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APRESENTAÇÃO
A Faculdade de Lucas do Rio Verde foi credenciada pela Portaria Ministerial nº. 2.653 de
07/12/01 (D.O.U. de 10/12/01). Em 2007, ocorreu o processo de incorporação e integração da Faculdade à Rede La Salle, confirmado em 01/01/2008, passando a ser denominada Faculdade La Salle,
mantida pela Sociedade Porvir Científico1.
Com a mudança de mantença, procedeu-se a reformulação do PDI aprovado pelo COP – Conselho Pedagógico em 17/07/2008 através da Resolução nº. 23/2008 que vigorou de 2009 a 2012. Em 08
de dezembro de 2011, o COP aprovou a Resolução n. 113/2011 que definiu o PDI para o período de
2013 a 2015. A Faculdade La Salle foi recredenciada pela Portaria Ministerial nº. 693 de 28/05/12 –
D.O.U. de 29/05/12.
Como integrante da Rede La Salle de Educação Superior, a Faculdade passa a ter como inspiração os valores das instituições vinculados aos princípios e valores da Rede La Salle de Educação.
Além da atenção à legislação vigente, a Instituição busca responder às necessidades educacionais e
sociais da realidade onde está inserida, levando em conta a continuidade das transformações humanas
e sociais.
Para a definição deste novo PDI, observa-se o disposto na legislação vigente, especialmente no
Decreto n. 5.773/2006, artigo 16 e também o previsto na Portaria n. 40/2007, republicada em 2010, em
seu artigo 57, V, § 5º.
Considerando a intenção de alcançar os requisitos exigidos para o status de Centro Universitário
ao final do ciclo, o presente PDI apresenta o planejamento para o alcance destes requisitos, especialmente aqueles previstos na Resolução CNE/CES n. 01/2010 quanto ao conceito institucional (CI), percentuais de titulação docente stricto sensu e regime de trabalho de tempo integral, programas de extensão e de iniciação científica institucionalizados, mínimo de 08 (oito) cursos reconhecidos com conceito
satisfatório, Plano de Carreira e Política de Capacitação Docente implantados.
Este PDI é resultado de discussão colegiada em vários níveis que contribuíram para sua construção como, por exemplo, Jornadas Pedagógicas, Colegiados de Curso, NDE - Núcleo Docente Estruturante, avaliação do ambiente interno e externo, demandas regionais específicas, entre outros.
Este documento é resultado do trabalho contínuo na busca da excelência na área educacional,
apoiado em um Planejamento Estratégico que se configurou como principal ferramenta de gestão e da
sua prática como cultura institucional. Tudo com um olhar atento dos cenários de desenvolvimento
regional. Este Plano de Desenvolvimento Institucional configura-se como uma proposta de princípios e
de ações da Faculdade La Salle tendo em vista a excelência da Educação Superior desenvolvida à luz
parâmetros de exigências da legislação vigente e dos princípios e valores da Educação da Rede La Salle.

Sociedade Porvir Científico – CNPJ 92.741.990/0001-37, Rua Honório Silveira Dias, 636 – Bairro São João – Porto Alegre – RS – CEP 90550-150 – www.lasallle.org.br – Mantenedora da Rede La Salle de Ensino no Brasil.
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1 PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 BREVE HISTÓRICO
1.1.1 A União das Escolas Superiores de Lucas do Rio Verde
A Faculdade La Salle tem sua origem na Faculdade de Lucas do Rio Verde, mantida da União
das Escolas Superiores de Lucas do Rio Verde – UNIVERDE. A UNIVERDE foi criada em
15/06/1999 com o propósito de criar e manter instituições de educação superior em Lucas do Rio Verde. Em 2001, a Faculdade recebeu o credenciamento pela Portaria nº. 2.653 de 07/12/2001 (D.O.U. de
10/12/01) e passou a ofertar dois cursos de bacharelado no início de 2002: Administração - Portaria
Ministerial Nº. 2654 de 07/12/2001 (DOU 10/12/2001) e Ciências Contábeis - Portaria Ministerial Nº.
2920 de 14/12/2001 (DOU 18/12/2001). No final de 2004 e meados de 2006, foram autorizados respectivamente os cursos de bacharelado em Direito - Portaria Ministerial Nº. 4343 de 28/12/2004 (DOU
29/12/2004) e Turismo Portaria Ministerial Nº. 184 de 06/06/2006 (DOU 08/06/2006), dois presentes
merecidos, por tudo o que cursos dessa magnitude representam no cenário estadual e nacional, em
termos de educação e desenvolvimento sociocultural.
Em 2007, com o crescimento populacional e desenvolvimento socioeconômico acelerado do
município de Lucas do Rio Verde – resultante da mudança da matriz econômica e instalação de grandes empresas – observa-se a necessidade de buscar auxílio para a consolidação da IES, preservando
conquistas e aliando-se a novos agentes educacionais a fim de ampliar os caminhos e perspectivas profissionais para os cidadãos de Lucas do Rio Verde e região. Esta busca inicia-se com um entendimento
negocial junto à Sociedade Porvir Científico, mantenedora da Rede La Salle de Educação Básica e
Superior no Brasil, e termina com a celebração, em 13/11/2007 de um termo de incorporação da Faculdade Lucas do Rio Verde à Rede La Salle, assinado entre a União das Escolas Superiores de Lucas
do Rio Verde.
1.1.2 A transferência para a Rede La Salle
A partir de 1º. de janeiro de 2008, a Faculdade de Lucas do Rio Verde passou a integrar a Rede
La Salle de Educação. Em 18 de setembro de 2008 foi emitida a Portaria Nº. 657, publicada no Diário
Oficial da União em 19/09/2008 aprovou a transferência de mantença.
A Portaria Nº. 453, de 29 de abril de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 4 de maio
de 2010, alterou o nome de Faculdade de Lucas do Rio Verde para Faculdade La Salle.
A Rede La Salle tem suas origens na experiência espiritual e pedagógica de São João Batista de
La Salle (1651-1719), na França, com Escolas populares para educação de filhos dos artesãos e dos
pobres que culminou com a fundação do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, Congregação constituída de religiosos leigos inteiramente dedicados à educação cristã das crianças e dos jovens. Consolidada na França estende-se por mais de 80 países nos cinco continentes. Sua atuação escolar passa da
Educação Infantil à Universidade sem esquecer as Instituições de Beneficência e Assistência Social.
No Brasil, a presença da Rede inicia-se em 1907, com a vinda de Irmãos franceses, para Porto
Alegre/RS. Dali estendendo-se para outros onze estados do Brasil. Especialmente dedicada à educação
básica, também atende a Educação Superior assim distribuída: I – Instituições de Educação Superior
(seis): 1. Centro Universitário La Salle - Unilasalle, de Canoas-RS; 2. Centro Universitário La Salle –
Unilasalle-RJ; 3. Faculdade La Salle – Manaus/AM; 4. Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde/MT; e 5. Faculdade de Tecnologia La Salle de Estrela/RS. II – Instituições de Educação Básica: 1.
Escolas de Educação Infantil: 3 (três); 2. Ensino fundamental: 4 (quatro); 3. Escolas de Ensino Fundamental e Médio: 24 (vinte e quatro); III – Outras Instituições: 1. Centros de Promoção do Menor: 2
(dois); 2. Centros de Assistência Social: 3 (três); 3. Escolas Agrícolas: 1 (uma); 4. Comunidades Missionárias no Norte e Nordeste do Brasil: 5 (cinco); 5. Centros de Formação Lassalista: 9 (nove).
Por fim, quanto ao desenvolvimento, ressalta-se que todas estas e muitas outras ações fazem com
que hoje a Faculdade, como instituição inserida no contexto socioeconômico, já seja considerada uma
Instituição de referência em Mato Grosso. E buscou, a partir 2008, com seu PDI, expandir sua oferta
de cursos e aprimorar sua atuação, por meio de uma proposta educacional lassalista que esteja em sinPlano de Desenvolvimento Institucional – Res. COP Nº. 174/2015 – 10/12/15 - p. 7

tonia com as necessidades de desenvolvimento da região, continuando assim, a missão inicial de seus
fundadores.

