao quadro de professores, de acordo com a Convenção Coletiva do Sindicato de Professores de
Instituições Particulares do DF – SINPROEP.
A Política de Pessoal para o Corpo Docente da Faculdade Senac-DF é desenvolvida por meio
dos seguintes Programas:
•

Programa de Ambientação – Ao ingressar na Faculdade Senac-DF o docente recebe
um treinamento realizado pelo coordenador do curso ao qual fará parte com o
objetivo de conhecer a filosofia institucional, o projeto do curso, os processos
acadêmicos e administrativo, direitos e deveres e outros assuntos fundamentais para
a sua atuação na Instituição. A área administrativo-financeira e de pessoal, ainda no
que se refere ao processo de ambientação, fará todas as orientações pertinentes às
políticas internas da instituição.

•

Programa de Capacitação Contínua – A programação é realizada de acordo com
sondagem junto aos docentes e com as necessidades detectadas pelas coordenações
de curso, NDE e CPA;

•

Programa de Incentivo à Capacitação Profissional – Bolsas de estudos são destinadas
ao corpo docente pela mantenedora para capacitação profissional por meio de cursos
de extensão, pós-graduação lato sensu e strito sensu. Os cursos podem ser realizados
na própria Instituiçãos ou fora dela;

•

Programa de Incentivo à Produção Acadêmica – Auxílio fornecido a professores que
têm trabalhos acadêmicos aprovados em Congressos, Seminários, Simpósios e
eventos similares, em sua área de atuação ou em área afim.

•

Programa de Benefícios – Diversos benefícios são fornecidos aos docentes com o
intuito de aumentar a satisfação, a motivação, o comprometimento no trabalho,
atrair e manter os talentos profissinais. Dentre os benefícios têm-se a Regência de
Classe (2,1% no valor da hora aula ministrada) que é derivada da Convenção Coletiva
do SINPROEP e os benefícios espontâneos: o Auxilio Funeral, o Convênio/ Parceria
com o SESC, a Hora aula diferenciada, o Plano de saúde, o Auxílio Creche e o Vale
Transporte.
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2.14.2. Corpo Técnico Administrativo
A composição do Corpo Técnico Administrativo da Faculdade Senac-DF segue a estrutura
ocupacional de cargos definida em Plano de Cargos e Salários pela Mantendora no que couber à
Instituição. Os técnicos administrativos estão inclusos nos Cargos Permanentes, nos cargos em
Função Gratificada e nos Cargos em Comissão. Em relação aos Cargos Permanentes os técnicos
administrativos estão subdivididos em grupos ocupacionais de acordo com a escolaridade e as
funções que desenvolvem: Grupo Ocupacional Nível Superior - cargo Analista, Grupo Ocupacional
Nível Médio - cargos Assistente Administrativo e Assistente Técnico e Grupo Ocupacional
Operacional – cargos Motorista e Vigia. Sobre os cargos de Função Gratificada estão o cargo de
Secretário Acadêmico, Responsável pela Comissão Própria de Avaliação e Pesquisa Institucional,
Responsável pelas Práticas Pedagógicas, Apoio Administrativo e Financeiro, Apoio da Direção e
Secretários da Direção. Referentes aos Cargos em Comissão estão o de Diretor da Faculdade, de
Diretor Acadêmico e Diretor Administrativo-financeiro.
A carreira técnico-administrativa é regulada pelo plano de carreira e pela legislação em
vigor. A seleção ocorre por meio de processo seletivo público, regido por edital, normalizada em
documento próprio.
A contratação é feita por ordem de classificação, de acordo com o número de vagas e a
necessidade da Instituição, durante o prazo de vigência do processo seletivo.
A Faculdade Senac-DF oferece ao seu corpo técnico administrativo oportunidades de
capacitação e aperfeiçoamento por meio da formação contínua, ofertada semestralmente pela
instituição ou por meio da formação inicial e continuada por meio das bolsas de estudos ofertada
nos cursos de especialização ou aperfeiçoamento na própria instituição ou ainda, graduação e pósgraduação lato sensu e strito sensu em outras instituições brasileiras de ensino superior. Concede,
ainda, auxilio para participação em congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua
área de atuação ou em área afim.
A Política de Pessoal para o Corpo Técnico Administrativo da Faculdade Senac-DF é
desenvolvida por meio dos seguintes Programas:
•

Programa de Ambientação – Ao ingressar na Faculdade Senac-DF o servidor recebe
um treinamento realizado pelos responsáveis das áreas afins, Apoio Administrativofinanceiro, Núcleo de Pessoal e Núcleo de Desenvolvimento Organizacional, com o
objetivo de conhecer a filosofia institucional, direitos e deveres, os processos
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acadêmicos e administrativo e outros assuntos fundamentais para o desenvolvimento
de sua função na Instituição.
•

Programa de Capacitação Contínua – A programação é realizada de acordo com
sondagem realizada com o corpo técnico administrativo, diante das necessidades
institucionais detectadas pelas lideranças institucionais;

•

Programa de Incentivo à Capacitação Profissional – Bolsas de estudos são destinadas
ao corpo técnico-administrativo pela mantenedora para capacitação profissional por
meio de cursos de extensão, graduação, pós-graduação lato sensu e strito sensu. Os
cursos podem ser realizados na própria Instituição ou fora dela;

•

Programa de Incentivo à Produção Acadêmica – Auxílio fornecido a servidores que
têm trabalhos acadêmicos aprovados em Congressos, Seminários, Simpósios e
eventos similares, em sua área de atuação ou em área afim.

•

Programa de Benefícios – Diversos benefícios são fornecidos aos servidores com o
intuito de aumentar a satisfação, a motivação, o comprometimento no trabalho,
atrair e manter os talentos profissinonais. Destacam-se os benefícios espontâneos: o
Auxilio Funeral, o Convênio/ Parceria com o SESC, o Plano de saúde, o Auxílio Creche,
o Vale Transporte, o Vale Refeição e a Folga de Aniversário.

2.15. Políticas de Gestão
Com o intuito de alcançar a sua Visão e garantir a efetividade de sua Missão, a Faculdade
de Tecnologia Senac-DF fundamenta a sua gestão nos pressupostos da Gestão Estratégica e da
Gestão Participativa.
A Gestão Estratégica organiza as contribuições que os diversos setores têm a dar à
instituição por meio da ligação entre as diretrizes institucionais globais e o trabalho de cada setor
e pessoas no cotiano organizacional. Serve como linha orientadora à integração dos esforços
desenvolvidos por todos que compõem a instituição.
Desse modo, a gestão estratégica, fundamenta-se pela formulação e implantação de um
Planejamento Estratégico que irá nortear a organização como um todo.
No Planejamento Estratégico, dentre outras coisas, estão definidos:
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•

uma visão de futuro: aonde a organização pretende chegar em um espaço de tempo
determinado;

•

um conjunto de valores fundamentais o trabalho da empresa, definidos de maneira clara e
compartilhados por todos os seus integrantes;

•

as prioridades de atuação e o direcionamento das ações para toda a organização;

•

os objetivos a serem alcançados de forma conjunta e processos de trabalho voltados para
o seu alcance;

•

um sistema de avaliação do grau de alcance desses objetivos por meio de Indicadores
O Planejamento Estratégico da Faculdade de Tecnologia Senac-DF é o

Plano de

Desenvolvimento Institucional – PDI que é elaborado a partir da legislação vigente, especialmente,
o Artigo 16 do Decreto nº 5.773 de 09 de maio de 2006 e as “Orientações Gerais para o Roteiro da
Auto-avaliação das Instituições”, e, ainda, a partir do Planejamento Estratégico da sua
Mantenedora o Senac-DF.
O Mapa Estratégico do Senac-DF oferece uma ótima visualização do seu Planejamento
Estratégico e contribui para compreensão da organização do Planejamento Estratégico da
Faculdade Senac-DF:
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Um dos pressupostos básicos da Gestão Estratégica é a participação, pois pressupõe a ideia
do trabalho associado, de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e
agindo sobre elas em conjunto.
A Gestão Participativa, como o próprio nome sugere, compreende aquela em que todos os
agentes envolvidos participam no processo decisório, partilhando méritos e responsabilidades
(PARO, 2007).
No que se refere à Gestão Participativa, o processo de gestão não estará relacionado
somente à direção, mas a todos que dela participam operacionalmente, pois o êxito de uma
organização depende da ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado,
mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade coletiva (LUCK, 1996,
p.37).
Portanto, a Gestão Participativa, é fundamental para o desenvolvimento da Gestão
Estratégica, pois ao possibilitar que as decisões sejam compatilhadas contribui para uma maior
democratização das atividades, possibilitanto que todos tenham oportunidade de demonstrar
seus talentos e competências, e maior comprometimento e engajamento das pessoas que estão
ligadas a uma instituição, uma vez que traz valorização ao capital humano e faz com que as
pessoas se sintam valorizadas.
A Gestão Participativa da Faculdade de Tecnologia Senac-DF acontece de forma consultiva
e representativa, por meio de seus Conselho Superior Acadêmico - CONSUP, Colegiados de Curso,
Núcleo Docente Estruturante e Comissão Própria de Avaliação.
Diante do exposto, a política de gestão da Faculdade de Tecnologia Senac-DF fundamentase na gestão estratégica e no planejamento estratégico para posicionar-se no mercado e orientar
suas ações estrategicamente, de modo a saber aonde está, como está se desenvolvendo e aonde
quer chegar em um espaço de tempo determinado. E também da gestão participativa
especialmente aos critérios relacionados à liderança, à tomada de decisão e ao envolvimento das
pessoas no processo de gestão, pois quanto mais as pessoas estiverem comprometidas com o
processo, maior possibilidade de alcance das estratégias definidas e dos critérios de excelência em
gestão.
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2.15.1. Planejamento e Gestão Institucional
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF posiciona-se perante suas concorrentes como
instituição dinâmica, eficiente e bem relacionada com o mercado de trabalho da região. Sua
política de gestão é embasada nas seguintes premissas:
•

Unidade de administração;

•

Estrutura orgânica visando a integração de atividades e serviços;

•

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão, planejamento e avaliação, com eficácia
e qualidade, e uso racional dos recursos disponíveis;

•

Gestão de recursos humanos e materiais embasados no Modelo de Excelência na Gestão;

•

Liberdade de estudo e pesquisa.

•

Satisfação individual e coletiva interna e externa;

•

Qualidade técnica e política dos programas empreendidos e efetividade institucional;

•

Sustentabilidade financeira;

•

Atendimento aos requisites legais;

•

Atendimento aos requisitos qualitativos nas dimensões do ensino, pesquisa e
extensão.

Em se tratando do planejamento e da gestão, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF tem
como objetivo geral a melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade com a qual se
relaciona por meio da consolidação da metodologia e dos fundamentos da Fundação Nacional da
Qualidade como ferramenta e filosofia de gestão. Neste sentido, na realização de seu
planejamento e no exercício de sua gestão, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF compromete-se a:
•

Fortalecer a identidade organizacional por meio de mecanismos de marketing institucional,
que apresentem e valorizem os diferenciais da instituição, fazendo com que seja
reconhecida pela busca continua da qualidade, seu dinamismo, criatividade e atuação de
mercado;

•

Promover a gestão democrática e colegiada em todos os âmbitos da instituição;

•

Consolidar o Modelo de Excelência na Gestão e dos fundamentos disseminados pela
Fundação Nacional da Qualidade como principal ferramenta da gestão organizacional;
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•

Refinar continuamente os métodos utilizados para seleção, formação e permanência do
corpo docente e técnico-administrativo em todas as instâncias da instituição.

•

Estímular o desenvolvimento e a manutenção de projetos institucionais, sociais e
acadêmicos que promovam o crescimento e a integração profissional, pessoal e social de
sua força de trabalho e comunidade acadêmica;

•

Promover a permanente avaliação institucional;

•

Implementar processos de construção do planejamento estratégico, de tal forma que
viabilizem maior envolvimento e participação de todas as instâncias institucionais da
faculdade, dentro de níveis próprios de competência;

•

Implementar processos de execução do planejamento estratégico, aderente a gestão
administrativa, ágil e descentralizada, e que responda adequadamente às exigências do
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão;

•

Disponibilizar e aprimorar a infra-estrutura e os serviços de modo que atendam às
necessidades da gestão organizacional e as atividades de ensino, pesquisa e extensão,
levando em consideração a qualidade, a responsabilidade socioambiental e a
sustentabilidade financeira da instituição.

No que diz respeito aos aspectos acadêmicos, a gestão da Faculdade de Tecnologia SenacDF compromete-se a:

1. Concentrar esforços no cumprimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da
instituição.
2. Fortalecer a infra-estrutura interna (biblioteca, laboratório etc.).
3. Incentivar e priorizar a pesquisa e a produção de conhecimentos em marketing,
comunicação e processo de gestão.
4. Garantir a composição do corpo docente, de acordo com os requisitos do MEC.
5. Direcionar esforços para avaliação institucional contínua.
6. Estimular o desenvolvimento de metodologias inovadoras e criativas aplicáveis a todas as
disciplinas.
7. Desenvolver o sistema de avaliação que monitore a evolução do desempenho institucional
e promova ações corretivas.
8. Desenvolver linhas de pesquisa que identifiquem e atuem nas necessidades da
comunidade.
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9. Concentrar esforços na melhoria da aprendizagem dos alunos.
10. Promover, por meio da oferta de ensino superior de qualidade, a conscientização de
cidadania do indivíduo, de seus direitos e deveres profissionais, éticos e socioambientais
perante a sociedade.
11. Incentivar e apoiar atitudes de inovação permanente, que facilitem a melhoria do
desempenho acadêmico dos alunos;
12. Apoiar ideias e projetos que focalizem a modernização dos cursos e a melhoria do
aprendizado do aluno.
13. Apoiar propostas que flexibilizem as grades curriculares.
14. Desenvolver, dentro do enfoque interdisciplinar, estudos e pesquisa aplicada, de forma a
contribuir para a integração e a qualificação profissional, bem como o desenvolvimento
regional.
15. Apoiar projetos de pós-graduação, devidamente sintonizados com as necessidades do
mercado.
16. Fomentar a valorização tecnológica e social das profissões ligadas às áreas de atuação.
17. Incentizar o empreendedorismo dos seus discentes e promover sua autonomia intelectual
para o aprendizado contínuo.
18. Estabelecer a carreira vertical para seu corpo docente, levando em conta a titulação, a
produção científica, o tempo de experiência docente e de utilização prática da profissão,
o tempo de trabalho na Faculdade de Tecnologia Senac-DF e o desempenho acadêmico
em sala de aula.