1.2 Missão, Princípios e Visão
1.2.1 Missão
Promover o desenvolvimento integral da pessoa humana através do ensino, da pesquisa e da
extensão, comprometida com a transformação da sociedade local e regional.
1.2.2 Princípios
1. Inspiração e vivência cristão-lassalistas
2. Prática da Qualidade da Educação Superior
3. Exercício da Cidadania fraterna e solidária
4. Respeito à diversidade e à vida
5. Valorização da inovação, da criatividade e do empreendedorismo
6. Qualificação dos agentes educativos
7. Agilidade e compartilhamento da informação
8. Integração entre ensino, pesquisa e extensão
9. Eficiência e eficácia na gestão
10. Valorização do ambiente para as relações interpessoais
11. Equilíbrio das práticas econômicas agroindustriais aliado à sustentabilidade ambiental
1.2.3 Visão
Ser uma instituição de educação superior reconhecida pela qualidade de sua presença e atuação
voltada para o desenvolvimento sustentável local e regional.
1.3 OBJETIVOS e METAS INSTITUCIONAIS
1.3.1 Objetivo Geral
O objetivo geral da Faculdade é promover ao educando uma pedagogia que viabilize a produção,
a apropriação e a socialização do conhecimento, necessárias para a compreensão da realidade que o
cerca e para que possa intervir nela progressivamente, desenvolvendo-a de forma integrada e sustentável.
1.3.2 Objetivos Específicos
Como objetivos específicos, a Faculdade se propõe a:
a) preparar, sob a inspiração cristã, profissionais com sólida formação ética, cultural, filosófica,
tecnológica e pedagógica, com espírito científico, crítico e criativo;
b) promover o ensino em diferentes áreas do conhecimento, formando diplomados para atuarem
no desenvolvimento da sociedade e colaborando para o processo de formação e qualificação contínua
dos acadêmicos, profissionais e egressos;
c) incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e desse modo, desenvolver o entendimento do
homem e do meio em que vive;
d) promover a elaboração, a construção e a divulgação de conhecimentos culturais científicos,
acadêmicos e técnicos, através do ensino, da pesquisa, da extensão nas diferentes áreas do conhecimento;
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e) estimular a compreensão e a pesquisa dos problemas atuais, em particular os nacionais e regionais, favorecendo a prestação de serviços especializados à comunidade em parceria e relação recíproca;
f) promover a pesquisa e a extensão, abertos à participação da comunidade, visando socializar os
conhecimentos gerados na instituição e difundindo as conquistas e os benefícios oriundos da pesquisa
e da criação cultural;
g) desenvolver a cultura dentro da visão cristã e adaptada à realidade;
h) colaborar na investigação da verdade e na busca de soluções dos problemas humanos através
da análise e difusão do pensamento ético, moral e social cristão;
i) integrar-se na comunidade local contribuindo para o seu desenvolvimento social, cultural,
agroindustrial e na melhoria da qualidade de vida, considerando suas múltiplas manifestações.
O planejamento estratégico incorpora a inovação e o empreendedorismo como fatores orientadores das ações, desenvolvendo lideranças naturais emergentes dentro da instituição, criando sistemas
flexíveis e processos descentralizados na busca contínua de uma educação com forte compromisso
social e de qualidade diferenciada, tendo o desenvolvimento sustentável e a justiça social como sua
grande marca.
A partir de 2013, a Faculdade La Salle passou a integrar o seu Planejamento Estratégico ao Planejamento Estratégico elaborado de forma sistêmica com todas as IES da Rede, com metas e indicadores elaborados pelo Grupo Gestor das IES da Rede, e algumas metas e indicadores próprios da Faculdade La Salle.
Perspectiva

Objetivos estratégicos
1.1. Garantir a dinamização do Plano de Desenvolvimento Institucional

1. Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento
2. Perspectiva dos Processos
Internos

1.2 Viabilizar colaboradores competentes, profissionalizados e comprometidos com
os princípios da organização
2.1 Estabelecer a Política de Pessoal
2.2 Otimizar o uso do relatório da CPA como instrumento de Gestão
3.1 Aprimorar a infraestrutura física e os Órgãos de Apoio

3. Perspectiva Financeira

3.2 Governar com sustentabilidade Econômico-financeira.
4.1 Ser percebida pelos clientes e sociedade como uma instituição de qualidade que
promove o desenvolvimento integral da pessoa humana.

4. Perspectiva do Cliente

4.2 Implementar a estratégia de Marketing Institucional
4.3. Formar pessoas competentes e éticas adaptáveis às mudanças e capazes de
promover inovações.

1.3.3 Metas Institucionais
Credenciamento da IES como Centro Universitário
Conforme artigo 12 do Decreto n. 5.773/2006, as instituições de educação superior, de acordo
com sua organização e respectivas prerrogativas acadêmicas, são credenciadas como faculdades, centros universitários e universidades. A Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde foi credenciada como
Faculdade pela Portaria Ministerial n. 2.653 de 07/12/2001, D.O.U. de 10/12/2001 e recredenciada
pela Portaria Ministerial n. 693 de 28/05/2012, D.O.U. de 29/05/2012.
Visando o crescimento institucional para atender às demandas de uma região em franca expansão
econômica, tem como meta alçar a condição de Centro Universitário e, para tanto, não está medindo
esforços para atender as exigências contidas na Resolução CNE/CES Nº 01/2010, que dispõe sobre
normas e procedimentos para credenciamento de Centros Universitários.
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Esse PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional contém planejamento para que os requisitos
para transformação de Faculdade em Centro Universitário estejam contemplados.

Implantação do Ensino à Distância
O projeto do Ensino a Distância da Rede La Salle é uma meta institucional que está em andamento. Nesse sentido, as mantidas serão credenciadas como pólos EAD. A Mantenedora já encaminhou as orientações práticas sobre o processo de credenciamento das comunidades educativas como
polos de Ensino a Distância. O credenciamento ocorrerá em duas etapas, conforme segue:
1ª Etapa - Protocolo ao credenciamento: fase inicial na qual o pedido de credenciamento é realizado, fundamentado com as informações do projeto e as informações básicas de cada polo (dados de
localização, documentação de propriedade/uso e infraestrutura). Conforme o cronograma do projeto
está prevista para ocorrer no mês de março de 2016;
2ª Etapa – Visita de avaliação institucional e dos polos: fase em que cada polo receberá a visita
dos avaliadores do INEP, onde serão verificadas as instalações do polo, além de serem realizadas entrevistas com os envolvidos no projeto em cada localidade. Prevista para ocorrer no segundo semestre
de 2016.
Após a implantação do Ensino à Distância da Rede La Salle, a Faculdade La Salle de Lucas do
Rio Verde definirá os cursos e disciplinas que se utilizarão de 20% (vinte por cento) da carga horária
para ofertar disciplinas neste formato.
1.4 ÁREA(S) DE ATUAÇÃO ACADÊMICA
A Faculdade de Lucas do Rio Verde – UNIVERDE iniciou com os Cursos na Área de Ciências
Sociais Aplicadas – Administração, Ciências Contábeis, Direito e Turismo.
Com a incorporação à Rede La Salle, foi aprovado o novo PDI (2008-2012) que projetou novos
cursos. Iniciou com a implantação, em 2011, dos cursos de Pedagogia e Licenciatura em Educação
Física. Em 2012, inicia o Curso Tecnológico de Gestão em Tecnologia da Informação, neste mesmo
ano, o Curso de Turismo foi extinto, por decisão do Conselho Pedagógico, considerando a baixa demanda
O presente PDI retoma as perspectivas da Instituição em termos de sua projeção para os próximos anos, dentro das condições de sua execução.
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2. O PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI
2.1 INSERÇÃO REGIONAL
A elaboração do PPI parte de sua inserção regional, isto é, da visão da realidade onde está inserida a instituição de ensino, para, conforme a realidade econômica, social, cultural e educacional poder
atuar em seu crescimento e transformação.
2.1.1 Dimensão Legal
A Faculdade La Salle está organizada com base na legislação vigente, especificamente sobre:
- a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96 capítulo IV, art. 43 a 67, que
dispõe sobre a organização do Ensino Superior.
- o Decreto nº 5.773/2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão
e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.
- o Regimento da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde/MT.
2.1.2 Dimensão Acadêmica
A Faculdade La Salle está atenta ao processo social, econômico, cultural e educacional da sociedade contemporânea onde está inserida. Neste sentido, desenvolve especial atenção aos programas e
projetos que orientam a formação para a cidadania e o exercício profissional de seus alunos. A Faculdade La Salle, em sua preocupação pela inserção na realidade do mundo atual e em especial às necessidades regionais, busca atender o que prevê a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, (BRASIL, 1996) em seu artigo 43, sobre as finalidades da Educação Superior:
[...] VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; e VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.

Neste sentido, procura conhecer e inserir-se na realidade regional e local para promover, conforme suas finalidades, a transformação da sociedade local e regional à luz dos princípios da legislação
vigente e de seu Projeto Pedagógico Institucional - PPI, que aqui se descreve.
O PPI descreve a realidade acadêmica do presente e para o futuro da IES, rumo à construção de
uma IES cada vez mais comprometida socialmente e reconhecida no cenário acadêmico regional. O
PPI auxilia a nortear o processo acadêmico, evidenciando os referenciais político-pedagógicos para a
Faculdade, pressupondo objetivos comuns, programas, projetos e ações compartilhadas pelos agentes
do ser e fazer acadêmico, considerando as dimensões exigidas pela avaliação institucional do Ministério da Educação: Perspectivas Pedagógicas; Corpo Docente e Instalações. Nesta perspectiva, a Faculdade define suas políticas e linhas de ação, programas de ensino, pesquisa e extensão na característica
da indissociabilidade dessas três dimensões prevista na Constituição Federal, aprofundando o saber
contextualizado, sistêmico e significativo. Dessa forma possibilita a visão integrada dos conhecimentos estabelecidos nos Projetos de Cursos e as necessidades de profissionais exigidas pelo desenvolvimento social e econômico da realidade regional.
A partir dessa realidade, a Faculdade La Salle oferece cursos de graduação e pós-graduação lato
sensu nas áreas do conhecimento nas quais tem cursos reconhecidos. A Instituição encontra-se em processo constante de expansão, com vários cursos implantados desde seu recredenciamento, previstos
neste Plano de Desenvolvimento Institucional.
Já os cursos da área de ciências sociais aplicadas - Administração, Ciências Contábeis e Direito
têm como finalidade a formação plena do profissional, prevista na concepção do Projeto Pedagógico
dos cursos, sendo acrescido de experiências, as quais diversificando e flexibilizando os espaços e os
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tempos educacionais para além das salas de aula, integram mais competências acadêmicas exigidas
para a atuação profissional.
Os cursos de licenciatura desenvolvidos pela Faculdade La Salle – Pedagogia e Educação Física,
têm como finalidade formar educadores para a docência no ensino fundamental e médio e para o trabalho pedagógico em diferentes instâncias organizativas, escolares e não-escolares. Sua concepção curricular prepara os profissionais da educação conforme as necessidades regionais.
Os cursos superiores de Tecnologia, Gestão em Tecnologia da Informação, Agronegócio e Gestão da Produção Industrial, bem como os outros previstos neste PDI, têm como finalidade a formação e
capacitação de competências e práticas profissionais que atendam as demandas de tecnólogos para o
mercado da região.
O curso de Agronomia também vem atender às demandas regionais predominantemente agrícolas e agroindustrial, sendo um anseio que a comunidade local desejava e a Faculdade La Salle disponibiliza.
A Instituição, como integrante da Rede La Salle de Educação Superior tem uma tradição no que
concerne ao desenvolvimento de atividades e cursos preocupados com a formação de profissionais
competentes para atender à demanda social.
2.1.3 Dimensão Social
Inserção Regional
O Estado de Mato Grosso, inserido na região Centro-Oeste do Brasil, possui uma população
estimada de 3.182.113 habitantes (IBGE, 2014), divididos em 141 municípios, distribuído numa área
de 903.357km².
Conforme estudos realizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
as principais culturas estaduais geram juntas receita de R$ 33,26 bilhões. A previsão resulta em um
incremento do Valor Bruto da Produção (VBP) de mais de 56% em relação ao ano de 2011, quando o
rendimento da safra somou R$ 21,25 bilhões. Com este desempenho, Mato Grosso passa a responder
por 18% do VBP nacional.
O agronegócio estadual se alicerça sobre cinco das 20 culturas consideradas pelo estudo do Mapa: soja, milho, algodão, arroz, cana-de-açúcar sustentam o VBP mato-grossense. Sendo na ordem de
produção a soja, o milho e o algodão; sendo esse último o fenômeno de crescimento dos campos matogrossenses, seguido do milho, cuja cultura lidera a produção nacional. Mato Grosso também é responsável por 54% da exportação do Centro-Oeste. Empresários mato-grossenses vendem seus produtos
para 160 países, incluindo a China, países Baixos, Tailândia, Espanha Itália e a Rússia. Os produtos
mais vendidos continuam sendo soja, milho, algodão e a carne.
A industrialização também é outro fator que chama a atenção. Nos últimos sete anos o Governo
do Estado de Mato Grosso, por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato
Grosso (Prodeic), atraiu 550 empresas que investiram R$ 12.273 milhões fomentando os setores produtivos primários, secundários e terciários. Esse investimento feito pelas empresas gerou 104 mil novos postos de trabalho direto e pelo menos 330 mil indiretos.
A importância do desempenho e competitividade do setor agropecuário do estado fica evidenciada pela crescente demanda por alimentos no Brasil e no mundo, pela necessidade de geração de superávit na balança comercial brasileira, pela demanda de matérias-primas do parque agroindustrial, pelo
potencial para o desenvolvimento de uma agricultura moderna e pela imensa área agricultável, suficiente para abrigar programas e projetos agrícolas, capazes de ampliar e incluir na base econômica milhares de brasileiros. Diante desta potencialidade o Estado tem atraído cada vez mais um grande númePlano de Desenvolvimento Institucional – Res. COP Nº. 174/2015 – 10/12/15 - p. 12

ro de empresas e indústrias de todos os portes e segmentos.
Contexto do Município de Lucas do Rio Verde
O município de Lucas do Rio Verde teve sua fundação em 05 de agosto 1982 e em 04 de julho
de 1988 foi elevado a condição de município. Está situado a 13º de latitude sul e 55º de longitude oeste, com uma altitude média de 400 m e uma área de 3.645,23 Km².
O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 2015, avaliou 5.517 municípios, no
ranking geral do Centro-Oeste, Lucas do Rio Verde (MT) ocupou a primeira posição e ficou na 58ª no
cenário nacional.
Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2014, revelam que o número de empregos formais na indústria de transformação do município em janeiro de 2014 era de 5.873 postos de
trabalho, em um total de 227 estabelecimentos industriais. A área rural está distribuída em 670 propriedades com 360 proprietários, cujas propriedades variam de 300 a 500 ha. A preocupação com o desenvolvimento de forma sustentável, ou seja, promovendo o crescimento econômico, a justiça social e
conservação ambiental, tem sido constante e um dos fundamentos das ações do governo do Estado e
do Poder Público municipal de Lucas do Rio Verde.
2.2 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS
2.2.1 Concepções Pedagógicas
A proposição do Projeto Pedagógico Institucional – PPI, para a Faculdade tem por finalidade
dotá-la de um plano de referência acadêmica para sua ação educativa. Os fundamentos do PPI, orientando o processo educativo de forma articulada com os princípios da Educação Superior Brasileira e da
Rede La Salle.
Desta perspectiva, impõem-se naturalmente as inovações necessárias para a adequação do PPI e
dos Projetos de Cursos às novas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais e às necessidades
locais. Assim, à luz dessas perspectivas, o desafio é buscar a inovação dos projetos conforme as novas
exigências educacionais nacionais, internacionais e da Rede La Salle, bem como a integração entre os
diferentes projetos, tanto internamente na Faculdade como em relação à Rede La Salle, observando o
que eles têm em comum e refletindo sobre de que modo suas especificidades poderiam contribuir para
potencializar uma proposta integradora no contexto social atual.
2.2.1.1. Iluminação Católica
Como Instituição Católica Lassalista de Educação tem seus princípios filosóficos e teóricometodológicos fundamentados nas orientações Católicas e da Rede La Salle de Educação Superior.
“Nascida no coração da Igreja, a Universidade Católica insere-se no sulco da tradição que remonta à
própria origem da Universidade como instituição”, nos afirma o Papa João Paulo II na Constituição
Apostólica sobre as Universidades Católicas (Ex Corde Eclesiae, 1998). Inspirada no Evangelho, a
Igreja foi a precursora na organização da Educação Superior com o objetivo da preservação, do desenvolvimento e da divulgação das ciências teológicas e filosóficas, da cultura, da arte e principalmente
das ciências humanas.
Estendeu sua atenção para as outras áreas do conhecimento humano. Preocupou-se com a formação de pessoas para o aprofundamento e divulgação do conhecimento, desenvolveu estudos e pesquisas e prestou grandes serviços às comunidades humanas e à humanidade como um todo.
À luz dos ensinamentos da Igreja, a Universidade, em sua natureza e objetivos, deve ser uma
comunidade acadêmica que, de modo rigoroso e crítico, contribui para a defesa e o desenvolvimento
da dignidade humana, para a herança cultural, mediante a pesquisa, o ensino e os diversos serviços
prestados às comunidades locais, nacionais e internacionais. Ela goza de autonomia institucional que é
necessária para cumprir, eficazmente, suas funções e garante aos seus membros a liberdade acadêmica
na salvaguarda dos direitos do indivíduo e da comunidade, no âmbito das exigências da verdade e do
bem comum.
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Sua missão é ser um instrumento de evangelização pela educação, testemunhando a verdade e
valores presentes no evangelho. Isto significa, entre outros aspectos, transmitir a mensagem de Jesus
Cristo conforme a Doutrina da Igreja e seu Magistério. Significa, também, garantir: a) a inspiração
cristã para toda a comunidade acadêmica e em sua administração; b) a reflexão à luz da fé do
conhecimento humano, da ciência e da tecnologia; e c) o empenho institucional em servir ao povo e à
família humana à luz dos valores transcendentes da fé.
Desta forma, ela contribui para uma cultura científica mais profunda, formando para a abertura à
verdade, respeitando a autonomia das ciências humanas, promovendo a investigação científica e divulgando o saber e o conhecimento. Desta maneira, está inserida na sociedade humana e, no âmbito de
sua competência, é convidada a ser instrumento, cada vez mais eficaz, de progresso cultural, quer para
os indivíduos, quer para a sociedade.
Em suas atividades devem incluir o estudo dos problemas humanos relativos à dignidade humana, à promoção da justiça social, à qualidade de vida pessoal e familiar, à proteção da natureza, à promoção da paz, à estabilidade política e à nova ordem econômica e social. Também deve ter a coragem
de proclamar as verdades, mesmo que incômodas, mas que, no entanto, são necessárias para salvaguardar o autêntico bem da humanidade.
2.2.1.2 Princípios pedagógicos Lassalistas2
Em sua estrutura administrativa e em sua atuação acadêmica assume os seguintes princípios:
a. Antropológicos:
Possuímos uma visão humanista e cristã do ser humano: um ser integral de múltiplos níveis (físico, psíquico e racional-espiritual), dimensões (afeto, inteligência e vontade) e relações (consigo, com o
outro, com a natureza e com Deus); um ser histórico, político, simbólico e aberto ao transcendente; um
ser vocacionado a ser mais e em constante busca por realização; um ser capaz de aprender, que se
constrói e reconstrói permanentemente.
Reconhecemos que a identidade pessoal, que implica autoentendimento, auto-organização e autorregulação, é construída e reconstruída como itinerário integrado de vida, que envolve: desenvolvimento contínuo e aprendizagens múltiplas; processos de socialização e relações sociais concretas; integração das diferenças pessoais e da diversidade cultural; processo permanente de biografar-se e construir um sentido para a própria existência.
b. Epistemológicos:
No cenário da instituição educacional lassalista, compreendemos que o conhecimento é construção pessoal e social, interdisciplinar, contextualizado, complexo, teórico e prático, produção e sistematização de sentido, processo e produto, em uma dinâmica dialética. O conhecimento está atrelado a um
contexto de experiência (simbólica, interativa, narrativa e discursiva) e de relação com o meio.
Necessita ser justificado e reconhecido por uma comunidade para que seja considerado válido, o
que denota a falibilidade e a provisoriedade dos saberes, bem como a possibilidade de revisão, de reconstrução, de diálogo e de ressignificação permanente por parte dos educandos e educadores.
c. Pedagógicos:
Entendemos que, na práxis pedagógica lassalista, o ensino e a aprendizagem são processos sistemáticos, integrados, flexíveis, contextualizados e intencionados, nos quais a construção e a reconstrução dos saberes estão centradas na pessoa do educando. Os educandos são o centro do processo
formativo e cabe a cada um deles, auxiliados pela mediação pedagógica do educador, a tarefa de produzir sentidos e de realizar aprendizagens significativas, em um contexto sociocultural específico.
d. Ético-Morais:
2