No que se refere aos aspectos administrativos, a gestão da Faculdade de Tecnologia SenacDF compromete-se a:

1. Melhorar as condições de infraestrutura física para atender às necessidades acadêmicas e
administrativas da IES.
2. Adequar e expandir as instalações físicas de acordo com o plano de expansão apresentado
neste PDI.
3. Modernizar e adequar o parque tecnológico de acordo com os projetos de curso.
4. Concentrar esforços nos serviços de apoio administrativo de atendimento à comunidade
acadêmica.
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5. Fomentar a otimização e utilização dos recursos tecnológicos nas áreas de apoio a
prestação de serviços.
6. Desenvolver estratégias de apoio para a produção e a inovação nos processos
administrativos.
7. Estruturar os processos de trabalho da organização em conformidade ao organograma,
priorizando a flexibilidade com os núcleos de setores.
8. Implementar os procedimentos acadêmicos e administrativos, com a padronização das
rotinas de trabalho.
9. Fortalecer a comunicação institucional, publicitária e interpessoal.
10. Adequar o quadro de pessoal em conformidade as necessidades da IES, mapeando os
perfis de formação e experiência profissional dos professores e técnicos.
11. Direcionar esforços para programas de treinamento, palestras motivacionais e coaching e
desenvolvimento de líderes, inclusive na gestão do conhecimento.
12. Revisar o Plano de Cargos e Salários do Corpo Docente e do Corpo Técnico-Administrativo.
13. Estabelecer a carreira vertical para seu corpo docente, levando em conta a titulação, a
produção científica, o tempo de experiência docente e de utilização prática da profissão, o
tempo de trabalho na Faculdade de Tecnologia Senac-DF e o desempenho acadêmico em
sala de aula.
14. Incentivar a concepção e a implantação de instrumentos de avaliação de desempenho, de
acordo com as diretrizes da mantenedora, que orientem o treinamento, o crescimento e o
desenvolvimento das pessoas.
15. Estabelecer o requisito mínimo de especialista para seleção e contratação da maioria de
docentes;

Em relação aos aspectos financeiros, a gestão da Faculdade de Tecnologia Senac-DF
compromete-se a:
1. Direcionar esforços para programas de treinamento e desenvolvimento, inclusive de
gestão.
2. Estimular, durante o quinquênio, a equipe de dirigentes, e alocar recursos que facilitem a
implementação de ações para reconhecimento de seus cursos e a melhoria contínua da
qualidade do ensino.
3. Apoiar atividades de extensão e a produção de conhecimento em seu campo de atuação,
dentro dos limites do estipulado em orçamento do período.
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4. Captar recursos para expansão organizacional.
5. Implantar e consolidar programas de otimização de custos e captação de recursos.
6. Destinar recursos que facilitem a implementação de medidas eficazes ao suporte da
organização pedagógica dos cursos.

Referente às práticas de relacionamento institucional, a gestão da Faculdade de Tecnologia
Senac-DF compromete-se a:
1. Priorizar projetos que enfatizem a qualidade, o desempenho e a atualização de cursos e
disciplinas.
2. Direcionar esforços para a criação de cursos de pós-graduação que atendam às
necessidades do mercado.
3. Direcionar a divulgação para a consolidação da marca, da imagem institucional, e que
priorize a diferenciação dos cursos.
4. Fazer alianças estratégicas e parcerias, para o lançamento de novos serviços e maior
encaminhamento de vagas de estágio e emprego aos alunos e docentes.

Para garantir o cumprimento de sua Missão, Finalidades e Objetivos, a Faculdade de
Tecnologia Senac-DF se compromete, com sua comunidade e com o Ministério da Educação, em
executar as seguintes ações:
• Contratar professores de acordo com o Plano de Expansão do Corpo Docente constante
deste PDI e mantê-lo bem qualificado, atendendo às necessidades de cada curso e aos
padrões de qualidade estabelecidos pelo MEC;
• Manter o acervo da biblioteca sempre atualizado e fazer as aquisições de títulos de livros,
periódicos e outros, de acordo com o Plano de Expansão da Biblioteca;
• Ampliar a infraestrutura física da Instituição, de acordo com o Plano de Expansão das
Instalações Físicas;
• Adquirir equipamentos para a infraestrutura tecnológica, conforme Plano de Expansão da
Infraestrutura Tecnológica e manter os recursos operacionais em pleno funcionamento e
atualizados;
• Subsidiar a administração acadêmica dos cursos com recursos que garantam o
desempenho eficaz a cada um deles, exigindo de cada coordenador e do corpo docente de
cada curso a manutenção de ementas, programas, metodologias e bibliografias sempre
atualizados de acordo com os objetivos estabelecidos para cada curso;
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• Assegurar o reconhecimento dos cursos da Faculdade em tempo hábil, protocolando os
pedidos de reconhecimento no MEC nos prazos definidos pela legislação;
• Ampliar a atuação da Faculdade aos demais segmentos da sociedade, atendendo às
necessidades do mercado, no intuito de assegurar a liderança, o comprometimento com a
educação e o trabalho, assim como a sustentabilidade da instituição.
• Normatizar os procedimentos internos segundo as diretrizes para o Ensino Superior
Nacional no que diz respeito aos padrões de qualidade exigidos.
• Informatizar os processos administrativos, assegurando aos núcleos e conselhos a gestão e
o suporte à tomada de decisão baseada em fatos e dados efetivos.
• Aumentar a capacidade de geração de recursos financeiros por meio do desenvolvimento
de ações educacionais, maximização da qualidade, inovação permanente e a minimização
dos custos internos.

3. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC-DF
3.1. Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisão
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF, com limite territorial de atuação circunscrito ao
Distrito Federal é uma Instituição Privada de Ensino Superior mantida pelo Senac-DF, pessoa
jurídica de direito privado, com sede e foro em Brasília Distrito - Federal criado pelo Decreto-Lei nº
8.621, de 10 de janeiro de 1946, nos termos da lei civil; instância normativa de diretrizes gerais das
ações de Educação Profissional, em comércio de bens e serviços em todo o território nacional. A
Faculdade de Tecnologia Senac-DF, rege-se pelo seu Regimento Interno, pela Legislação do Ensino
Superior e pelo Regimento do Senac-DF, entidade mantenedora, no que couber.
A organização administrativa da Faculdade de Tecnologia

Senac-DF se apóia nos

seguintes princípios básicos:
•

flexibilidade para realizar os ajustes que se fizerem necessários diante das ameaças e
oportunidades que surgirem no curto, médio e longo prazo;

•

divisão do trabalho equânime, visando o aumento da efetividade;

•

delegação de competência de forma que o trabalho possa ser descentralizado; e
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•

coordenação efetiva, permitindo obter a sinergia necessária, capaz de sistematizar
todos os

esforços que objetivam a concretização dos objetivos estratégicos e

operacionais.
Conforme o disposto no art. 11 do Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia SenacDF a estrutura organizacional é composta por:
I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Superior – CONSUP;
b) Comissão Ético- Disciplinar;
c) Comissão Própria de Avaliação – CPA;
d) Comissão Permanente de Vestibular – COPEV;
e) Colegiado de Curso;
f) Núcleo Docente Estruturante – NDE;

II - Órgãos Executivos:
a)

b)

c)

Direção da Faculdade;
1.

Relações Institucionais;

2.

Secretaria da Direção;

Direção Acadêmica;
1.

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão;

2.

Coordenação de Curso de Graduação;

3.

Secretaria Acadêmica;

4.

Biblioteca;

5.

Procuradoria, Pesquisa e Avaliação Institucional;

6.

Práticas de Valorização do Aluno e de Acessibilidade;

Direção Financeira e Administrativa;
1.

Práticas Administrativas;

2.

Práticas Financeiras;
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3.2. Constituição e atribuição dos Órgãos Colegiados
O Conselho Superior-CONSUP é órgão máximo no âmbito da Faculdade de Tecnologia
Senac-DF. Cabe ressaltar que das deliberações do CONSUP não caberá recurso ao MEC ou ao CNE,
sendo que a instância administrativa exaure-se no âmbito da própria Instituição, salvo naquelas
matérias de competência desses órgãos, definidas em lei.
O CONSUP é constituído pelos seguintes membros:
•

o Diretor da Faculdade, que preside o Conselho;

•

o Diretor Acadêmico da Faculdade;

•

o Diretor Financeiro e Administrativo da Faculdade;

•

o Coordenador de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão;

•

1 (um) representante dos Coordenadores de Curso de Graduação;

•

2 (dois) representantes dos professores;

•

1 (um) representante do corpo técnico-administrativo;

•

1(um) representante dos alunos, regularmente matriculado;

•

1 (um) representante da mantenedora;

•

1 (um) representante da comunidade.

O CONSUP tem como função:
I - aprovar as políticas acadêmicas e de gestão com vistas à manutenção da qualidade do
ensino, com base nos princípios éticos e sociais;
II - analisar os resultados da Avaliação Institucional a cada semestre e propor políticas
de correção e medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades da Faculdade;
III - aprovar o Calendário Acadêmico Institucional;
IV - disciplinar, na forma da lei, o processo seletivo para acesso aos cursos de graduação
e de pós-graduação;
V - analisar e aprovar o Projeto Pedagógico e a abertura dos cursos de graduação,
extensão, aperfeiçoamento e de pós-graduação, bem como suas modificações;
VI - apreciar e aprovar o estabelecimento de acordos e/ou convênios com entidades
nacionais e estrangeiras;
VII - analisar e emitir parecer dos assuntos solicitados pela Direção da Faculdade;
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VIII - analisar e emitir parecer sobre a proposta de Plano de Cargos e Salários do corpo
técnico-administrativo e do corpo docente;
IX - constituir comissões ou comitês para analisarem assuntos de sua área de atuação;
X - deliberar em instância final, sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI,
Projeto Pedagógico Institucional – PPI e os processos de Avaliação Institucional;
XI - julgar ou deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre qualquer matéria
de sua competência;
XII - aprovar o plano anual de atividades da Faculdade Senac-DF;
XIII - aprovar os principais regulamentos relativos à condução da Faculdade Senac-DF;
XIV - decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;
XV - decidir, em ultima instância, na forma desse regimento, quanto aos recursos
interpostos das decisões proferidas pelos demais colegiados e das decisões
proferidas pelos Direção, Direção Acadêmica e Direção Financeira e Administrativo
sobre os recursos interpostos contra as decisões dos demais órgãos colegiados, em
matéria didático-científica, disciplinar e administrativa;
XVI - submeter à aprovação o seu próprio regulamento;
XVII - rever as suas próprias decisões;
XVIII - interpretar o Regimento Interno, deliberando sobre os casos omissos e exercer as
demais atribuições previstas em lei e no Regimento.

A Comissão Ético-Disciplinar cabe apurar os fatos que violarem os princípios éticos que
regem a Faculdade Senac-DF, a dignidade acadêmica e as normas contidas na legislação do ensino,
no Regimento Interno e, complementarmente, baixadas pelos órgãos competentes. Os
componentes da Comissão Ético-Disciplinar são designados por meio de portaria pela Diretoria
Geral e têm as seguintes funções:
I - apurar ato, palavra ou ação passível de se configurar infração a princípio ou norma
ética de conduta;
II - fazer cumprir as normas estabelecidas no Código de Ética da Faculdade Senac-DF;
III - manter, de forma absoluta, sigilo sobre as informações obtidas e sobre o conteúdo
do processo ético-disciplinar;
IV- executar os procedimentos emanados do Regulamento da Comissão ÉticoDisciplinar;
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V - comparecer às reuniões da Comissão ético-disciplinar;
VI - cumprir o cronograma de trabalho estipulado para apuração e fechamento do
processo ético-disciplinar ou do parecer em processos;
VIII - instruir o processo para análise e julgamento, intimando pessoas, tomando
depoimentos e ouvindo testemunhas;
IX - promover perícias e demais provas ou diligências consideradas necessárias à
instrução do processo;
X - decidir a partir da maioria absoluta de votos;
XI - submeter à consideração do Diretor da Faculdade os fatos apurados, sugerindo as
medidas a serem adotadas frente ao problema relatado;
XII - sugerir, ao final de cada processo ético-disciplinar, melhorias nos procedimentos de
trabalho da comissão, visando a agilização e/ou avanços nos trâmites dos processos;
XIII - elaborar Atas e Relatórios;
XIV - emitir parecer.
A Comissão Permanente de Vestibular - COPEVE cabe organizar e realizar os processos
seletivos para ingresso de estudantes na Faculdade de Tecnologia Senac-DF. A COPEVE tem as
seguintes atribuições:
I - auxiliar a Secretaria Acadêmica na elaboração do Edital do Processo Seletivo;
II - confeccionar o manual do candidato;
III - organizar e coordenar a aplicação das provas;
IV - planejar, organizar e executar o processo seletivo;
V - processar e divulgar os resultados nas diversas fases do processo aos candidatos;
VI - emitir relatório dos resultados e apresentá-lo à Diretoria Geral.

Cabe a Comissão Própria de Avaliação - CPA realizar a autoavaliação institucional com
caráter analítico e sugestivo, visando ao aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica
e da Instituição como um todo. Os membros que compõem a CPA são designados por meio de
portaria pela Diretoria em atendimento à Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Compete a CPA:
I - Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da instituição;
II - Sistematizar e prestar informações relativas as avaliações solicitadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do
Sistema Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Superior (SINAES);
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III - Constituir, quando necessário, subcomissões de avaliação;
IV - Elaborar o projeto de avaliação, definindo os objetivos, estratégias, metodologia de
análise e interpretação dos dados coletados, recursos e calendário das ações
avaliativas, assim como os instrumentos para a coleta de dados: entrevistas,
questionários, grupos focais e outros;
V - Promover, no processo de auto-avaliação, a sensibilização, buscando o envolvimento
da comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da
realização de reuniões, palestras, seminários, entre outros;
VI - Sistematizar as demandas/idéias/sugestões oriundas dessas reuniões de
sensibilização;
VII - Definir a composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais segmentos
da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes; estudo de
evasão, etc);
VIII - definir as condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço físico,
docentes e técnicos administrativos com horas de trabalho dedicadas a esta tarefa;
IX - definir o formato do relatório de auto-avaliação;
X - definir o cronograma de reuniões sistemáticas de trabalho;
XI - organizar e discutir os resultados da auto-avaliação com a comunidade acadêmica e
publicar as experiências;
XII - desenvolver estudos e análises visando o fornecimento de subsídios para a fixação,
aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;
XIII - propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria da instituição.