PORTO ALEGRE. Província La Salle Brasil Chile. Proposta Educativa Lassalista. São Paulo, 2014.
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Percebemos que a educação e a ética possuem estreita correlação, pois a ética é dimensão constitutiva do humano e, tradicionalmente, a educação orienta-se por uma ideia de bem viver, de aprendizagem moral e de estruturação de uma identidade pessoal cada vez mais madura. Para que isso ocorra,
cremos que, na escola, será necessário que a pessoa vivencie um processo de formação que lhe permita
internalizar e desenvolver capacidades, valores e atitudes como autonomia, responsabilidade, reciprocidade, solidariedade, tolerância e respeito aos direitos e aos deveres.
Na pedagogia lassalista, a dimensão ético-moral é fundamental para a formação integral da pessoa, tendo reflexos no desenvolvimento do intelecto, da sensibilidade e do afeto, o que permitirá ao
educando fazer opções para seu projeto de vida, à luz dos princípios e valores evangélicos.
e. Administrativos:
Para que a Educação Lassalista cumpra sua missão, sendo de qualidade e solidariamente sustentável no tempo, adotamos modelos de gestão, na Província e em cada Comunidade Educativa, considerando: a diversidade legal de cada país; a participação, a corresponsabilidade e a subsidiariedade; a
interdependência e o trabalho em rede; a eficiência e a eficácia; a sustentabilidade dos recursos financeiros e humanos; a justiça social nas relações de trabalho; a prioridade do serviço educativo aos e com
os pobres.
2.2.2 Processo de Ensino e de Aprendizagem
A prática pedagógica transcende o ensino do conhecimento científico, abordando o viver/conviver, de pensar, de agir, de avaliar e de proceder em um processo coletivo definido em diálogo
com os segmentos da comunidade acadêmica. Uma aprendizagem da relação intersubjetiva de professores e alunos, mediados por saberes e conhecimento. Para isso, procura-se realizar um ensinoaprendizagem integrados que, organizados em áreas de conhecimento, são desenvolvidos em uma dimensão contextualizada e interdisciplinar.
O Projeto Pedagógico Institucional explicita a compreensão de pessoa e de educação, a partir da
qual define o modo de ser presença de educação e ensino na sociedade. A sociedade que almeja é uma
sociedade conforme os valores internos do cristianismo. Uma sociedade organizada em função da pessoa, respeitada em sua condição e dignidade e ordenada por valores ético-morais. Uma sociedade que
vivencie e promova a justiça, a liberdade, a solidariedade, a igualdade, a democracia, a participação e o
respeito às diferenças, a partir dos princípios que seguem.
2.2.3 Planejamento
O Planejamento na Faculdade La Salle é um processo contínuo de reflexão e de tomada de decisão sobre a ação estratégica e operacional. É um processo de elaboração das necessidades acadêmicas
e administrativa, planejamento da racionalização de recursos visando realização dos projetos educacionais, estando de acordo com os referenciais deste PDI, as condições institucionais e a realidade local.
O planejamento é sistematizado no Planejamento Estratégico que serve de orientação e processo
de execução dos objetivos estratégicos, dos indicadores e dos meios de execução definidos por estratégias que possibilitem a melhor administração de recursos e práticas pedagógicos.
2.2.4 Avaliação do processo de ensino e de aprendizagem
O sistema de avaliação é concebido como parte essencial e integrante do processo de ensinoaprendizagem. Envolve procedimentos sistemáticos e cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo acadêmico em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidos para o conhecimento e intervenção na realidade na busca pelo exercício profissional qualificado.
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2.3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO
O currículo, na Faculdade La Salle, é concebido como um espaço de formação plural, dinâmico e
multicultural, fundamentado nos referenciais sociais, psicológicos, epistemológicos e pedagógicos em
consonância com o perfil profissiográfico relativo a cada área de conhecimento e seus respectivos cursos. Cada um deles comporta as exigências legais de conteúdo e as oportunidades e experiências de
aprendizagem e profissionais de que o acadêmico necessitar para seu crescimento integral.
O currículo é compreendido como um processo coletivo construído de forma participativa e dialógica com a comunidade acadêmica, sendo selecionados os saberes, as competências, os conhecimentos e as habilidades, e as experiências para que se atinjam os objetivos para o aprimoramento profissional e pessoal de todos os sujeitos.
2.3.1 Inovações significativas especialmente quanto à flexibilidade dos componentes curriculares
A visão de formação integral transcende a concepção estática dos projetos pedagógicos, incentivando os processos dinâmicos e inovadores na constituição dos conteúdos e nas práticas pedagógicas
que compõe o processo de aprendizagem. Neste sentido, passa-se a incorporar aos processos pedagógicos as novas concepções e práticas das áreas do conhecimento, bem como dos cursos ministrados
pela Instituição. Neste sentido, a perspectiva dos cursos oferecidos pela Faculdade busca a produção
cultural e a estruturação/reestruturação do conhecimento e das relações sociais em abordagem que envolve questões referentes à cultura, economia e demais características socioeconômicas da região.
A flexibilização dos componentes curriculares está prevista nos Projetos Pedagógicos dos cursos
que buscam atender às inovações pertinentes aos seus conceitos básicos e inovações incorporadas pelas novas tecnologias da informação e outras descobertas tecnológicas, educacionais e sociais.
2.3.2. Oportunidades diferenciadas de integralização curricular
A Faculdade La Salle, ciente da sua responsabilidade com o ensino e sua inserção social, trabalha em uma perspectiva que procura incorporar aos programas pedagógicos dos cursos as concepções e
práticas que permitam permanentemente revê-las e atualizá-las considerando-as sempre como meios
pelo qual se sistematiza e integraliza o processo educativo.
Os projetos pedagógicos dos cursos, de acordo com as suas especificidades, exigem uma reflexão constante e recorrente sobre a organização de matrizes curriculares, ementas, bibliografias, conteúdos programáticos, práticas e sobre o processo de avaliação. Desse modo, promove-se a atualização e
adequação de conhecimentos e necessidades na formação dos profissionais.
2.3.3 Atividades práticas e estágios
Os currículos plenos integrantes dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, graduação
tecnológica incluem disciplinas, atividades complementares, estágios curriculares e não curriculares,
monitorias, práticas, etc. de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN, devidamente organizados, tendo como objetivos assegurar a capacitação profissional e propiciar elementos alternativos que visem à formação integral do acadêmico e à criação de oportunidades diferenciadas de integralização curricular.
Os programas de estágio, nas modalidades obrigatória e voluntária são oferecidos conforme os
Projetos dos Cursos da Faculdade, atendendo à legislação própria e a normatização interna.
O estágio deve possibilitar ao Estudante adquirir experiência e desenvolver atividades práticas
relacionadas ao seu Curso, proporcionando-lhe o aperfeiçoamento científico, técnico e cultural e no
campo do relacionamento humano.
Os estágios curriculares, obrigatórios e não-obrigatórios, o voluntariado, as monitorias e demais
atividades práticas possuem regulamentações próprias aprovadas pelo Conselho Superior da Faculdade
ou pela Diretoria, conforme o caso.
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2.3.4 Desenvolvimento de materiais pedagógicos
A missão da faculdade, na perspectiva da legislação tem sua função específica no ensino, não
necessariamente na extensão e na pesquisa. No entanto, conforme as políticas da educação desenvolvida pela Faculdade La Salle, ela procura transcender sua função de ensino para as demais funções da
educação superior. Neste sentido, principalmente pelos Cursos de Licenciatura, a Faculdade procura
desenvolver a inovação pedagógica e a integração sistemática da teoria e das práticas de aprendizagem. Essa dimensão da aprendizagem é realizada pelas aulas teóricas e práticas do currículo, bem como nos estágios curriculares. Os demais cursos também buscam adotar às inovações pedagógicas em
suas práticas educativas.