O Colegiado de Curso, órgão consultivo, normativo e deliberativo, de 1ª instância,
subordinado ao Conselho Superior, é responsável por analisar e decidir sobre assuntos no âmbito
do curso e zelar pela sua qualidade. Importante ressaltar o parágrafo único do art. 37 do
Regimento Interno que afirma: no âmbito do Colegiado de Curso, “somente as decisões que
resultem em alterações na política de Ensino, Pesquisa e Extensão, devem ser referendadas ao
Conselho Superior.”
O Núcleo Docente Estruturante - NDE constitui segmento da estrutura de gestão
acadêmica de cada Curso de Graduação, com atribuições consultivas, propositivas e avaliativas
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sobre matéria de natureza acadêmica, responsável pela criação, implementação e consolidação
dos Projetos Pedagógicos de cada curso.
O NDE é constituído por 5(cinco) docentes do curso, de acordo com os critérios: titulação
acadêmica, experiência profissional e regime de trabalho.
3.3. Constituição e atribuição dos Órgãos Executivos
Os Órgãos Executivos são compostos pela Diretoria, Diretoria Acadêmica e Diretoria
Financeira e Administrativa e os setores que as compõem.
A Direção da Faculdade - é exercida pelo Diretor e na sua ausência e impedimento, será
substituído pelo Diretor Acadêmico ou pelo Diretor Administrativo-Financeiro, nesta ordem.

3.3.1. A Direção da Faculdade possui os seguintes órgãos de apoio:
1. Relações Institucionais - RI: órgão executivo, de natureza técnica, responsável pela
comunicação interna, pelos eventos e pelas parcerias, pelas ações de captação de alunos e
mediação da comunicação externa.
2. Secretaria da Direção – SD: tem por função dar apoio técnico-administrativo para
organização e desenvolvimento das rotinas organizacionais ligadas à Direção da Faculdade,
Direção Acadêmica, Direção Financeira e Administrativa e Coordenações de curso.
3. A Secretaria Acadêmica é um órgão executivo, de natureza técnico-administrativa,
responsável pelo registro, controle e manutenção dos dados referentes à identidade dos alunos, à
regularidade e a autenticidade de sua vida escolar, ao funcionamento regular da Faculdade SenacDF.Compete à Secretaria Acadêmica centralizar todo os processos acadêmico dos discentes.
4. A Biblioteca é o órgão executivo, de natureza técnica-administrativa, responsável pelo
planejamento, organização, desenvolvimento e guarda de acervo bibliográfico, nas diversas formas
de publicações, impressas ou de outro suporte informacional.

Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.

106

3.3.2. A Direção Acadêmica - DA é exercida pelo Diretor Acadêmico e na sua ausência e
impedimento será substituído pelo Diretor Geral ou Diretor Financeiro e Administrativo.
Para desenvolvimentos das atividades acadêmicas, a Direção Acadêmica possui os
seguintes órgãos de apoio:
1. A Coordenação de Curso é um órgão executivo, de natureza acadêmica, responsável
pela gestão das atividades acadêmicas relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Cada curso
de Graduação possui um coordenador específico, podendo um coordenador acumular a
coordenação de até dois cursos. Os cursos de Pós-Graduação possuem uma coordenação
centralizada também responsável pela pesquisa e pela extensão.
2. O setor de Práticas de Valorização do Aluno e de Acessibilidade - PVAA é um órgão
executivo, de natureza técnica e tem por finalidade colaborar com o desenvolvimento acadêmico
e profissional dos alunos e egressos, apoiar a sua permanência na Faculdade Senac-DF e
potencializar sua inserção no mundo do trabalho.
3. A Procuradoria, Pesquisa e Avaliação Institucional é um órgão executivo, de natureza
técnica, consultiva, analítica e propositiva. Sua finalidade é monitorar o desempenho institucional
e acadêmico, estudar e propor soluções integradas e sintonizadas com a missão institucional, a
legislação e a política educacional, dar suporte legal às decisões referentes ao ensino, à pesquisa e
à extensão e fazer a representação institucional junto ao MEC.
4. A Secretaria Acadêmica é um órgão executivo, de natureza técnico-administrativa,
responsável pelo registro, controle e manutenção dos dados referentes à identidade dos alunos, à
regularidade e a autenticidade de sua vida escolar, ao funcionamento regular da Faculdade SenacDF.Compete à Secretaria Acadêmica centralizar todo os processos acadêmico dos discentes.
5. A Biblioteca é o órgão executivo, de natureza técnica-administrativa, responsável pelo
planejamento, organização, desenvolvimento e guarda de acervo bibliográfico, nas diversas formas
de publicações, impressas ou de outro suporte informacional.
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3.3.3. A Direção Financeira e Administrativa – DFA é exercida pelo Diretor Administrativofinanceiro, e na sua ausência e impedimentos, será substituído pelo Diretor da Faculdade
ou pelo Diretor Acadêmico.
A Direção Financeira e Administrativa possui os seguintes órgãos de apoio:
1. O setor de Práticas Financeiras é o órgão executivo, de natureza técnica e
administrativa, responsável por todos os processos e atividades ligados à área financeira e
orçamentária.
2. O setor de Práticas Administrativas é órgão executivo de natureza técnica e
administrativa, responsável pelos processos e atividades ligados às áreas administrativas,
patrimoniais e de gestão de pessoas em consonância com as diretrizes da Mantenedora.

4. INSTALAÇÕES
4.1. Instalações gerais
Espaço Físico
✓

Área total do terreno: 7.120 m²

✓

Área total construída: 3.660 m²

Salas de aula
✓

25 salas de aula, de aproximadamente 45 m2, em média.

Instalações administrativas
✓

Direção Geral – 6,8 m²

✓

Direção Acadêmica – 9 m²

✓

Direção Financeira e Administrativa – 7,2 m²

✓

Sala da PI e CPA – 4,60 m²

✓

Sala da Secretária da Direção/Recepção – 9 m²

✓

Núcleo de Valorização ao Aluno – 8 m²

✓

RI – Relações Institucionais – 10m²

✓

Sala de Informática – 14,80 m²

✓

NDE – Núcleo Docente Estruturante - 4,92 m²
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✓

Central de Relacionamento com o Cliente – 67,2 m²

✓

Atendimento Financeiro e Administrativo – 12,94 m²

✓

Sala de arquivo Acadêmico – 10,92 m²

✓

Sala de Atendimento Coaching – 4,80 m²

✓

Laboratório de Informática I – 50 m²

✓

Laboratório de Informática II – 50 m²

✓

Laboratório de Informática III – 50 m²

✓

Laboratório de Informática IV – 50 m²

✓

Copiadora – 9 m²

Instalações docentes - salas de professores e gabinetes de trabalho
✓

Sala para professores – 24 m²

✓

06 gabinetes individuais disponíveis para os professores.

Instalações para a Coordenação de curso
✓

Coordenação de Gestão Comercial e Marketing – 4,40 m²

✓

Coordenação de T.I –5,28 m²

✓

Coordenação de ADS–5,28 m²

✓

Coordenação de R.H –4,40 m²

✓

Coordenação Pós-Graduação e Extensão – 4,40 m²

Auditório/sala de conferência
✓

Área total do Auditório: 245 m²

✓

Capacidade: 220 pessoas

Área de convivência/lanchonetes
✓

Os alunos contam com jardins amplos e arejados, lanchonete e hall com mesas, cadeiras e

bancos disponíveis, além dos espaços de convivência em toda unidade.

Instalações sanitárias - adequação e limpeza
✓

Banheiro Feminino Torre A – 23,74m²

✓

Banheiro Feminino Torre B – 23,74m²

✓

Banheiro Feminino Auditório – 5,28m²

✓

Banheiro Feminino Portaria do auditório – 6,12m²

✓

Banheiro Masculino Torre A – 16,03m²

✓

Banheiro Masculino Torre B – 24,11m²
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✓

Banheiro Masculino Auditório – 5,28m²

✓

Banheiro Masculino Portaria do auditório – 4,77m²

A unidade possui banheiro adaptado para alunos com necessidades especiais em cada andar. Os serviços
de limpeza e segurança são terceirizados.

Condições de acesso as Pessoas com Necessidades Especiais
O Senac atende ao determinado no Decreto nº. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que em seu art.
24, “estabelece as condições de acesso e utilização de ambientes para pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida nos estabelecimentos de ensino”, o art. 25 do mesmo decreto “regulamenta a guarda
de vagas nos estacionamentos para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou
visual” e ainda, o art. 61, que dispõe sobre as ajudas técnicas.
Ainda, e de acordo com a Portaria Ministerial nº. 3.284, de 7 de novembro de 2003, que Dispõe
sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de
autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições, o Senac está preparado
para atender o disposto na legislação.
E, para cumprir o proposto, conta com o apoio de intérprete de língua brasileira de sinais,
acessibilidade na comunicação e informação, sistema de síntese de voz, rampas de acesso com corrimões,
elevadores exclusivos e apropriados, banheiros acessíveis e exclusivos, sendo um em cada andar de cada
campus, portas e telefones adaptados, placas de identificação em libras, condições de acesso e utilização
de todos os ambientes, mobiliários e equipamentos, inclusive salas de aulas, laboratórios, biblioteca,
auditório, áreas de convivência e lanchonete.
A Faculdade conta ainda, com o suporte do Setor de Práticas de valorização do aluno e
acessibilidade. Esse Setor encontra-se em pleno funcionamento na Faculde de Tecnologia Senac-DF

4.2. Equipamentos
Acesso dos alunos e docentes a equipamentos de informática

Os alunos contam com 4 Laboratórios de Informática, com 33 computadores cada, localizado no
mezanino da unidade, todos com alta tecnologia e performance, tela de projeção interativa, data show e
home teacher.
Docentes e discentes têm livre acesso aos equipamentos de informática, instalados nas
dependências da Faculdade. Este acesso é regulamentado.

EQUIPAMENTOS ACADÊMICOS – Faculdade de Tecnologia Senac – DF
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Campus 903 Sul
Item

01

02

03

04

05

06

07

Equipamento

Descrição

Estação de

MICROCOMPUTADOR,
MARCA
POSITIVO,
MODELO POS AT - (P4AD), COM GRAVADOR DE
CD E DVD, DISCO SATA 300 COM CAPACIDADE
PARA 80G, TECLADO E MOUSE ÓPTICO

Trabalho
Audiovisual

Trabalho

Estação de
Trabalho

Estação de
Trabalho

Estação de

Salas de Aula

POJETOR MULTIMÍDIA 2500 LUMIS

25

Salas de Aula

MICROCOMPUTADOR MARCA LENOVO, MODELO
M93P SFF 17, 8 GB 1 TERA
PROCESSADOR I7, W8PRO 10A80028BP (K), S/N,
TECLADO E MOUSE ÓPTICO

33

Laboratório I

MICROCOMPUTADOR MARCA LENOVO, MODELO
M93P SFF 17, 8 GB 1 TERA, PROCESSADOR I7,
W8PRO 10A80028BP (K), S/N, TECLADO E MOUSE
ÓPTICO

32

Audiovisual (Tela
Interativa)

Laboratório II

MICROCOMPUTADOR MARCA LENOVO, MODELO
M93 SFF 15, 4GB 500GB, PROCESSADOR I5,
W7PRO 10A9000WBP (K), S/N, Teclado e Mouse
Óptico

01

MICROCOMPUTADOR MARCA LENOVO, MODELO
M93P SFF 17, 8 GB 1 TERA, PROCESSADOR I7,
W8PRO 10A80028BP (K), S/N, TECLADO E MOUSE
ÓPTICO

33

MICROCOMPUTADOR MARCA LENOVO, MODELO
M93 SFF 15, 4GB 500GB, PROCESSADOR I5,
W7PRO 10A9000WBP (K), S/N, Teclado e Mouse
Óptico

31

MICROCOMPUTADOR MARCA LENOVO, MODELO
M93P SFF 17, 8 GB 1 TERA, PROCESSADOR I7,
W8PRO 10A80028BP (K), S/N, TECLADO E MOUSE
ÓPTICO

Trabalho

Setor

25

(Data-Show)

Estação de

Quantidade

PROJETOR MULTIMIDIA, MODELO BRIGHT LINK
595 Wi+ 3 LCD WXGA 3300 ANSI LUMENS 10000:1
16:10 INTERATIVO TATIL, MARCA EPSON, S/N

Total de Equipamentos

Laboratório III

Laboratório IV
01

04

Laboratórios I,
II, III e IV

. 156 Estações de Trabalho
. 25 Data-Show
. 04 Telas Interativas

Softwares por laboratório

✓ Plano Piloto: Existem 4 laboratórios com os seguintes softwares:
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Unidade: Plano Piloto
Laboratórios: I, II, III e IV
3D Builder
7 Zip
Agente MCAfee
Android Studio
Astah Comunity 7.1
Bizagi Modeler v.3.0.0.022
BrModelo v.2.0.0
Cisco Packet Trace Student
DBDesigner v.4
DevPascal v.1.06
Eclipse MARS.1
Fortes AC V6.48.0
Foxit Reader
Google Chrome
GPA v.0.9.9
Java SE Developer Kit 8
Kleopatra v.4.13.3
Microsoft Office Professional Plus 2013
Microsoft Project Professional 2010
Microsoft Visio Professional 2013
Mozila Firefox
MySql Workbench 6.3 CE
NetBens IDE 8.1
Node.js
NotePad++ v.6.8.8
OpenOffice v.4.1.2
Oracle VM Virtual Box v.5.0.14
PgAdmin v.1.22
PhpPgAdmin 5.1 (PHP 5.6.15)
PostgreSQL v.9.5
Process Explores V16.12
Python v.3.4
VeraCrypt 1.17 (64 bit)
Visualg v.2
Weka v.3.6
Windows 10
WindowsState
Wireshark v.2.0.2
XAMPP v.3.2.2
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Recursos audiovisuais e multimídia
Os recursos audiovisuais e multimídia instalados nos ambientes pedagógicos, estão disponíveis
para todos os docentes.