2.3.5 Incorporação de avanços tecnológicos
Uma das características da modernidade é a inovação constante, principalmente em novas tecnologias da informação. A Faculdade La Salle, acolhendo às possibilidades legais de incorporação dessas
novas tecnologias nos processos pedagógicos, bem como as oportunidades e condições de incorporação busca atualizar continuamente aos docentes capacitando-os nas novas tecnologias em seu exercício
pedagógico. A instituição, dentro de suas possibilidades busca atualizar-se e incorporar as novas tecnologias da informação nos processos pedagógicos.
2.3.6 Organização didático-pedagógica
A organização didático-pedagógica está fundamentada nos Projetos Pedagógicos dos Cursos que
determinam os conteúdos a serem ministrados, bem como o desenvolvimento completo do curso.
A distribuição dos horários e turmas é realizada pela Direção Acadêmica em comum acordo com
os coordenadores de Curso, conforme as exigências legais e disponibilidade de instalações da Instituição.
2.4. POLÍTICAS DE ENSINO
2.4.1 Políticas de graduação e tecnólogos
A ação pedagógica está presente em todas as dimensões e estruturas que caracterizam uma IES,
não se reduzindo, portanto, àquilo que ocorre na sala de aula e nos conhecimentos transferidos. O projeto pedagógico de cada curso materializa-se no cotidiano, através das práticas que o caracteriza, dos
modelos que estimula, das atitudes e valores que promove e incentiva, assim como dos recursos materiais disponíveis, sendo tão importante para a formação do profissional quanto o conhecimento técnico.
Assim, buscando contemplar a pluralidade de conceitos e práticas pedagógicas existentes, os
referenciais propostos a seguir têm por objetivo fazer a Faculdade progredir, de modo articulado, na
realização das atividades relacionadas à educação superior. Para esta tarefa, a Faculdade pretende reforçar o grupo de IES que buscam paulatinamente substituir o termo disciplinaridade, que até agora
vem conduzindo o padrão ensino e aprendizagem na educação superior, pelo de interdisciplinaridade.
Isto porque, através do enfoque interdisciplinar, promove-se a superação da visão restrita de mundo e a
compreensão da complexidade da realidade.
No contexto da sala de aula, isto implica na vivência do espírito de parceria e de integração entre
teoria e prática, conteúdo e realidade, objetividade e subjetividade, ensino e avaliação, meios e fins,
tempo e espaço, professor e aluno, reflexão e ação, dentre muitos dos múltiplos fatores integradores do
processo pedagógico. Os esforços para a construção de uma proposta educacional desta natureza ressaltam a necessidade da adoção de um paradigma de educação superior centrado no estudante.
Este paradigma está assentado nos quatro pilares da educação contemporânea, dando a sustentação necessária para a missão da educação superior:
a) Aprender a ser, que implica em aprender que a palavra "existir" significa descobrir os próprios
condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida individual e social. Para isto o
espírito científico é um precioso guia;
Plano de Desenvolvimento Institucional – Res. COP Nº. 174/2015 – 10/12/15 - p. 17

b) Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. Significa, certamente, a aquisição de uma
profissão, bem como dos conhecimentos e das práticas associadas a ela. Mas, especialmente de edificar um núcleo de conhecimentos, suficientemente flexível para permitir, caso necessário, um rápido
acesso à outra área profissional;
c) Aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que nos ajudam a
distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos saberes de nossa época. Também quer
dizer ser capaz de estabelecer pontes entre os diferentes saberes; entre estes saberes e suas significações na vida cotidiana e, entre estes saberes e significados e as nossas capacidades interiores;
d) Aprender a viver juntos significa respeitar as normas que regulamentam as relações entre os
seres que compõem uma coletividade. Porém, essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas interiormente por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. "Viver junto"
não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas diferenças, mas sim que é preciso aprender a
articular a multiplicidade de diferenças, muitas vezes conflituosas.
Desta forma, os processos de mudança curricular, na medida das possibilidades de cada curso,
devem progressivamente incorporar aos currículos abordagens que impliquem em: conceber a ciência
como um conhecimento em construção e sujeita a incerteza ao erro e a ilusão; promover o
conhecimento capaz de apreender problemas globais e fundamentais, para neles inserir os
conhecimentos parciais e locais; ensinar princípios para formulação de estratégias que permitam
enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar seu desenvolvimento, em consonância
com as informações adquiridas ao longo do tempo.
Objetiva-se assim, por meio das políticas de ensino, educar estudantes para que sejam cidadãos e
bem informados e profundamente motivados, capazes de pensar criticamente e de analisar os
problemas com a sociedade de nossa região, procurando suas soluções e aceitando as
responsabilidades sociais daí decorrentes, sendo igualmente capazes de pensar criticamente as
mudanças que se operam na sociedade e que tenham habilidade de transitar nas diferentes áreas do
saber.
Entre os objetivos gerais da política de ensino, da Faculdade La Salle, se destacam:
- buscar a excelência acadêmica no ensino nos cursos de graduação e pós-graduação desenvolvidos pela faculdade;
- fortalecer a prática da aprendizagem pedagógica no sentido de uma da formação integral do
acadêmico;
- adotar práticas de gestão acadêmica de reflexão, participação, execução e avaliação nos processos educativos e decisórios.
Nas políticas de graduação, destacam-se os seguintes critérios:
- compatibilização dos objetivos do curso com as prioridades e metas da Faculdade La Salle;
- atendimento das necessidades e expectativas da comunidade local;
- exigências do mundo do trabalho e capacidade de absorção dos profissionais formados;
- utilização preferencial dos recursos materiais e humanos existentes na Faculdade La Salle;
- possibilidade de realização de convênios nacionais e internacionais.
Os Tecnólogos possuem formação direcionada para a aplicação, desenvolvimento e difusão de
tecnologias, com formação em gestão de processos de produção de bens e serviços e capacidade empreendedora, em sintonia com o mercado e o mundo do trabalho. A organização curricular dos Cursos
de Tecnologia fundamenta-se nos princípios de flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização.
Os cursos atendem ao Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, ao Parecer do CNE/CES nº 436,
de 2 de abril de 2001, à Resolução nº 3 do CNE/CP, de 18 de dezembro de 2002, ao Catálogo Nacional
dos Cursos Superiores de Tecnologia do MEC, de julho de 2006, e ao Parecer do CNE/CES Nº
277/2006, que reestrutura e dá nova denominação aos Eixos Tecnológicos.
A oferta de cursos tecnológicos deve estar em sintonia com cursos de graduação ofertados pela
instituição. A proposição de criação de cursos tecnológicos atende ao indicativo de expansão da instituição.
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2.4.2 Políticas de Educação a Distância (EAD)
A Portaria nº. 4059/2004, com base no disposto no art. 81 da LDB nº. 9394/96 autoriza as IES a
introduzirem, “na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a
oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial”. Além de disciplinas entende-se também “quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensinoaprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados
em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota”. A portaria
limita em 20% da carga horária total dos cursos, as disciplinas a serem oferecidas, total ou parcialmente na modalidade semipresencial. As avaliações devem ser presenciais, bem como deve haver encontros presenciais e atividades de tutoria.
Para a operacionalização da oferta da modalidade semipresencial, a Instituição pode adotar essa
opção como preparação prévia a futuros projetos em EAD. Ela pode ser oferecida pela própria Instituição bem como em convênio com Instituições da Rede La Salle ou Instituição de Educação Superior
conveniada com a Faculdade.
Atendendo às exigências do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o
art. 80 da Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, a Faculdade La Salle pretende:
- iniciar uma cultura institucional de EAD através da introdução das novas tecnologias da informação
e da comunicação;
- fomentar a educação continuada possibilitando a capacitação permanente e o aperfeiçoamento profissional à comunidade acadêmica da Faculdade;
- buscar a cooperação e parcerias com instituições locais, nacionais e internacionais desenvolvendo a
EAD de forma interinstitucional e colaborativa;
Cabe ao Conselho Superior da Faculdade a normatização das modalidades de oferta disciplinas
semipresenciais, bem como a aprovação dos Protocolos de Intenção e dos Convênios a serem protocolados sobre o tema.
A mantenedora está desenvolvendo um projeto para implantação do ensino à distância para atender todas as unidades da Rede La Salle.
2.4.3 Política de Pós-Graduação lato sensu
Os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos por instituições de educação superior devidamente credenciadas conforme as normas emitidas pela Resolução Nº. 1, de 08/06/2007, do CNE,
D.O.U. 08/06/07. A Faculdade faz a oferta anual de Pós-graduação nas áreas de Conhecimento de sua
atuação, conforme aprovação pelo Conselho Superior da Faculdade.
A partir da implantação de cursos em novas áreas do conhecimento, a possibilidade de oferta de
cursos se amplia. Por sua vocação regional, a Faculdade se preocupa em dar oportunidade de formação
continuada aos acadêmicos e a população local e regional. Além de dar continuidade à formação de
seus egressos, os Cursos de Pós-graduação, lato sensu, buscam atender às necessidades de formação de
profissionais nas áreas de atuação da Faculdade. Na sua oferta, a Faculdade pode valer-se de sua integração com a Rede La Salle, bem como da Rede Católica de Educação Superior.
A implementação de programas de Mestrados e Doutorados em pareceria com outras Universidades podem contribuir para o fortalecimento de um ambiente de produção científica e tecnológica,
qualificando nossa comunidade acadêmica, além de estreitar os laços com outras instituições da Rede
La Salle e/ou fora dela, no cenário nacional e internacional. Além disso, a publicação da produção científica contribuirá para a consolidação de um espaço de diálogo e troca entre a Faculdade La Salle e a
comunidade.
2.5. POLÍTICAS DE EXTENSÃO
As atividades de Extensão têm por finalidade promover a formação continuada, a qualificação
dos membros da comunidade acadêmica e da comunidade local, regional, mesmo nacional e internacional e o serviço dessa mesma comunidade. Os programas e atividades de extensão são aprovados pelo
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Conselho Superior da Faculdade e seguem as políticas e normas da legislação vigente e da Rede La
Salle de Educação Superior.
Em termos globais, nos diferentes programas e projetos de extensão devem envolver professores
como agentes de projetos e programas e acadêmicos. Desta forma, pretende-se destacar os princípios
do exercício da cidadania solidária e a valorização da inovação, da criatividade e do empreendedorismo, bem como a consolidação da imagem da Faculdade na região; o comprometimento com a questão
social; a promoção do desenvolvimento local e regional, através de parcerias com setores públicos e
privados; o propiciamento do desenvolvimento da cultura, da arte e do esporte locais, visando à melhoria da qualidade de vida; o comprometimento com o desenvolvimento sustentável.
A extensão é uma das finalidades da Educação Superior é uma forma da IES levar os benefícios
das produções geradas para a sociedade, especialmente para a população da cidade de Lucas do Rio
Verde e região. As políticas de extensão devem atender aos critérios de interdisciplinaridade,
integração entre ensino e pesquisa, integração entre os Projetos Pedagógicos dos Cursos e as demandas
da sociedade.
Cabe ao Conselho Superior da Faculdade a normatização dos programas e atividades de extensão atendendo à legislação vigente e as normas internas integradas às orientações da Rede La Salle de
Educação Superior.
2.6. POLÍTICAS DE PESQUISA
A Constituição Federal de 1988, art. 207, trata da indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e
extensão como missão da Universidade Brasileiras: “As universidades gozam de autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.
A Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde não se insere na denominação “universidade”,
mas entende que essa indissociabilidade visa a democratizar o saber e a contribuir para a construção de
uma sociedade ética e solidária. Desse modo, mesmo sem a obrigação das universidades, a Faculdade
está atenta às orientações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
e está sempre aberta aos diversos setores sociais, além de pautar suas ações alicerçadas na produção
crítica do conhecimento.
Por sua vez, Associação Internacional de Universidades Lasallistas (AIUL) institui linhas de
pesquisa para as IES da Rede La Salle, bem como incentiva para que busquem não só a criação e o
crescimento do conhecimento nas disciplinas, mas também a investigação desse conhecimento guiada
pela Fé e a aplicação desse conhecimento a serviço de Deus, da Igreja e da sociedade, e que a orientação desse conhecimento promova o desenvolvimento da pessoa humana e da humanidade.
Assim, as políticas de pesquisa da Faculdade La Salle estão em sintonia com as normas da legislação nacional vigente, procuram se alinhar às Linhas de Pesquisa propostas pela AILU e ao Planejamento Estratégico da Rede La Salle do Brasil. Para tal prevê os recursos humanos e investimentos necessários para os desenvolvimentos previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e do desenvolvimento da Faculdade em vista de sua identidade futura como Centro Universitário.
É competência do Conselho Superior da Faculdade a organização, sistematização, desenvolvimento e avaliação das linhas de pesquisa, dos programas e projetos a serem realizadas, tanto internamente como em convênios e parcerias com entidades locais, regionais e internacionais.
2.6.1 Programa de Iniciação Científica, Tecnológica e Cultural
O programa de Iniciação Científica, Tecnologia e Cultural da Faculdade La Salle é uma proposta
de ensino e pesquisa que tem fundamentação legal na Lei 9394/96 (LDB) que, em seu art. 3º declara
que “ensino será ministrado com base nos princípios de: II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar
e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”. Nesta mesma orientação o art. 43, da mesma lei
diz que “a educação superior tem por finalidade: I. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação
científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; II. Promover a divulgação
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de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; III. Promover a
extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes
da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.
Esses objetivos reforçam a integração entre as dimensões do ensino e da pesquisa, que deve
inspirar o processo de aprendizagem desde as primeiras aulas da educação superior. Mesmo sem a
obrigação das universidades, a Faculdade está atenta às orientações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que orienta para que se despertem nos acadêmicos alguns objetivos de iniciação científica:
a) despertar a vocação científica e incentivar os potenciais talentos de pesquisadores entre os acadêmicos de graduação;
b)inserir os alunos na produção de conhecimento científico e tecnológico, de forma interativa, ampliada e inovadora, pela participação de programas e projetos de iniciação científica da faculdade e outras IES, dando visibilidade à sua produção científica;
c) estimular a integração entre as atividades de ensino, os projetos de pesquisa e os programas de
extensão interno e externos à faculdade.
As Linhas de Pesquisa Institucionais são definidas pelo Conselho Superior da Faculdade e atendem à legislação vigente sobre o tema, alinhando-as com as Linhas de Pesquisa propostas pela Associação Internacional de Universidades Lassalistas – AIUL e as definições da Rede La Salle de Ensino
Superior do Brasil.
2.7 POLÍTICAS DE GESTÃO
Respaldadas no Instrumento de Avaliação Institucional Externa de agosto de 2014, que subsidia
os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação da organização acadêmica presencial, as
Políticas de Gestão contidas no Eixo 4 deste instrumento, compreende as Dimensões 5 (Políticas de
Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do Sinaes.
As políticas de gestão da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde são desenvolvidas e implementadas de forma a contribuir para a missão da IES em seu caráter formativo, criando condições para
a sua plenitude, de forma eficiente e eficaz.
Neste sentido, reconhecem o aluno, o docente e o técnico-administrativo como agentes ativos e
corresponsáveis pelas ações desenvolvidas na instituição. Para isso, o principal componente das políticas organizativas e de gestão é a democratização de sua estrutura, garantindo aos integrantes da Comunidade Acadêmica a ampla participação nos organismos e órgãos colegiados de administração básica e superior da Faculdade conforme as normas Regimentais.
Por sua constituição democrática, a legislação educacional atribui o exercício da autonomia
acadêmica nos processos a serem seguidos nos colegiados constituídos regimentalmente no qual está
prevista a representatividade equitativa de todos os segmentos da comunidade acadêmica.
Agregadas às orientações legais, a administração da Faculdade deve se caracterizar pelos
seguintes princípios:
1) Unidade de patrimônio e administração;
2) Unidade de funções de ensino, de pesquisa e de extensão, sem duplicação de meios para fins
idênticos ou equivalentes;
3) Racionalidade de organização, com plena utilização dos seus recursos (humanos, tecnológicos e materiais);
4) Universalidade de saberes, por meio das áreas fundamentais de conhecimentos humanos, estudando-as em si mesmas, ou em razão de ulteriores aplicações, e de uma ou mais áreas técnicoprofissionais;
5) Flexibilidade de métodos e critérios atendendo às diferenças individuais dos estudantes, as
peculiaridades regionais e as possibilidades de combinação dos conhecimentos para os novos cursos,
programas de pesquisa e fins da Faculdade La Salle; e
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6) Formação integral do acadêmico, respeitando sua cultura e religiosidade.
Cientes de que a administração transcende o organograma, as políticas de gestão da Faculdade
preveem responsabilidade por processos que permeiam todos os níveis da IES, privilegiando seus produtos e serviços, canalizando as capacidades, as interações, elevando ao máximo a eficiência e a eficácia administrativa e a abertura ao conhecimento e à inovação.
Um dos principais mecanismos da gestão é a separação das atividades, a partir da especialização das tarefas, com descentralização moderada na execução da política. As bases de planejamento da
gestão são fundamentadas na Missão, Visão e Princípios da IES, utilizando uma abordagem emergente
a partir da estrutura e do organograma organizacional, tendo como centralizador os órgãos de conselho
e administração superior. A Faculdade La Salle utiliza modernas ferramentas de controle de gestão,
através do BSC – Balanced Scoredcard, de forma a monitorar a execução da política a partir do planejamento estratégico estipulado pela organização.