Existência de rede de comunicação científica (Internet).
Todos os computadores colocados à disposição de alunos e docentes possibilitam acesso à Internet.

4.3. Serviços
Manutenção e conservação das instalações físicas.
As instalações físicas se encontram em bom estado de conservação. Para a manutenção
permanente, preventiva e corretiva, os dirigentes mantêm uma equipe contratada para tal fim.

Manutenção e conservação dos equipamentos
Todos os equipamentos foram adquiridos recentemente, apresentando, portanto, um bom estado
de conservação e performance. O Senac-DF mantém uma equipe de técnicos responsáveis por manter o
funcionamento perfeito dos equipamentos e/ou sugerir troca, quando se fizer necessário.

Atendimento ao aluno – Computadores
Os computadores disponíveis na Biblioteca ficam à disposição da comunidade acadêmica, em
tempo integral, para consultas e pesquisas.

4.4. Biblioteca / Espaço Físico
Instalações para o acervo.

✓

✓

Área total da Biblioteca: 369,19 m²

✓

Baias de computadores com acesso a internet: 19

As salas destinadas à Biblioteca possuem iluminação artificial e natural, com boa ventilação.
Instalações para estudos individuais.
1 sala para estudo individual: com 4 cabines

Instalações para estudos em grupos.
6 salas para estudos em grupo
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4.4 Biblioteca / Acervo
Livros
A biblioteca já conta com mais de 3.000 títulos e cerca de 21.000 exemplares catalogados. Para a
composição da coleção essencial dos cursos, são adotados os seguintes critérios:
DESCRIÇÃO

TÍTULOS

EXEMPLARES (por biblioteca)

Bibliografia Básica

3

1 para cada 6 alunos

Bibliografia Complementar

4

2 exemplares

Não limitado

1-2 exemplares

Sugestões de Aquisição

Para as obras de referência, a quantidade estabelecida é de 02 exemplares, salvo em alguns casos
especiais, onde uma quantidade maior de exemplares poderá ser adquirida.

Periódicos
As bibliotecas possuem, entre outras, as seguintes assinaturas de periódicos:
REVISTAS CIENTÍFICAS
TÍTULO

URL

RAE - REV. DE ADM.

http://www.rae.fgv.br/

DE EMPRESAS
RAUSP - REV. ADM.
USP
REAd

http://www.rausp.usp.br/
assinatura/index.asp

-

Revista

Eletrônica

de

EDITOR

FGV

RAUSP

http://read.ea.ufrgs.br/

UFRGS

http://www3.mackenzie.b

UnivPresb

CONTEÚDO

ÁREA

QUALIS

Administração

B1

X

X

Administração

B2

X

X

Completo

Administração

B2

X

Completo

Administração

B1

X

A1

X

B2

X

ONLINE
Completo
Login e senha
na biblioteca

IMPRESSO

ONLINE

Administração
Revista

de

Administração

r/editora/index.php/RAM

Mackenzie
Ciência

da

Informação
Encontros Bibli

http://revista.ibict.br/inde
x.php/ciinf
http://www.periodicos.uf
sc.br/index.php/eb

Boletim Técnico do
Senac

http://www.senac.br/con
hecimento/bts.html/

Educação
Profissional: Ciência e
Tecnologia

http://revista.facsenac.co
m.br/index.php/edupro

Mackenzie

Ciencia

da

IBICT

Completo

UFSC

Completo

Senac

Completo

Iterdisciplinar

Completo

Interdisciplinar

Senac

Completo

Interdisciplinar

B5

X

UNIFRA

Completo

Tecnologia

C

X

Faculdade
Senac

informação
Ciencia

da

informação

B3

X

X

X

http://seer.senacrs.com.b
Competência

r/index.php/RC/issue/archiv
e

Disciplinarum

www.unifra.br/revistas/di
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REVISTAS CIENTÍFICAS
TÍTULO

URL

Scientia

CONTEÚDO

EDITOR

ÁREA

QUALIS

Completo

Tecnologia

C

X

Completo

Tecnologia

B2

X

Completo

Tecnologia

B2

X

UFRGS

Completo

Tecnologia

B2

X

UNIFACEF

Completo

Tecnologia

B3

X

Completo

Tecnologia

B2

X

Completo

Tecnologia

B5

X

Completo

Tecnologia

B2

X

UFRGS

Completo

Tecnologia

B2

X

Uni-FACEF

Completo

Tecnologia

B1

X

UPF

Completo

Tecnologia

B2

X

ONLINE

IMPRESSO

ONLINE

sciplinarum/default.asp
http://infocomp.dcc.ufla.

Infocomp
JISTEM

br/index.php/INFOCOMP
Journal

of

Information Systems
and

UFLA

Technology

Management

-

http://www.jistem.fea.us
p.br/index.php/jistem

USP

FEA/USP
Sba

-

Controle

&

Automação
Sociedade

http://www.scielo.br/sciel
o.php?script=sci_issues&pid Soc. Bras. de

Brasileira

de Automatica

=0103-

Automática

1759&lng=pt&nrm=isso

Revista

de

Informática Teórica e

http://seer.ufrgs.br/index.
php/rita/issue/archive

Aplicada - RITA
Revista Eletrônica de
Sistemas

de

Informação e Gestão

http://periodicos.unifacef.
com.br/index.php/resiget/is
sue/view/97

Tecnológica - Resiget
Revista Nacional de
Tecnologia

da

http://www.revistati.com.
br/rnti/home

Informação
Revista Brasileira de
Informática

na

Educação
iSys

-

ASSEPRO/AB
ES

http://www.brie.org/pub/index.php/rbie/i

CEIE

ssue/archive
Revista

http://www.seer.unirio.br

Brasileira de Sistemas

/index.php/isys/issue/archiv CESI / UNIRio

de Informação

e

Cadernos

de

Informática

http://seer.ufrgs.br/index.
php/cadernosdeinformatica
/index

Perspectivas

em

Ciência

da

Informação
Revista Brasileira de
Computação Aplicada

http://www.scielo.br/sciel
o.php?script=sci_serial&pid
=14139936&Ing=pt&nrm=ISO
http://seer.upf.br/index.p
hp/rbca/issue/archive

REVISTAS ESPECÍFICAS
TÍTULO

URL

EDITOR

CONTEÚDO
ONLINE

ÁREA

IMPRESSO

ONLINE

CIO

http://cio.uol.com.br/

NOW Digital

Liberado

Administração

X

X

EXAME PME

http://www.abril.com.br/

EDITORA ABRIL

Liberado

Administração

X

X
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EXCELÊNCIA

EM

GESTÃO

http://www.fnq.org.br/site
/830/default.aspx

GESTÃO

E

NEGÓCIOS

FNQ

Completo

http://www.escala.com.br/ EDITORA ESCALA Liberado
https://mundopm.websites

MUNDO PM

eguro.com/assinaCreditos.s

MUNDO PM

html
PEQUENAS

http://revistapegn.globo.co

EMPRESAS

m/

GRANDES
CONJUNTURA
ECONÔMICA
EXAME
ENSINO SUPERIOR
VEJA

NET MAGAZINE

WEB MOBILE

WIDE

X

Economia

X

X

Login e senha na

Educação

X

X

EDITORA ABRIL

Liberado

Generalidades

X

X

EDITORA

Login e senha na Recursos

QUANTUM

biblioteca

ED.SEGMENTO

Liberado

EDITORA ABRIL

Liberado

http://revistamelhor.uol.

http://computerworld.uo

http://www.devmedia.co
m.br/assgold/listmag.asp?si
te=48
http://www.abril.com.br
/

biblioteca

NOW Digital

DEV

http://www.mundodotn
et.com.br/4conteudo.shtml

m.br/assgold/listmag.asp?si

http://www.revistawide.
com.br/index.php/

http://www.revistawide.
com.br/

biblioteca

biblioteca

EDITORA ABRIL
MEDIA

GROUP
DEV

Login e senha na
biblioteca
Acesso liberado

MEDIA Login e senha na

GROUP

biblioteca

DEV

MEDIA Login e senha na

GROUP

biblioteca

ARTCOM

Liberado

http://www.devmedia.co DEV
m.br/webmobileplus/

Login e senha na

MEDIA Login e senha na

GROUP

http://www.devmedia.co DEV
m.br/javamagazine/

te=1
WEB DESIGN

X

Liberado

r.uol.com.br/

http://www.devmedia.co
SQL MAGAZINE

Administração

ED.SEGMENTO

http://revistaensinosuperio

l.com.br/

JAVA MAGAZINE

X

X

r/

INFO EXAME

X

X

http://vocesa.abril.com.b

SOFTWARE

Administração

Economia

com.br/

DE

X

Liberado

COMPUTER

ENGENHARIA

X

EDITORA ABRIL

MELHOR: GESTÃO

WORLD

biblioteca

Administração

http://www.abril.com.br/

com.br/

VOCÊ S/A

Login e senha na

X

FGV

http://www.lideraonline.

DE PESSOAS

biblioteca

X

http://portalibre.fgv.br

http://veja.abril.com.br/

LIDERANÇA

EDITORA GLOBO

Login e senha na

Administração

MEDIA Login e senha na

GROUP

biblioteca

ARTCOM

Liberado

Humanos
Recursos
Humanos
Recursos
Humanos
Tecnologia

X

X

X

X

X

X

X

X

Tecnologia

X

Tecnologia

X

X

Tecnologia

X

X

Tecnologia

X

X

Tecnologia

X

X

Tecnologia

X

X

Tecnologia

X

X

Tecnologia

X

X

REVISTAS DE GENERALIDADES
TÍTULO
CARTA CAPITAL

URL
http://www2.cartacapital.com.br/

EDITOR
CONFIANÇA

CONTEÚDO
ONLINE

ÁREA

Login e senha na Generalidades
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REVISTAS DE GENERALIDADES
TÍTULO

URL

CONTEÚDO

EDITOR

ONLINE

ÁREA

IMPRESSO

ONLINE

biblioteca
ÉPOCA

http://revistaepoca.globo.com/

EDITORA GLOBO

VEJA

http://veja.abril.com.br/

EDITORA ABRIL

Login e senha na
biblioteca
Liberado

Generalidades

X

X

Generalidades

X

X

JORNAIS
TÍTULO

URL

JORNAL

CORREIO http://www.correiobraziliense.c

BRAZILIENSE
JORNAL DE BRASÍLIA

EDITOR

CONTEÚDO
ONLINE

CORREIO

Login e senha na

om.br/

BRAZILIENSE

biblioteca

http://www.jornaldebrasilia.co

JORNAL

m.br/site/assinatura.php

BRASÍLIA

DE Login e senha na
biblioteca

ÁREA

IMPRESSO

ONLINE

Jornal

X

X

Jornal

X

X

Informatização
Todo o acervo e os serviços da Biblioteca são automatizados pelo software BnWeb. O sistema
permite a realização de serviços de circulação de materiais; processamento técnico; controle de aquisições;
controle bibliográfico; inventário; relacionamento com o cliente; relatórios; consultas e acesso via web para
pesquisas; reservas; renovações entre outros.

Base de dados
Todo o acervo está disponível via web.

Multimídia
A biblioteca conta DVDs, CDs, CD ROM, VHS nas mais diversas áreas, inclusive na área de saúde,
com títulos e quantidade em número suficiente para atender à proposta pedagógica do curso. A biblioteca
do campus possui uma sala de multimídia.

Política de aquisição, expansão e atualização
A seleção para expansão do acervo é feita através da Política de Desenvolvimento de Coleções. Este
documento prevê aquisições de materiais bibliográficos mediante sugestões e necessidades identificadas
pelo e para o corpo acadêmico. O desenvolvimento das coleções também deve atender aos propósitos e
finalidades da biblioteca. No Planejamento Econômico Financeiro consta dotação orçamentária para
cumprimento deste item.
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Horário de funcionamento
✓

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21h50;

✓

Sábado, das 08h30 às 12h30.

Serviço e condições de acesso ao acervo.
A biblioteca presta, entre outros, os seguintes serviços:
a.

Empréstimo domiciliar para itens do acervo, havendo condições especiais para obras de

referência e reservas técnicas;
b.

Serviço de empréstimo entre bibliotecas. (Rede de Bibliotecas Senador Adelmir Santana,

cmposta por seis bibliotecas da rede Senac-DF)
c.

Comutação bibliográfica, no País e no exterior;

d.

Apoio à realização de pesquisas bibliográficas;

e.

Normatização de documentos;

f.

Treinamento de usuários;

g.

Pesquisas de interesse ao desenvolvimento acadêmico dos alunos;

h.

Pesquisas de interesse do corpo diretivo;

i.

Elaboração de fichas catalográficas;

Pessoal técnico e administrativo
A biblioteca Plano Piloto - conta com 1 bibliotecário e 4 assistentes de biblioteca.

Apoio no levantamento bibliográfico e de informações para trabalhos acadêmicos.
A bibliotecária está apta a prestar serviços de orientação aos usuários na elaboração de seus
trabalhos acadêmicos. Ela presta serviços, tais como: localização de títulos e artigos, comutação
bibliográfica, pesquisa na Internet e orientação aos usuários. No Acervo bibliográfico constam as normas
da ABNT para normalização de documentos.
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5. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI - 2016 a 2020
5.1. Oferta de Cursos

5.1.1. Cursos de Graduação Existentes
Curso
Curso Superior de
Tecnologia
em Gestão Comercial
Curso Superior de
Tecnologia
em Gestão da
Tecnologia da
Informação
Curso Superior de
Tecnologia
em Gestão de
Recursos
Humanos
Curso Superior de
Tecnologia
em Marketing
Curso Superior de
Tecnologia
em Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas

Campus

Vagas
Anuais
180

Plano Piloto

Turno de
Funcionamento
Matutino
Noturno

90

Noturno

Nº de Turmas
(1º/2015)
-

Regime de
Matrícula
Semestral

4
5

Plano Piloto

200
Plano Piloto
200
Plano Piloto

Matutino

4

Noturno

4

Noturno

-

Matutino

-

Noturno

3

Matutino

3

Noturno

1

Portaria de
Reconhecimento

Portaria nº 206 de 28/02/2007
– DOU nº 42 de 02/07/2007

Portaria MEC/SETEC nº 18
de 10/01/2011 – DOU nº 8
de 12/01/2011, Seção 1,
p.31-32.