2.7.1 Formação e capacitação de docentes e Técnicos Administrativos
A Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde estimula e auxilia a participação de coordenadores
de curso, docentes e funcionários do corpo técnico e administrativo em eventos científicos, culturais e
técnicos, visando a capacitação e aprimoramento destes profissionais. O auxílio se dá por subsídios aos
custos de logística, hospedagem, alimentação e valores de inscrição de eventos e cursos.
Isso busca atender a política de formação continuada e qualificação acadêmica docente indispensáveis para a melhoria dos indicadores da instituição.
Todas as participações do corpo docente e técnico administrativo são divulgadas amplamente para a comunidade acadêmica no sítio eletrônico e redes sociais, além de solicitar aos beneficiados a socialização dos conhecimentos adquiridos e transformação em ações direcionadas futuras.
Os docentes participam semestralmente do Plano de Formação do Educador Lasallista através da UCL Universidade Corporativa Lassalista, por meio de plataforma virtual, acompanhado localmente nas Jornadas Pedagógicas.

2.7.2 Gestão Institucional
O Regimento da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde prevê a autonomia e representatividade dos órgãos de gestão e colegiados. O órgão máximo da instituição é o Conselho Pedagógico –
COP, composto pela Diretoria, Coordenadores de Curso, representantes docentes e discentes de cada
curso e do corpo técnico administrativo.
Além deste, cada curso possui o Colegiado de Curso, composto pelo Coordenador do Curso, todos os professores deste curso e um representante discente. Já o NDE – Núcleo Docente Estruturante,
atendendo à legislação educacional, é composto, em cada curso, por professores com titulação em
stricto sensu e regime de trabalho integral ou parcial.
A CPA – Comissão Própria de Avaliação, tem composição paritária sendo composta pelos segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e de representantes da
sociedade civil organizada e é dada ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades.
Os critérios de indicação e recondução dos membros destes órgãos da gestão institucional estão
contidos em normativas internas próprias e há registro de reuniões em atas.

2.7.3 Sistema de Registro Acadêmico
Este setor está organizado no SAA – Serviço de Atendimento ao Acadêmico. É responsável por
todo registro acadêmico de matrículas, históricos, planos de estudos, diários de classe, trancamentos de
matrículas e toda documentação discente.
Possui sistema informatizado que permite rapidez no atendimento ao aluno, inclusive com vários
serviços online, dispensando a presença do aluno no setor. O diário de classe informatizado permite ao
professor alimentar dados de frequência, conteúdos e notas também on line a qualquer momento e de
qualquer lugar, facilitando e agilizando as informações para os discentes.
Plano de Desenvolvimento Institucional – Res. COP Nº. 174/2015 – 10/12/15 - p. 22

No SAA o aluno pode requerer diversos documentos tais como: declaração de matrícula, histórico escolar, trabalhos domiciliares devido à afastamentos das aulas previstos na legislação educacional,
entre outros.
2.7.4 Sustentabilidade Financeira
Neste tópico apresenta-se a forma de como as fontes de recursos previstos e sua execução atendem muito bem ao custeio e aos investimentos em ensino, extensão, pesquisa e gestão, em conformidade com o PDI.
2.7.4.1 Estratégias Econômico-financeiras de Gestão
A Faculdade La Salle é uma instituição mantida pela Sociedade Porvir Científico, associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de caráter educativo, cultural, beneficente, filantrópico e
caritativo. A sustentabilidade financeira é viabilizada majoritariamente, com os recursos oriundos das
mensalidades dos cursos de graduação, pós-graduação (especialização) e eventualmente extensão. Desta forma, os recursos necessários para arcar com as despesas de custeio, investimentos e pessoal ativo
são consignados anualmente no orçamento da Instituição, o que permite visualizar de forma clara os
limites da gestão financeira. Além dos principais recursos supracitados, a Instituição conta, eventualmente, com outras fontes de receita, patrimoniais e financeiras, obtidas por meio do desenvolvimento
de locações de espaço e outras receitas de serviços.
2.7.4.2 Planos de Investimentos
Os Planos de Investimentos da Faculdade La Salle estão fundamentados numa previsão de aumento dos recursos na ordem de 12 a 18 % (doze a dezoito por cento) ao ano. Este percentual se baseia
na projeção anual dos reajustes das mensalidades e na projeção de incremento das receitas devido à
abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação. Uma vez garantidos os recursos necessários
às despesas de pessoal e de custeio, o “excedente” será investido em ações que visam à recuperação,
ampliação, modernização e atualização tecnológica, dotando a Instituição de melhores condições de
ensino.
2.7.4.3 Políticas Orçamentárias e Aplicação de Recursos
No Quadro que segue estão discriminadas as projeções e as naturezas dos recursos a serem obtidos pela Instituição no período de 2016 a 2020, destinados a despesas de Pessoal, Custeio e Investimentos.
As “Despesas com Pessoal” referem-se à Remuneração dos Funcionários Docentes e TécnicoAdministrativos. Em “Benefícios”, temos o Vale Transporte, o Seguro de Vida em Grupo, Plano de
Saúde e Uniforme. No item “Outras Despesas de Pessoal” temos os valores referentes à prestação de
serviços sem vínculo (contribuintes individuais, creches, sociedades civis e mercantis e outros).
O Item “Custeio”, excetuando a folha de pessoal, é aquele que apresenta maior valor no orçamento da Instituição e refere-se às despesas de publicidade, conservação e manutenção, água, energia,
comunicação, material de consumo, reprografia, encargos diversos e outros.
Os Investimentos, ou “Capital”, envolvem a aquisição de bibliografia, equipamentos e materiais
permanentes e a execução de obras para manutenção e ampliação da infraestrutura física.
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2.7.5 Plano de Carreira
O Plano de Carreira Docente da Faculdade La Salle foi aprovado pela Mantenedora em setembro
de 2012 e em 19 de setembro de 2012 e pelo Ministério do Trabalho de Cuiabá/MT pela Portaria Nº 42
de 29/04/2013 que garante os aspectos legais da Lei Nº 10.681, de 04/04/2004 do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES.
O Plano de Carreira Docente do Magistério Superior define as competências e funções acadêmicas a serem exercidas na Faculdade, bem como os regimes de trabalho, os requisitos de ingresso, enquadramento e progressão na carreira docente. Uma tabela de análise do desempenho docente acompanha o Plano para fins de análise da pontuação para a progressão horizontal e vertical na carreira.
A política do Plano de Carreira da Faculdade está organizada conforme regime da Consolidação
das Leis de Trabalho, Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o SINEPE/MT e SINTRAE/MT e as orientações da Mantenedora quando à qualificação docente e a sustentabilidade financeira da IES.
O Plano de Carreira do Corpo Técnico Administrativo está em fase de finalização pela Mantenedora e será submetido à análise do Ministério do Trabalho e posterior aplicação, nos moldes do Plano
de Carreira Docente.
2.7.6 Gestão dos docentes e corpo técnico administrativo
O Plano de Carreira Docente implantado é gerido anualmente por um Comitê ad hoc de Plano de
Carreira que avalia as promoções pelos quesitos merecimento e antiguidade (tempo de serviço) alternadamente, fazendo a contagem da pontuação das atividades previstas e realizadas pelos docentes,
comprovadas documentalmente.
O mesmo procedimento de gestão será adotado ao futuro Plano de Carreira do Corpo Técnico
Administrativo.
2.7.7 Política de Pessoal Docente
Considerando a organização acadêmica de "Faculdade", o Ministério de Educação incentiva e
exige percentuais mínimos de titulação em mestrado e doutorado e de docentes em tempo integral e
parcial para atender aos critérios de avaliação de IES.
A Faculdade La Salle vem adotando gradativamente, critérios mais rigorosos para contratação de
professores para buscar melhores índices de titulação dos docentes conforme os critérios dos SINAES.
2.7.8 Critérios de seleção e contratação
A admissão e o Enquadramento dos Docentes na Instituição ocorrem mediante processo de
seleção realizado de acordo as normas de recrutamento, seleção, atualização e enquadramento no
Quadro de Lotação Docente, tais como seleção de currículo, entrevista, aplicação de aula teste, e
demais normas estabelecidas pela Diretoria em comum acordo com a Mantenedora. Os critérios e processos de admissão e enquadramento constam no Plano de Carreira Docente.
2.8 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES
2.8.1 – Projetos Sociais
Na sua jovem trajetória, a Faculdade procura inserir ações, práticas sociais e políticas institucionais que em alguma medida apontaram para metas de compromisso social/responsabilidade social.
Além disso, a política de responsabilidade social passou a estar alicerçada, além da sua própria trajetória histórica, nas novas exigências relacionadas ao ensino superior, conforme a Lei nº 10.861/2004
que, em seu inciso III, do art. 3º. que dá um indicativo sobre como a responsabilidade social deverá ser
observada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e contempla o compromisso
social da instituição na qualidade de portadora da educação como bem público expressão da sociedade
democrática e plural, de respeito pela diferença e de solidariedade, independentemente da configuração
jurídica da IES.
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A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à
sua contribuição em relação à inclusão social; ao desenvolvimento econômico e social; à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural (inciso III, Art. 3º.).