Portaria nº 206 de 28/02/2007
– DOU nº 42 de 02/07/2007

Portaria MEC/SERES nº 37
de 19/04/2012
- DOU nº77, S/1, p.18,
20/04/2012.

Portaria nº 100 de 25/03/209
– DOU nº 59 de 27/03/2009

Portaria MEC/SERES nº 39
de 19/04/2012
- DOU nº 77, S/1, p.20,
20/04/2012.

Portaria nº 099 de 25/03/209
– DOU nº 59 de 27/03/2009

Portaria MEC/SERES nº 51
de 28/05/2012
- DOU nº 106, S/1, p.34-35,
01/06/2012.

Semestral

Plano Piloto

250

Portaria de Autorização

Semestral

Semestral

Semestral
Portaria Senac-DF nº 003/2013
de 30/04/2013
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5.1.2. Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu Existentes
Curso
Curso de Especialização
em Gestão Estratégica de
Recursos Humanos

Campus

Vagas Por
curso

Turno de
Funcionamento

Taguatinga

35

-

35

-

35

-

35

-

35

-

35

-

35

-

Nº de Turmas
(1º/2015)

Regime de
Matrícula

Criação de Turmas

Por Curso

Anual

Resolução CONSUP nº
010/2008

Anual

Resolução CONSUP nº
040/2010

-

Curso de Especialização
em Gestão de Projetos

Plano Piloto

Curso de Especialização
em Gestão Logística da
Cadeia de Suprimento

Taguatinga

MBA em Gestão
Empreendedora de
Negócios
Curso de Especialização
em Banco de Dados e
Business Inteligence

Por Curso

Por Curso

Portaria de Criação

Anual

Resolução CONSUP nº
043/2012

Anual

Resolução CONSUP nº
024/2009

Plano Piloto

Por Curso

1
Taguatinga

Curso de Especialização
em Treinamento,
Desenvolvimento e
Educação Corporativa

Plano Piloto

Curso de Especialização
em Governança de
Tecnologia da Informação

Plano Piloto

Por Curso

Anual

Resolução CONSUP nº
027/2009

Por Curso

-

Por Curso
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Resolução CONSUP nº
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Anual

Resolução CONSUP nº
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5.1.3. Cursos de Graduação Extintos
Curso
Curso Superior de
Tecnologia
em Gestão Comercial
Curso Superior de
Tecnologia
em Gestão da
Tecnologia da
Informação
Curso Superior de
Tecnologia
em Gestão de
Recursos
Humanos
Curso Superior de
Tecnologia
em Marketing
Curso Superior de
Tecnologia
em Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas
Curso Superior de
Tecnologia
em Logística

Campus

Vagas
Anuais

Turno de
Funcionamento

90

Noturno

Nº de Turmas
(1º/2015)
2

Regime de
Matrícula
Semestral

Taguatinga
90

Noturno

2

Taguatinga

200
Taguatinga

Matutino

0

Noturno

1

Matutino

-

Noturno

Portaria MEC/SERES nº 38
de 19/04/2012
- DOU nº77, S/1, p.19,
20/04/2012.

Portaria nº 100 de 25/03/209
– DOU nº 59 de 27/03/2009

Portaria MEC/SERES nº 194
de 10/05/2013 - DOU nº91,
S/1, p.15, 14/05/2013.

Portaria nº 099 de 25/03/2009
– DOU nº 59 de 27/03/2009

MEC/SERES nº 52 de
28/05/2012
- DOU nº 106, S/1, p.35-36,
01/06/2012.

Semestral
Portaria Senac-DF nº 003/2013
de 30/04/2013

Noturno

100
Taguatinga

Portaria nº 206 de 28/02/2007
– DOU nº 42 de 02/07/2007

Semestral

-Taguatinga

Portaria MEC/SERES nº 122
de 05/07/2012 - DOU nº
130 de 06/07/2012, Seção
1, p.26.

Semestral

-

100

Portaria de
Reconhecimento

Portaria nº 206 de 28/02/2007
– DOU nº 42 de 02/07/2007
Semestral

Taguatinga

200

Portaria de Autorização

Noturno

-

Semestral

Portaria Senac-DF nº 004/2013
de 30/04/2013
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5.1.4. Programação de Abertura de Novos Cursos de Graduação
Curso
Curso Superior de
Tecnologia
em Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas
Curso Superior de
Tecnologia
Em Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas
Curso Superior de
Tecnologia
em Logística
Curso Superior de
Tecnologia
em Design Gráfico
Curso Superior de
Tecnologia
em Estética e
Cosmetologia
Curso Superior de
Gestão de Finanças
Curso Superior de
Gestão Pública
Curso Superior de
Processos Gerenciais
Curso Superior de
Gestão Hospitalar

Campus

Vagas
Anuais

Turno de
Funcionamento

Regime de
Matrícula

Nº Total de Turmas
por Turno

100

Matutino

Semestral

5

Plano Piloto

100

Noturno

Semestral

100

Noturno

Semestral

4

100

Diurno

Semestral

4

Taguatinga

Plano Piloto
Diurno

Semestral

Plano Piloto
Plano Piloto

2º/2013
Abertura de Turma
ocorrida em 1º/2014

1º/2013
Realizado

2º/2013
Não Ocorreu
Abertura de Turma

1º/2013
Realizado

6

Plano Piloto

Plano Piloto

1º/2013
Realizado

1º 2017
100

100

Noturno

Semestral

4

100

Noturno

Semestral

4

100

Noturno

Semestral

4

200

Noturno

Semestral

5
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Previsão de
Abertura

5

Taguatinga

Plano Piloto

Previsão de
Solicitação

2º/2013
Não Ocorreu
Abertura de Turma
Adiado para novo
ciclo do PDI 2016 a
2020

2º 2016

Adiado para novo
ciclo do PDI 2016 a
2020

2º 2016

2016 a 2020

2º 2016

1/2017
2016 a 2020

2º 2016

2016 a 2020

2º 2016

2016 a 2020
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5.1.5. Programação de Abertura de Novos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
Curso

Curso de Especialização
em Finanças Corporativas

Campus

Plano Piloto

Curso de Especialização
em Gestão de Planos de
Saúde

Plano Piloto

Curso de Especialização
em Gestão Hospitalar

Plano Piloto

MBA em Tecnologia e
Comunicação Digital

Plano Piloto

MBA em Gestão de
Relacionamento com o
Cliente

Plano Piloto

Gestão Condominial

Plano Piloto

Vagas Por
curso

30

30

Turno de
Nº de Turmas
Funcionamen a serem criadas
to
Noturno e
Diurno

Regime de
Matrícula

Por Curso

Criação de
Turmas

Previsão de Abertura

Semestral

2016 a 2020

Semestral

2016 a 2020

Semestral

2016 a 2020

Semestral

2016 a 2020

Semestral

2016 a 2020

Semestral

2016 a 2020

1

Noturno e
Diurno

1

Por Curso

Noturno e
Diurno

1

Por Curso

30

Noturno e
Diurno

1

Por Curso

30

Noturno e
Diurno

1

Por Curso

30

30

Noturno e
Diurno

1

Por curso
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5.1.6. Programação de Extinção de Unidade Vinculada
Unidade Vinculada

Nº de curso

Campus Taguatinga

Nº de Turmas
1º/2015

Turno de Funcionamento

Previsão de Solicitação
de Extinção

Diurno e Noturno

4

1º/2015

5

Solicitação de Extinção/ Documento
Efetivação da Extinção
Resolução Senac – DF nº
1298/2017
1º-2015/2º-2015
Realizado

5.2. Corpo Técnico Administrativo
A definição da quantidade de técnicos administrativos é realizada em consonância com as diretrizes da mantenedora, em busca da excelência
do ensino superior. Os parâmetros são definidos mediante estratégias políticas e sociais, objetivando atender o planejamento de novas demandas,
baseado na oferta de cursos, destinados aos programas de ensino, pesquisa e extensão.
2016
Total de Técnico - Administrativos: 28
Assessor

Técnico de

Técnico de

Assistente

Assistente

Auxiliar

Nível Superior

Formação

Técnico

Administrativo

Administrativo

Motorista

Vigia

Serviços

Profissional

-

06

-

Auxiliar de

Gerais

02

20*

-
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5.3. Corpo Docente
A projeção do quadro de professores será realizada de acordo com o desenvolvimento dos cursos e o regime de trabalho da IES em
consonconformidade ao instrumento de avaliação do INEP/MEC.
5.3.1. Cronograma de Expansão do Corpo Docente
2º/2015
Professores Ativos:
Professores em Licença: 04
Total de Professores:
Professores Ativos
Titulação

Regime de Trabalho

Especialista

Mestre

Doutor

Total

Integral/Parcial

Horista

Total

36

17

5

58

28

30

58

62%

29%

9%

100%

48%

52%

100%

1º/2016
Professores Ativos:
Professores em Licença:
Total de Professores:
Professores Ativos
Titulação

Regime de Trabalho

Especialista

Mestre

Doutor

Total

Integral/Parcial

Horista

Total

23

17

7

47

18

29

47
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48,9%

36,2% 14,9% 100%

38%

62%

100%

2º/2016
Professores Ativos:
Professores em Licença:
Total de Professores:
Professores Ativos
Titulação

Regime de Trabalho

Especialista

Mestre

Doutor

Total

Integral/Parcial

Horista

Total

23

18

7

48

29

19

48

47,9%

37,5%

14,6%

100%

60%

40%

100%

1º/2017
Professores Ativos:
Professores em Licença:
Total de Professores:
Professores Ativos
Titulação

Regime de Trabalho

Especialista

Mestre

Doutor

Total

Integral/Parcial

Horista

Total

17

22

6

45

14

31

45

38%

49%

13%

100%

60%

40%

100%
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2º/2017
Professores Ativos:
Professores em Licença:
Total de Professores:
Professores Ativos
Titulação

Regime de Trabalho

Especialista

Mestre

Doutor

Total

Integral/Parcial

Horista

Total

17

22

6

45

14

31

45

38%

49%

13%

100%

60%

40%

100%

1º/2018
Professores Ativos:
Professores em Licença:
Total de Professores:
Professores Ativos
Titulação

Regime de Trabalho

Especialista

Mestre

Doutor

Total

Integral/Parcial

Horista

Total

23

18

7

48

29

19

48

47,9%

37,5%

14,6%

100%

60,4%

36,6%

100%
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2º/2018
Professores Ativos:
Professores em Licença:
Total de Professores:
Professores Ativos
Titulação

Regime de Trabalho

Especialista

Mestre

Doutor

Total

Integral/Parcial

Horista

Total

23

20

7

50

31

19

50

46%

40%

14%

100%

62%

38%

100%

1º/2019
Professores Ativos:
Professores em Licença:
Total de Professores:
Professores Ativos
Titulação

Regime de Trabalho

Especialista

Mestre

Doutor

Total

Integral/Parcial

Horista

Total

23

22

7

52

33

19

52
100%

44,2%

42,3%

13,5%

100%

63,5%

36,5%
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2º/2019
Professores Ativos:
Professores em Licença:
Total de Professores:
Professores Ativos
Titulação

Regime de Trabalho

Especialista

Mestre

Doutor

Total

Integral/Parcial

Horista

Total

23

24

7

54

33

21

54

42,6%

44,4%

13%

100%

61,1%

38,9%

100%

1º/2020
Professores Ativos:
Professores em Licença:
Total de Professores:
Professores Ativos
Titulação

Regime de Trabalho

Especialista

Mestre

Doutor

Total

Integral/Parcial

Horista

Total

23

26

7

56

35

21

56

41,1%

46,4%

12,5%

100%

62,5%

37,5%

100%
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5.3.2 Corpo Docente - Projeção Disciplinas x Professores

Disciplinas x Professores 2016 a 2020
2016
1º/2016
Professores
Total de Disciplinas
Disciplina por professor
Total de Carga Horária
% de crescimento/ ano

2017
2º/2016

1º/2017

2018
2º/2017

1º/2018

2019
2º/2018

1º/2019

2020
2º/2019

1º/2020

2º/2020

48

48

48

48

50

50

54

56

60

60

187

187

193

187

217

217

247

295

325

325

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

12.400

9.200

12.800

12.400

14.400

14.400

16.400

19.600

21.600

21.600

2016
0%

% de crescimento 2016/2017: 0%

2017
0%
2017/2018: 4%

2018
0%
2018/2019: 8%

2019
4%

2020
0%

2019/2020: 7%

Figura 1
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5.4. Cronograma de Expansão da Infraestrutura Física
O cronograma de expansão da insfraestrutura física da IES, está voltado para o desenvolvimento organizacional da instituição, em
conformidade a expansão dos cursos, bem como do corpo técnico administrativo e docentes.
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Unidade

Ano

Descrição
Adequação e ampliação do espaço físico
Aquisição de 50 carteiras universitárias

27.000,00

Aquisição de 31 novos computadores Lab. 224.

63.271,00

Aquisição de 31 cadeiras para o novo laboratorio

6.510,00

Reforma das Salas 114

12.500,00

Aquisição de recursos audiovisuais para o novo laboratorio

12.000,00

Aquisição de sistema de monitoramento (CFTV) para o novo laboratório

5.000,00

Servidor/hardware - infraestrutura de rede e telefonia)

30.000,00

Aquisição de software para atender as demandas dos cursos em vigência, novos; bem como, contratação de terceirizados
Retirada da parede para uma instalação de divisoria movel das salas 113/114

50.000,00
15.000,00

Construção de 01 nova sala

25.000,00

Aquisição de 01 quadro branco

R$ 194.281,00

1.000,00

Aquisição de 01 climatizador de Ar para a nova sala

3.200,00

Construção de banheiro “F” e “M”

10.000,00

2018 Aquisição de 50 carteiras universitárias

27.000,00

Servidor/hardware - infraestrutura de rede e telefonia)

30.000,00

Aquisição de 24 computadores para as salas de aula convêncionais (professores)

72.000,00

Mesa retangular

R$ 171.800,00

600,00
3.000,00

Aquisição de recursos audiovisuais para a nova sala
Construção de 01 nova sala

Plano Piloto

R$ 522.900,00

4.500,00
1.400,00

Reforma da Sala 202

25.000,00

Aquisição de 01 quadro branco

1.000,00

Aquisição de 01 climatizador de Ar para a nova sala

6.400,00

Ampliação do estacionamento interno (+10 novas vagas)
Biblioteca:
Ampliação
do
espaço
físico
em
100m²,
incluindo:
. Ampliação do número de salas de estudo individual e em grupo;
. Adequação do acervo bibliográfico;
. Local específico para livros de literatura;
. Acervo dos cursos Técnicos do CEP 903;
. Espaço para a guarda de publicações da Instituição - CEDOC;
. Área exclusiva para materiais de referência (Dicionários, enciclopédias, Atlas etc.);
. Espaço exclusivo para materiais em braile
2019 . 01 aparelhos de ar condicionado;
. Assinaturas de jornais e revistas;
. 03 Estantes de metal para acervo bibliográfico;
. 01 Estante de madeira para materiais de referência;
. 01 Escada c/ três degraus para auxiliar no arquivamento de livros;
. 01 Impressora lazer com capacidade para impressão de etiquetas (que permita reaproveitamento de etiquetas);
. 01 Software MAGIC (com recurso de voz), destinado aos usuários que apresentam baixa visibilidade ou cegueira;
. 01 Câmera de segurança e um software para monitoramento;
. Aquisição de sistema antifurto adequado para as bibliotecas (atualmente utilizamos sistema para loja de departamento).
Aquisição de recursos audiovisuais para a nova sala

3.000,00

1.274.636,00

R$ 194.500,00

18.500,00
3.000,00
30.000,00

Mesa retangular
Aquisição de 50 carteiras universitárias

600,00
27.000,00

Manutenção de Persianas

10.000,00

Manutenção de climatizadores de Ar

20.000,00

Servidor/hardware - infraestrutura de rede e telefonia)

30.000,00

2020 Pequenos Reparos e Reformas na Infraestrututa Física

R$

80.000,00

Servidor/hardware - infraestrutura de rede e telefonia)

40.000,00

Forro PVC no teto das salas convêncionais

34.155,00

Aquisição de 10 computadores para as salas de aula convêncionais (professores)

30.000,00
27.000,00

Aquisição de 50 carteiras universitárias (reposição)

Investimento no período
2016 a 2020

450.000,00

Divisorias para adequação e ampliação do espaço físico

2017

Total anual

40.000,00

Expansão de 04 novos Laboratórios
2016

Investimento por item
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5.5. Cronograma de Expansão das salas da Graduação
De acordo com as diretrizes de cursos definidos pela IES, o plano de expansão de salas para os cursos de graduação estão em conformidade
às demandas de mercado, baseado nas pesquisas e itinerário formativo da instituição.

Expansão de Salas / Graduação
1º / 2016

2º / 2016

1º/ 2017

2º/ 2017

1º/ 2018

2º/ 2018

1º/ 2019

2º/ 2019

1º/ 2020

2º/ 2020

Plano Piloto
Matutino Noturno Matutino
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

4

3

3

Noturno

Matutino

Noturno

Matutino

4

3

5

3

Noturno Matutino Noturno Matutino Noturno Matutino Noturno Matutino Noturno Matutino Noturno Matutino Noturno
5

3

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Marketing

2

2

1

Gestão Comercial

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Gestão da Tecnologia da Informação

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Gestão de Recursos Humanos

3

4

2

4

2

4

3

4

1

Gestão Pública

2

4

2

3

4

3

4

4

4

1

2

4

4

Bacharelado (Novo)
Tecnólogo (Novo)

4

3

Tecnólogo (Novo)

4

4

4

7

18

5

19

5

20

6

20

6

21

9

22

12

23

4

1

2

3

4

5

5

1

2

14

24

4

4

Tecnólogo (Novo)
Turmas por turno

4

16

3

4

1

2

26

17

28

Total de turmas (Mat. e Not.)

25

24

25

26

27

31

35

38

42

45

Total de salas - Noturno

18

19

20

20

21

22

23

24

26

28

Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.

133

5.6. Cronograma de Expansão das salas da Pós-Graduação
A expansão dos cursos de pós-graduação atenderá o itinerário formativo da instituição, como forma de reter o aluno por meio da formação
continuada.

Expansão de Salas / Pós-Graduação

Plano Piloto

2016

2017

2018

2019

2020

Segurança da Informação

1

1

1

1

1

MBA em Gestão Empreendedora de Negócios

1

1

1

1

1

Gestão em Logística e Cadeia de Suprimento
Gestão de Projetos

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Banco de Dados
Treinamento, Desenvolvimento e Educação
Corporativa
Gestão de Pessoas
Governança de TI
Administração em Negócios Imobiliários
Docência do Ensino Superior
Finanças Corporativas
Gestão Hospitalar
Gestão Condominial
Gestão de Planos de Saúde

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Total de turmas

10

12

14

14

14

Total de salas

3

4

5

5

5
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5.7. Cronograma de Expansão do Acervo da Biblioteca
O cronograma de expansão do acervo bibliográfico foi definido com base nos requisitos de expansão e desenvolvimento dos cursos, em
conformidade ao instrumento do MEC. O investimento financeiro está de acordo com a sustentabilidade da IES, mediante previsão orçamentária nos
respectivos períodos.

BIBLIOTECA FAC SENAC - PLANEJAMENTO PARA EXPANSÃO DO ACERVO / PDI (2016 A 2020)

2016
Cursos

Vagas anuais
Qtd. Básica

Cursos de Pós-Graduação
60
0
Tecnologia da Informação
90
0
Gestão Comercial
90
0
Marketing
80
0
Recursos Humanos
180
0
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
200
399
Gestão Pública
100
0
Tecnólogo
90
0
Tecnólogo
90
Tecnólogo
90
Bacharelado
90
0
Valor total por ano, considerando o valor médio de cada exemplar
R$ 80,00
R$

2017

2018

2019

2020

Qtd.
Complementar

Qtd. Básica

Qtd.
Complementar

0
0
0
0
0
64
0
0

40
0
75
0
75
0
540
0

0
0
20
0
20
0
96
0

60
75
0
0
0
0
540
338

0
20
0
0
0
0
96
96

40
0
0
0
0
0
0
337
338

0
0
0
0
0
0
0
96
96

0

0

0

0

0

432

77

36.992,34 R$

Qtd.
Qtd. Básica Complementar Qtd. Básica

69.280,00 R$

98.000,00 R$

Estimativa total do PDI 2016/2020:

Qtd.
Complementar Qtd. Básica

Qtd. Complementar

20
0
0
0
0
75
0
0
337
338
864

0
0
0
0
0
20
0
0
96
96
153

113.280,00 R$

R$

Total de Exemplares
por Curso
160
95
95
0
95
558
1272
867
867
434
1526

159.920,00

-

477.472,34

5969

Obs: Para o próximo PDI deverá haver complementação de exemplares para os cursos de tecnólogo e bacharelado que iniciarão em 2020.
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5.8. Cronograma de Expansão de Melhorias dos Laboratórios, Recursos Tecnológicos e Áudio Visual
O cronograma para melhorias no gerenciamento dos laboratórios, recursos tecnológicos e áudio visual foi definido com intuito de atender as
demandas propostas nos projetos de cursos, alinhados às novas tecnologias de mercado.
Para a permanência e o desenvolvimento da IES na educação privada, serão necessários investimentos tecnológicos contínuos e
permanentes, em adequação às novas projeções de cursos. Empresas que incentivam a adoção de tecnologias modernas para a gestão de atividades,
demonstram preliminarmente desempenhos empresariais significativos.
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PLANO DE EXPANSÃO DOS LABORATÓRIOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS E AUDIO VISUAL (2016 a 2020)
Unidade Ano

Descrição
Melhoria de memória em todos os computadores do administrativo

2016

Melhorias no link de internet, rede lógica e física
Renovação de Kits de equipamentos audiovisual (data-show, computador e som)
Expansão de 04 novos Laboratórios
Aquisição de 31 novos computadores Lab. 224.
Aquisição de sistema de monitoramento (CFTV) para o novo laboratório

2017 Modernização da infraestrutura de rede e telefonia Servidor/hardware

Plano Piloto

Aquisição de tela de projeção interativa para o novo laboratório
Aquisição de Kits de equipamentos audiovisuais (data-show, computador e som) para as salas convencionais
Melhoria de memória em todos os computadores da unidade
Aquisição de Kits de equipamentos audiovisuais (data-show, computador e som) para as salas convencionais
2018

Modernização da infraestrutura de rede e telefonia Servidor/hardware
Aquisição de 24 novos computadores dos professores para as salas convencionais
Melhorias no link de internet, rede lógica e física
Aquisição de licenças para gestão dos servidores (hardware)

2019 Aquisição de máquinas dos professores para as salas convencionais
Modernização da infraestrutura de rede e telefonia Servidor/hardware
Aquisição de software acadêmico para atender as demandas dos cursos novos
2020 Modernização da infraestrutura de rede e telefonia Servidor/hardware
Aquisição de 10 computadores para as salas de aula convêncionais (professores)

Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.

137

5.9. Cronograma de Expansão da Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a Pessoas com Necessidades Especiais (Decreto nº
5.296/04 e Decreto nº 5.773/06).
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF atende os requisitos de acessibilidade, conforme Decreto Nº 5.296 de 02/12/2004:
•

Sanitários exclusivos – em cada pavimento da edificação do campus;

•

Sala de apoio equipada – sistemas de síntese de voz (Softwares DosVox e Jalls) ;

•

Lupas de aumento e/ou livros em braile – disponível lupas de aumento desde 2012;

•

Pisos táteis para pessoas deficientes e/ou com mobilidade reduzida para caminharem – Instalados pisos táteis nas dependências
da IES desde 2012;

•

Desenhos universais de identificação e localização das dependências – Identificação em Braile em todas as dependências da IES;

•

Telefones públicos com equipamento específico para deficientes auditivos – equipamento específico para deficientes auditivos
no campus desde 2013.
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6. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
6.1. Auto Sustentabilidade
A captação e alocação da arrecadação são definidas por meio de parâmetros políticos e sociais da IES determinados pela mantenedora,
oriundos de recursos próprios e compulsórios, destinados aos programas de ensino, pesquisa e extensão da comunidade acadêmica, com
vista às ações de incentivo à sustentabiliade financeira da IES.
A mantenedora estabeleceu como diretriz básica que a Faculdade de Tecnologia Senac-DF deve ser auto-sustentável e manter sua
gestão dentro dos parâmetros gerenciais para a geração e administração dos recursos orçamentários previstos e realizados.
6.2. Estratégia de gestão econômico-financeira
A estratégia de gestão é fundamento imprescindível em qualquer empresa que vise perpetuar-se no mercado de maneira tranqüila e
duradoura.
Para que sua implementação seja eficiente, devemos partir de premissas fundamentais para que o processo torne-se de fato produtivo
e exeqüível.
A seguir, relacionamos alguns quesitos que estão contemplados no processo de implementação da estratégia, que deve ser
transmitida a todos os setores envolvidos, de modo direto, na condução da instituição:
1. Consolidar programas de otimização de custos e captação de recursos, objetivando a maximização da sustentabilidade financeira e
econômica.
2. Implementar a gestão participativa para controle das despesas orçamentárias na IES.

Avenida W4 SEUP 703/903, Bloco A. Asa Sul - Brasília, DF.

139

3. Mapear e controlar os índices de sustentabilidade e inadimplência.
4. Realizar programas semestrais para incentivar a adimplência.
5. Mapear a concessão de bolsas de estudos, em conformidade a responsabilidade social da IES e Mantenedora.
6. Captar recursos financeiros para expansão da IES.

A Faculdade de Tecnologia Senac-DF desenvolve uma estratégia capaz de captar recursos líquidos adicionais, uma vez que esses
recursos atenderão às necessidades da instituição que busca qualidade.
Objetivando a adimplência escolar para captação e retenção de alunos, a IES realiza parcerias governamentais e privadas com intuito
de ofertar descontos aos alunos encaminhados pelas empresas, financiamento estudantil com bancos credenciados para oportunizar a
formação do ensino superior aos estudantes que não tem condições imediatas de arcar com os custos de seus estudos e atendimento in loco
de bancos parceiros com o objetivo de proporcionar a abertura de contas universitárias em seu campus.
Considerando a necessidade de incentivar a adimplência, aliados à sustentabilidade, a IES favorece ao corpo discente a possibilidade
de escolha do plano e formas de pagamento das mensalidades do semestre letivo, sem juros e multas:
1. Plano de pagamento em 05 (cinco) ou 06 (seis) parcelas iguais no boleto bancário.
2. Pagamento da primeira parcela da semestralidade com descontos promocionais, além do desconto pontualidade nas mensalidades.
3. Pagamento da semestralidade por meio do cartão de crédito, em até 06 (seis) parcelas iguais.
4. Forma de pagamento por meio de nota empenho, às empresas públicas.
5. Desconto para quitação antecipada das mensalidades regulares.
Visando atender a responsabilidade e a função social da IES e mantenedora, são concedidos descontos e bolsas de estudos aos
discentes, empregados e família dos empregados da instituição, por meio de portarias reguladoras, além da concessão de descontos
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estabelecidos em campanhas promocionais. O programa estabelece ainda, critérios que disciplinam as concessões, de acordo com a
disponibilidade financeira da instituição, oportunizando ao aluno a promoção de ações para o desenvolvimento e articulação de atividades
pertinentes às demandas de mercado, articulada à formação de ensino superior, ofertadas pela IES.
A Faculdade de Tecnologia Senac – DF oferece aos seus discentes, semestralmente, oportunidades de negociação para quitação e/ou
parcelamento da dívida, como forma de retenção dos alunos até a formação acadêmica.
A IES tem como premissa a redução do índice de inadimplência por meio de mecanismos de controle e cobrança, promovendo:
1. Envio de comunicados aos alunos, reforçando a disponibilidade e emissão do boleto bancário por meio do portal e pagamento em dia para
manutenção do desconto concedido.
2. Cobranças mensais efetivas, com envio de sms e contatos telefônicos.
3. Parceria com empresas terceirizadas de cobrança, além de acordos extra judiciais.
4. Acordos diretamente nos caixas da IES.
5. Pacotes promocionais para quitação da dívida.
6. Parcelamento por meio de cartão de crédito e boleto bancário.
A análise dos indicadores da inadimplência na IES é realizada por meio de relatórios informatizados, gerados pelo sistema financeiro
vinculado ao acadêmico.
Os indicadores demonstram mais claramente os resultados financeiros para tomada de decisão. Isto significa que é possíve fazer uma
relação de causa e efeito, com base na sistemática de medição, permitindo assim uma melhor visualização das estratégias para o alcance do
resultado esperado.
Com pespectiva de aumento na arrecadação, a Faculdade de Tecnologia Senac – DF emplementará a expansão de parcerias e
convênios com a comunicade acadêmica e diversas instituições públicas e privadas. O desenvolvimento destes programas será realizado por
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meio de acordos formais, tais como projetos específicos ou contratos firmados entre as partes. A utilização deste modelo de parceria gerará
inúmeras oportunidades de acesso e permanência dos alunos na IES, além de estimular o conhecimento e o aprimoramento dos estudos as
aulas práticas com soluções modernas.
O objetivo é ampliar e diversificar as possibilidades de programas de forma que promovam o acesso ao ensino superior e o
desenvolvimento das atividades acadêmicas, no âmbito social, cultural e sustentável. Estas ações serão alinhadas àsdemandas de mercado,
além das representadas pelos conselheiros do Sistema Fecomércio do DF. O programa permitirá ainda, aos alunos, professores e servidores a
possibilidade de certificações com empresas parceiras credenciadas.
6.3. Previsões de despesas com folha de docentes
Em conformidade ao programa de expansão da IES, apresentada neste documento, a previsão orçamentária seguirá baseada no
crescimento dos cursos.
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PREVISÃO DE DESPESAS COM FOLHA - DOCENTES
Segundo Semestre

2016

Primeiro Semestre
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

4.375,00

4.375,00

4.375,00

4.375,00

4.637,50

4.637,50

4.637,50

4.637,50

4.637,50

4.637,50

4.637,50

4.637,50

210.000,00

210.000,00

210.000,00

210.000,00

222.600,00

222.600,00

222.600,00

210.000,00

222.600,00

222.600,00

333.900,00

333.900,00

4.915,75

4.915,75

4.915,75

4.915,75

4.915,75

4.915,75

2.830.800,00
48

48

2017

4.637,50

4.637,50

4.637,50

4.637,50

4.915,75

4.915,75

3.000.648,00
222.600,00

222.600,00

222.600,00

222.600,00

235.956,00

235.956,00

4.915,75

2018

235.956,00

222.600,00

235.956,00

235.956,00

353.934,00

353.934,00

5.210,70

5.210,70

5.210,70

5.210,70

5.210,70

5.210,70

48

48
4.915,75

4.915,75

4.915,75

5.210,70

5.210,70

3.313.215,50
245.787,50

245.787,50

245.787,50

245.787,50

260.534,75

260.534,75

5.210,70

2019

260.534,75

245.787,50

260.534,75

260.534,75

390.802,13

390.802,13

5.523,34

5.523,34

5.523,34

5.523,34

5.523,34

5.523,34

50

50
5.210,70

5.210,70

5.210,70

5.523,34

5.523,34

3.869.670,53
281.377,53

281.377,53

281.377,53

281.377,53

298.260,18

298.260,18

5.523,34

2020

309.306,86

291.798,92

309.306,86

309.306,86

463.960,28

463.960,28

5.854,74

5.854,74

5.854,74

5.854,74

5.854,74

5.854,74

56

54
5.523,34

5.523,34

5.523,34

5.854,74

5.854,74

4.467.274,72
331.400,20
60

331.400,20

331.400,20

331.400,20

351.284,21

351.284,21

351.284,21

331.400,20

351.284,21

351.284,21

526.926,32

526.926,32

60
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6.4. Previsão de despesas com folha de servidores
A previsão de despesas com o corpo técnico-administrativo será realizado em conformidade às necessidades de atendimento, previsto
no orçamento-programa da instituição.
PREVISÃO DE DESPESAS COM FOLHA - SERVIDORES

#########
5.877,78

2016

Primeiro Semestre

Segundo Semestre

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

5.877,78

5.877,78

5.877,78

5.877,78

6.230,44

6.230,44

6.230,44

6.230,44

6.230,44

6.230,44

6.230,44

6.230,44

158.700,00

158.700,00

158.700,00

158.700,00

168.222,00

168.222,00

168.222,00

168.222,00

168.222,00

168.222,00

168.222,00

504.666,00

6.604,27

6.604,27

6.604,27

6.604,27

6.604,27

6.604,27

2.317.020,00
27

27

2017

6.230,44

6.230,44

6.230,44

6.230,44

6.604,27

6.604,27

2.456.041,20
168.222,00

168.222,00

168.222,00

168.222,00

178.315,32

178.315,32

27
6.604,27

2018

178.315,32

178.315,32

178.315,32

178.315,32

178.315,32

534.945,96

7.000,53

7.000,53

7.000,53

7.000,53

7.000,53

7.000,53

27
6.604,27

6.604,27

6.604,27

7.000,53

7.000,53

2.796.248,39
191.523,86

191.523,86

191.523,86

191.523,86

203.015,29

203.015,29

29
7.000,53

2019

203.015,29

203.015,29

203.015,29

203.015,29

203.015,29

609.045,88

7.420,56

7.420,56

7.420,56

7.420,56

7.420,56

7.420,56

29
7.000,53

7.000,53

7.000,53

7.420,56

7.420,56

3.066.230,99
210.015,82

210.015,82

210.015,82

210.015,82

222.616,77

222.616,77

30
7.420,56

2020

222.616,77

222.616,77

222.616,77

222.616,77

222.616,77

667.850,31

7.865,79

7.865,79

7.865,79

7.865,79

7.865,79

7.865,79

30
7.420,56

7.420,56

7.420,56

7.865,79

7.865,79

3.358.545,01
230.037,33
31

230.037,33

230.037,33

230.037,33

243.839,57

243.839,57

243.839,57

243.839,57

243.839,57

243.839,57

243.839,57

731.518,71

31
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6.5. Cronograma de Expansão das mensalidades Graduação
A previsão de expansão das mensalidades baseia-se na expectativa de crescimento da IES, bem como nos seus índices financeiros.
Expansão Máxima de Mensalidades / Graduação
Mensalidades

2016

2017

2018

2019

2020

Gestão da Tecnologia da Informação

R$

530,82

R$

573,29 R$

607,68

R$

644,14 R$

682,79

Gestão Comercial

R$

523,97

R$

565,89 R$

599,84

R$

635,83 R$

673,98

Gestão de Recursos Humanos

R$

530,82

R$

573,29 R$

607,68

R$

644,14 R$

Marketing

R$

523,97

R$

565,89

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

R$

530,82

R$

573,29 R$

607,68

R$

644,14 R$

682,79

Gestão pública

R$

-

R$

573,29 R$

607,69

R$

644,15 R$

682,80

Bacharelado (Novo)

R$

-

R$

-

R$

-

R$

644,15 R$

682,80

Tecnólogo (Novo)

R$

-

R$

-

R$

607,68

R$

644,14 R$

682,79

Tecnólogo (Novo)

R$

-

R$

-

R$

-

R$

644,14 R$

682,79

Tecnólogo (Novo)

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

1º / 2016

-

682,79
-

-

R$

682,79

2º / 2016

1º/ 2017

2º/ 2017

1º/ 2018

2º/ 2018

1º/ 2019

2º/ 2019

1º/ 2020

2º/ 2020

Expansão por Curso
Matutino
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Noturno

63.698,40

Matutino

Noturno

47.773,80

47.773,80

Matutino

63.698,40

Noturno

51.595,70

Matutino
85.992,84

Noturno

51.595,70

14.332,25

Gestão Pública

Matutino
85.992,84

Noturno

R$ 54.691

R$ 91.152

28.664,50

Matutino

Noturno

R$ 72.922

R$ 91.152

Matutino
R$ 96.622

Noturno
R$ 96.622

Matutino
R$ 96.622

Noturno
R$ 96.622

Matutino
R$ 102.419

Noturno

Matutino

R$ 102.419

R$ 45.577

R$ 60.769

R$ 64.415

R$ 64.415

R$ 68.280

R$ 102.419

Noturno
R$ 102.419
R$ 68.280

Gestão Comercial

R$

52.397

R$ 52.397

R$ 56.589

R$ 56.589

R$ 59.984

R$ 59.984

R$ 63.583

R$ 63.583

R$ 67.398

R$ 67.398

Gestão da Tecnologia da Informação

R$

79.623

R$ 79.623

R$ 85.993

R$ 85.993

R$ 91.152

R$ 91.152

R$ 96.622

R$ 96.622

R$ 102.419

R$ 102.419

R$ 39.812

Gestão de Recursos Humanos

R$ 53.082

R$ 26.541

R$ 53.082

R$ 26.199

Marketing

R$ 28.664

R$ 57.329

R$ 26.199

R$ 42.996

R$ 57.329

R$ 30.384

R$ 60.768

R$ 45.576

R$ 60.768

R$ 64.414

R$ 64.414

R$ 64.414

R$ 64.414

R$ 68.279

Bacharelado (Novo)
Tecnólogo (Novo)

R$ 15.192

R$ 30.384

R$ 48.311

Tecnólogo (Novo)

R$ 19.325

R$ 40.968

R$ 64.414

R$ 85.349

R$ 16.104

R$ 32.207

259.074,30 R$ 74.314,80 R$

274.998,90 R$ 80.259,98 R$

314.382,44 R$

Capacidade de mensalidade por mês

R$

362.584,20 R$

349.313,70 R$

394.642,42 R$

Total de matricula por mês

R$

TOTAL

Total de Receitas Bruta (anual)
Inadimplência
Descontos
Bolsas
Total de Receitas Líquido (anual)

94.592,12 R$

2016

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$

2018
803.802,05
8.038.020,48
8.841.822,53
442.091,13
1.326.273,38
442.091,13
6.631.366,90

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$ 100.267,58 R$

348.633,74

R$ 148.882,13

448.901,32

R$

R$ 363.825,92

803.802,05 R$

2017
711.897,90
7.118.979,00
7.830.876,90
391.543,85
1.174.631,54
391.543,85
5.873.157,68

314.567,50

409.159,62 R$

711.897,90 R$

R$
R$
R$

R$ 68.279

R$ 61.452
R$ 85.349
R$ 68.279

R$ 17.070
R$ 103.509,90 R$

Matrículas
Mensalidades

R$ 68.279

R$ 51.209

Tecnólogo (Novo)
Capacidade de mensalidade por turno

R$ 68.279

R$ 14.147

-

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$

R$

961.609,37 R$

2019
961.609,37
9.616.093,72
10.577.703,09
528.885,15
1.586.655,46
528.885,15
7.933.277,32

512.708,05

R$ 209.346,49

R$ 401.758,98
611.105,46

R$ 244.774,51
R$

R$ 417.862,48

R$ 297.014,68 R$ 477.073,68

662.636,98 R$
1.273.742,44

774.088,36

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$

1.602.800,15
16.028.001,51
17.630.801,66
881.540,08
2.644.620,25
881.540,08
13.223.101,24
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R$ 511.213,14
828.711,79
1.602.800,15

2020
1.273.742,44
12.737.424,40
14.011.166,85
700.558,34
2.101.675,03
700.558,34
10.508.375,13

R$ 34.140
R$ 317.498,65
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6.6. Cronograma de Expansão das mensalidades Pós-Graduação
A previsão de expansão das mensalidades na pós-graduação, baseia-se nas lacunas de espaço físico e seus ciclos de formação
continuada, com expectativas de crescimento em conformidade aos seus índices financeiros.
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Expansão Máxima de Mensalidades / Pós-Graduação
2016

2017

2018

2019

2020

Segurança da Informação

Expansão Mensalidades

R$ 407

R$ 427

R$ 449

R$ 471

R$ 495

MBA em Gestão Empreendedora de Negócios

R$ 395

R$ 415

R$ 435

R$ 457

R$ 480

Gestão em Logística e Cadeia de Suprimento

R$ 395

R$ 415

R$ 435

R$ 457

R$ 480

Gestão de Projetos

R$ 395

R$ 415

R$ 435

R$ 457

R$ 480

R$ 407

R$ 427

R$ 449

R$ 471

R$ 495

R$ 395

R$ 415

R$ 435

R$ 457

R$ 480

Gestão de Pessoas

R$ 395

R$ 415

R$ 435

R$ 457

R$ 480

Governança de TI

R$ 395

R$ 415

R$ 435

R$ 457

R$ 480

Administração em Negócios Imobiliários

R$ 416

R$ 436

R$ 458

R$ 481

R$ 505

Docência do Ensino Superior

R$ 395

R$ 415

R$ 435

R$ 457

R$ 480

Finanças Corporativas

R$ 395

R$ 415

R$ 435

R$ 457

R$ 480

Gestão Hospitalar

R$ 416

R$ 436

R$ 458

R$ 481

R$ 505

Gestão Condominial

R$ 416

R$ 436

R$ 458

R$ 481

R$ 505

Gestão de Planos de Saúde

R$ 395

R$ 415

R$ 435

R$ 457

R$ 480

Banco de Dados
Treinamento, Desenvolvimento e Educação Corporativa

Expansão por Curso

2016

2017

Segurança da Informação
MBA em Gestão Empreendedora de Negócios
Gestão em Logística e Cadeia de Suprimento
Gestão de Projetos

R$

6.105,00

R$

6.410,25

R$
R$
R$

5.925,00
5.925,00
5.925,00

R$
R$
R$

Banco de Dados
Treinamento, Desenvolvimento e Educação Corporativa
Gestão de Pessoas
Governança de TI
Administração em Negócios Imobiliários
Docência do Ensino Superior
Finanças Corporativas
Gestão Hospitalar
Gestão Condominial
Gestão de Planos de Saúde

R$

8.140,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

5.925,00
5.925,00
5.925,00
8.320,00
5.925,00

R$

64.040,00

Capacidade de mensalidade mensal

T otal de Receitas (Anual)
Matrículas
Mensalidades
Total de Receitas Bruta (anual)
Inadimplência
Descontos
Bolsas
Tota l de Re ce ita s Líquido (a nua l)

2016
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

64.040,00
832.520,00
896.560,00
44.828,00
134.484,00
44.828,00
672.420,00

2018

2019

2020

6.221,25
6.221,25
6.221,25

R$
R$
R$
R$

6.730,76
6.532,31
6.532,31
6.532,31

R$
R$
R$
R$

7.067,30
6.858,93
6.858,93
6.858,93

R$
R$
R$
R$

7.420,67
7.201,87
7.201,87
7.201,87

R$

8.547,00

R$

8.974,35

R$

9.423,07

R$

9.894,22

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

6.221,25
6.221,25
6.221,25
6.540,00
6.221,25
6.221,25
6.540,00
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

6.532,31
6.532,31
6.532,31
6.867,00
6.532,31
6.532,31
6.867,00
9.156,00
6.532,31

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

6.858,93
6.858,93
6.858,93
7.210,35
6.858,93
6.858,93
7.210,35
9.613,80
6.858,93

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

7.201,87
7.201,87
7.201,87
7.570,87
7.201,87
7.201,87
7.570,87
10.094,49
7.201,87

R$

77.807,25

R$

97.385,93

R$

102.255,22

R$

107.367,98

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

102.255,22
1.329.317,88
1.431.573,10
71.578,65
214.735,96
71.578,65
1.073.679,82

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

107.367,98
1.395.783,77
1.503.151,75
75.157,59
225.472,76
75.157,59
1.127.363,81

2017

2018

R$
77.807,25
R$ 1.011.494,25
R$ 1.089.301,50
R$
54.465,08
R$
163.395,23
R$
54.465,08
R$
816.976,13

R$
97.385,93
R$ 1.266.017,03
R$ 1.363.402,95
R$
68.170,15
R$
204.510,44
R$
68.170,15
R$ 1.022.552,21
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6.7. Planos de investimentos
O planejamento estrutural requer estratégias de investimento para a manutenção dos cursos, em vista ao desenvolvimento das aulas
propostas nos projetos de cursos, a fim de alcançar a qualidade do ensino superior e a excelência no atendimento.

INVESTIMENTO

Acervo Bibliográfico
Equipamento mobiliário da Biblioteca

36.992,34
12.400,00

51.200,00
13.020,00

68.160,00
13.671,00

40.240,00
14.354,55

38.640,00
15.072,28

Estante

3.000,00

3.150,00

3.307,50

3.472,88

3.646,52

Mesas

5.200,00

5.460,00

5.733,00

6.019,65

6.320,63

Cadeiras

4.200,00

4.410,00

4.630,50

4.862,03

5.105,13

75.365,90

79.034,20

82.884,90

86.927,14

91.170,47

Carteiras universitárias

13.018,07

13.668,97

14.352,42

15.070,04

15.823,55

Computadores e infraestutura tecnológica

44.669,85

46.903,34

49.248,51

51.710,94

54.296,48

Recursos audio-visuais

11.677,98

12.261,88

12.874,97

13.518,72

14.194,66

Mesas

3.500,00

3.675,00

3.858,75

4.051,69

4.254,27

Bancadas (Laboratórios)

9.600,00

9.696,00

9.792,96

9.890,89

9.989,80

Ar condicionado

9.000,00

9.450,00

9.922,50

10.418,63

10.939,56

Quadro branco

2.500,00

2.525,00

2.550,25

2.575,75

2.601,51

250.000,00
374.758,24

120.000,00
263.254,20

110.000,00
274.715,90

80.000,00
221.521,69

68.000,00
212.882,74

Equipamentos e mobiliário

Infraestrutura física
TOTAL
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6.8. Previsão Orçamentária e Cronograma de execução (5 anos)
Uma das preocupações constantes e inerentes à boa administração é zelar pelo
equilíbrio operacional das contas de receitas, despesas e resultados de uma empresa.
Elaborar a análise e adequação de valores, de maneira a aplicá-los da melhor
forma possível, no sentido de obter resultados compensadores e que possibilitem à
empresa evoluir em seus projetos de modo eficaz e seguro.
É fundamental atualizar permanentemente as propostas de missão e objetivos
que podem implicar, em modificações no planejamento estratégico, promovendo e
mantendo, em todo o tempo, o equilíbrio entre as reais necessidades e o que havia sido
planejado anteriormente.
Existe alto grau de comprometimento da mantendora, Senac-DF, para que os
investimentos necessários sejam viabilizados e realizados a tempo.

ORÇAMENTO
2016

TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
RESULTADO

6.646.000,00
6.197.000,00
449.000,00

2017

6.978.300,00
6.506.850,00
471.450,00

2018

7.536.564,00
7.027.398,00
509.166,00

2019

8.290.220,40
7.730.137,80
560.082,60
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9.285.046,85
8.657.754,34
627.292,51
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PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS DE PESSOAL

2016

2018

2019

Corpo Docente

2.830.800,00

3.000.648,00

3.313.215,50

3.869.670,53

4.467.274,72

Pessoal Técnico Administrativo

1.969.467,00

2.087.635,02

2.376.811,13

2.606.296,34

2.854.763,26

347.553,00

368.406,18

419.437,26

459.934,65

503.781,75

5.147.820,00

5.456.689,20

6.109.463,89

6.935.901,52

7.825.819,73

Administradores/Gestores da Mantida
SUB-TOTAL - 1

2017

2020

DESPESAS DE CUSTEIO
Material de Consumo

15.000,00

15.750,00

16.537,50

17.364,38

18.232,59

Ensino/Pesquisa/Extensão

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

24.310,13

Capacitação Docente e Coordenadores

15.000,00

15.750,00

16.537,50

17.364,38

18.232,59

Capacitação de Pessoal Administrativo

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

12.155,06

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

6.077,53

101.464,80

106.538,04

111.864,94

117.458,19

123.331,10

954.643,30

1.002.375,47

1.052.494,24

1.105.118,95

1.160.374,90

1.121.108,10

1.177.163,51

1.236.021,68

1.297.822,76

1.362.713,90
1.282.240,12

Diárias e Passagens
Água, Energia, Telefone
Serviços Tercerizados
SUB-TOTAL - 2

DEDUÇÕES
Evasão

569.518,32

643.041,64

769.287,50

1.018.993,95

Inadimplência

507.673,79

576.776,44

693.808,24

901.266,01

Bolsas/Descontos

1.077.192,11

SUB-TOTAL - 3

2.154.384,22

1.219.818,08
2.439.636,16

1.463.095,74

1.920.259,96

1.119.861,92
2.402.102,04

2.926.191,48

3.840.519,93

4.804.204,07

INVESTIMENTO
Acervo Bibliográfico

36.992,34

51.200,00

68.160,00

40.240,00

38.640,00

Equipamento mobiliário da Biblioteca

12.400,00

13.020,00

13.671,00

14.354,55

15.072,28

Equipamentos e mobiliário

75.365,90

79.034,20

82.884,90

86.927,14

91.170,47

482.900,00

159.281,00

141.800,00

164.500,00

161.155,00

Infraestrutura física
SUB-TOTAL - 4
TOTAL GERAL DAS DESPESAS = 1+2+3+4

607.658,24

302.535,20

306.515,90

306.021,69

306.037,74

9.030.970,56

9.376.024,06

10.578.192,96

12.380.265,90

14.298.775,45

RECEITAS
RECEITAS GERAIS
Mensalidades

2016

2017

2018

2019

2020

7.951.499,00

9.049.514,73

10.882.110,74

14.066.742,28

17.423.785,28

7.118.979,00

8.038.020,48

9.616.093,72

12.737.424,40

16.028.001,51

832.520,00

1.011.494,25

1.266.017,03

1.329.317,88

1.395.783,77

711.897,90

803.802,05

961.609,37

1.273.742,44

1.602.800,15

64.040,00

77.807,25

97.385,93

102.255,22

107.367,98

403.423,31

90.000,00

99.000,00

108.900,00

119.790,00

9.130.860,21

10.021.124,03

12.040.106,04

15.551.639,94

19.253.743,41

TOTAL DAS RECEITAS

9.130.860,21

10.021.124,03

12.040.106,04

15.551.639,94

19.253.743,41

TOTAL DAS DESPESAS

9.030.970,56

9.376.024,06

10.578.192,96

12.380.265,90

14.298.775,45

99.889,65

645.099,97

1.461.913,08

3.171.374,04

4.954.967,96

Mensalidades - Graduação
Mensalidades - Pós Graduação
Receitas com Matricula - Graduação
Receitas com Matricula - Pós Graduação
Outras Receitas
SUB-TOTAL

RESULTADO
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7. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O órgão responsável pela avaliação e indicação de mudanças visando a melhoria contínua
da Faculdade de Tecnologia Senac-DF e a Comissão Própria de Avaliação CPA.
A CPA utiliza diversas fontes para a coleta de dados: pesquisa com corpo docente, corpo
discente e corpo técnico administrativo; relatórios da Ouvidoria; relatórios de produção e pesquisa
realizadas pelos diversos setores da IES.
O Relatório de Autoavaliação Institucional produzido anualmente também considera o que
está definido no PDI, no PPI, no Regimento Interno e nos relatórios resultantes das avaliações
externas relacionadas ao ensino superior (visita in loco e ENADE, caso realizado) e as tendências
acadêmicas e profissionais apontadas pelo mercado.
As ações de melhorias a serem desenvolvidas na IES são registradas no Relatório de
Autoavaliação elaborado pela CPA e no Plano de Trabalho Anual elaborado pela equipe de líderes
de setores, coordenadores e corpo diretivo e aprovado pelo CONSUP e pela Mantenedora.
7.1. A Comissão Própria de Avaliação - CPA
A Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES e com isso criou em seu Art. 11 a Comissão Própria de Avaliação –
CPA que tem como atribuições a condução dos processos de avaliação internos da instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
Dentre as responsabilidades da CPA está: avaliar os processos da Faculdade visando à
melhoria do ensino, da estrutura e de gestão, a melhoria da qualidade da educação superior, a
orientação da expansão de sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e a
efetividade acadêmica e social; Controlar toda a documentação do corpo técnico-administrativo e
docente

e,

especialmente,

a

promoção

do

aprofundamento

dos

compromissos

e

responsabilidades sociais da Faculdade de Tecnologia Senac-DF por meio da valorização de sua
missão, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade.
De acordo com o previsto Decreto Federal 2.026/96, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF
constituiu a Comissão Permanente de Avaliação – CPA, pela Portaria nº. 021 de 04 de abril de
2007.
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A Comissão Própria de Avaliação realiza seu trabalho de forma constante e seus membros
serão substituídos a cada 02 (dois) anos, por meio de votação de seus pares. A CPA é composta
pelos seguintes membros: dois representantes docentes, dois representantes discentes, dois
representantes do corpo técnico administrativo, um representantes da mantenedora e um
representante da Sociedade Civil. Essa Comissão faz a avaliação dos compromissos assumidos pela
Faculdade de Tecnologia Senac-DF, junto ao corpo docente, discente e a comunidade, por meio de
sua comunicação social, promoção ou propaganda.
A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Tecnologia Senac-DF foi constituída pela
Diretora da Faculdade Senac de acordo com o estabelecido pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de
2004, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria expedida pelo MEC, nº. 2.051,
de 9 de julho de 2004, fixando seu funcionamento, especificando as suas atribuições e dispondo
sobre a Comissão Permanente de Avaliação Institucional da Faculdade de Tecnologia Senac-DF,
por meio de regulamento próprio a ser dado conhecimento a todos os componentes do corpo
discente, docente e da administração geral da mantenedora e da mantida.
A Comissão Própria de Avaliação – CPA tem como objetivos:
•

Coordenar os processos internos de avaliação da instituição e sistematizar os dados para a
prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP.

•

Proceder aos trabalhos necessários voltados para o alcance dos objetivos do SINAES.

•

Conduzir eticamente os processos de auto-avaliação da Faculdade de Tecnologia Senac-DF.

•

Estimular a cultura da auto-avaliação no meio institucional.
A CPA (Comissão Própria de Avaliação) têm atuação autônoma em relação a conselhos e

demais órgãos colegiados existentes na instituição, em consonância com o § 1o do Art. 7º da
Portaria 2.051/MEC, de 9 de julho de 2004.
A avaliação institucional, nos termos da Lei 10.861/2004, abrange as dez dimensões
especificadas a seguir, sendo garantida as especificidades da Instituição:
I. Apreciar e analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), identificando o
projeto e, ou missão institucional, em termos de finalidade, compromissos, vocação e
inserção regional e, ou nacional;
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II. Analisar a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à
produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
III. Verificar a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se
refere a sua contribuição em relação a inclusão social, ao desenvolvimento econômico
e social; a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do
patrimônio cultural;
IV. Identificar as formas de comunicação e aproximação entre a Faculdade de Tecnologia
Senac-DF e a sociedade;
V. Verificar as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições
de trabalho;
VI. Avaliar a organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos processos
decisórios;
VII. Analisar a infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca,
recursos de informação e comunicação;
VIII. Analisar o planejamento e avaliação, especialmente os processos, os resultados e a
eficácia da auto - avaliação institucional;
IX.Analisar a política de atendimento aos estudantes;
X.Avaliar a capacidade de gestão e administração do orçamento e as políticas e
estratégias de gestão acadêmica com vistas a eficácia na utilização e na obtenção de
recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e prioridades
estabelecidas.
A comissão também se responsabilizará pela produção de relatórios semestrais e relatórios
especiais quando as condições assim o exigirem entregando-os ao Diretor Acadêmico 10 dias após
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o encerramento de cada semestre letivo. Mais detalhes sobre o processo de avaliação na
Faculdade de Tecnologia Senac-DF poderá ser visto no PDI e no Regimento da Faculdade.
São promovidos Seminários Internos e reuniões com coordenadores, chefes, diretores,
representantes acadêmicos e representantes da comunidade externa para a divulgação dos
métodos e processos voltados para o levantamento de dados qualitativos e quantitativos da
avaliação institucional.
7.2. A Ouvidoria
A Ouvidoria do Senac-DF é o elo entre a instituição e o cliente. Um canal de comunicação
direto com a direção e com os demais setores da instituição para que o cliente possa se expressar,
assegurando acesso a todos de maneira segura, confidencial, sigilosa, ética, isenta e com
independência. A atuação da Ouvidoria leva os processos registrados aos setores competentes,
para garantir avaliações e respostas adequadas aos casos apresentados. Ao final de cada mês a
Ouvidoria emite relatórios para a Faculdade de Tecnologia SENAC-DF com os principais assuntos
registrados.
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