A Faculdade se compromete com as atuais demandas político-educacionais da comunidade,
implementando ações em âmbito regional e local, no que se refere à Responsabilidade Social. Uma vez
envolvida com a promoção de educação como chave da construção de uma sociedade saudável, a Faculdade, dialogando com diversos setores da sociedade, busca integrar o avanço da ciência à sensibilidade, desenvolvendo um trabalho de socialização e um aperfeiçoamento integral do ser humano, por
meio de ações como:
 possibilidade de formação humanizada e aprendizado com base na realidade através da atuação
voluntária;
 difusão da cooperação academia-comunidade;
 difusão da responsabilidade social internamente (junto a docentes, discentes e funcionários) e
junto à comunidade;
 reflexão sobre a responsabilidade social de forma transversal nas disciplinas
O papel da Faculdade no desenvolvimento social local/regional e, por conseguinte, na institucionalização da política de responsabilidade social, fundamentada na promoção da inclusão social, do
desenvolvimento econômico e social, da defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística do patrimônio cultural, implica demarcar o lugar que a instituição ocupará neste novo contexto, enquanto participante interessada e compromissada no enfrentamento dos problemas sociais. Esse
elemento será pautado na perspectiva de mobilizar interações sociais, levando à construção de compromissos e responsabilidades junto à comunidade regional.
2.8.2 – Inclusão social
A igualdade de direitos para todos os cidadãos brasileiros é garantida na Constituição Federal CF, artigo 5º. “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...] garantindo o
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança”. Por sua vez, a LDB, Lei nº. 9394/96, no art. 58,
diz que “entende-se por educação especial, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educando portador de deficiências”.
Além das pessoas com necessidade educacionais especiais, a legislação prevê a inclusão dos
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio (cf o Art. 37 da
LDB). Neste sentido procurando garantir, legalmente, o direito à inclusão social aos portadores de deficiências e aos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino básico.
O esforço da faculdade é garantir, dentro de sua responsabilidade educacional e social, a inclusão dessas e outras pessoas para oferecer-lhes a oportunidade de formação para a cidadania e qualificação profissional. Com este objetivo, oferece oficinas de nivelamento com o objetivo de suprir lacunas de aprendizagem deixadas pelos níveis anteriores da escolaridade.
A Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde – MT, na perspectiva inclusiva observa nos Cursos de Formação Docente:
[...] a Resolução CNE/CP nº1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, define que as instituições de
Ensino Superior devem prever em sua organização curricular formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais;
A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais – Libras como meio legal
de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como
parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia. (Política Nacional de Educação especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
2007, p. 4)
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Todas as ações educativas da Faculdade La Salle convergem para a construção do conceito de
acessibilidade atitudinal a qual diz respeito às atitudes relacionais das pessoas que não têm necessidades especiais para que as pessoas com necessidades especiais possam usufruir de seus direitos garantidos em lei. São estas atitudes que facilitam a inclusão educacional em todos os níveis de ensino, bem
como, a possibilidade de acessos a bens e serviços destinados a todos os cidadãos.
A inclusão social pressupõe também a preocupação com o futuro dos egressos dos cursos e a
inserção profissional e social. Neste aspecto, a Faculdade La Salle procura aproximar as matrizes curriculares de seus cursos superiores com as demandas concretas da sociedade na qual está inserida.
Como instituição da Rede La Salle de ensino superior, a Faculdade mantém seu carácter de instituição filantrópica e comunitária e integra a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias
(ABRUC) e a Associação Nacional de Educação Católica (ANEC). Por sua dimensão filantrópica está
inserida no Programa de Universidade para Todos – PROUNI do Governo Federal e ao programa de
Financiamento Estudantil, - FIES, também do Governo Federal, ambos os programas sob a coordenação da Mantenedora. Além disso, a IES mantém, sob a orientação da Diretoria Administrativa da Mantenedora o Programa de Assistência Social e Educacional – PASE.
2.8.3 Meio ambiente
(PNEA – Lei Nº 9.795/99 e Decreto Nº 4.281/2002; Res. CP/CNE Nº 02/2012 de 15/06/12)

A Faculdade La Salle comprometida com as questões ambientais local, regional e planetária desenvolve no âmbito do Ensino Superior a prática educativa integrada, continua e permanente. Propõe
um constante exercício de transversalidade e a interdisciplinaridade no espaço acadêmico. Promotora
de conhecimento individual e da coletividade dos valores sociais, habilidades e competências dentro
das áreas de conhecimento específico de cada curso, insere nas disciplinas trabalhadas a relatividade
com o meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental, baseada na Lei Nº. 9.795/99 a Política Nacional de Educação Ambiental.
Previsto na Constituição Federal (CF), de 1988, no inciso VI do § 1º do artigo 225 "todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações".
A Faculdade La Salle acolhe os princípios, valores e as diretrizes propostos na legislação sobre a
educação ambiental e adota na prática formativa “os valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (Lei Lei Nº 9.795/99, Art. 1º). O desenvolvimento do seu conteúdo é realizado de forma integrada aos programas educacionais que desenvolve
em todos os cursos da IES.
Por ser uma Instituição de fonte humanista e solidária, os princípios básicos propostos da educação ambiental pela lei (Art. 4º), já estão incluídos nos valores institucionais descritos sob os títulos 1.
Inspiração e vivência cristão-lassalistas; 3. Exercício da Cidadania fraterna e solidária; 4. Respeito à
diversidade e à vida; 5. Valorização da inovação, da criatividade e do empreendedorismo; 10. Valorização do ambiente para as relações interpessoais; 11. Equilíbrio das práticas econômicas agroindustriais aliado à sustentabilidade ambiental; sendo agora corroborados pela legislação.
Por sua função específica na formação de professores em seus Cursos de Licenciatura, o tema da
formação ambiental, compõem os currículos desses cursos, conforme prevê o Art. 11 da Lei Nº
9.795/99.
Os conselhos de Curso e o Núcleo Docente Estruturante de cada Curso tem a função do acompanhamento das políticas de educação ambiental em seus Cursos. A formação continuada dos professores
sobre o tema, é realizado pelas Jornadas Pedagógicas semestrais.
A Faculdade La Salle está envolvida no Programa Lucas do Rio Verde Legal, coordenado pela
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mento nacional e internacional visa “promover a regularização sócio ambiental das propriedades rurais
do município de Lucas do Rio Verde compatibilizando o desenvolvimento agropecuário e a conservação ambiental da região”. Procura agir na área ambiental, sanitária e também trabalhista. A Faculdade
integra o esforço do município e demais associados na consecução dos objetivos do programa.

2.8.4 Memória e patrimônio Artístico e Cultural
A Faculdade La Salle, inserida no Estado de Mato Grosso e localizada no município de Lucas
do Rio Verde se integra ao seu processo cultural de arte, música e demais aspectos culturais. Neste
sentido está integrada ao desenvolvimento educacional e cultural do estado e do município. Está associada aos organismos governamentais estaduais e municipais na conservação, resgate e promoção da
cultura e da arte.
Permanentemente a diversidade cultural e o multiculturalismo são focos de projetos de pesquisa, seminários, fóruns de discussão e de reflexão no âmbito dos cursos de formação docente, bem como nos Trabalhos de Conclusão de Cursos.
Também são realizadas atividades de ação e extensão comunitária nas quais é oportunizada a
manifestação artístico criativo e de expressão cultural dos grupos que formam a comunidade. Nesta
modalidade pode ser citada a realização da Mostra de Ginástica e Dança, as apresentações artísticas e
de expressão das culturas inseridas no JÓIA La Salle – Jogos de Integração Acadêmica, as apresentações artísticas que fazem a abertura dos Seminários dos Cursos de licenciatura nas quais apresentam-se
grupos como os do CTG – Centro de Tradições Gaúchas, Flor do Cerrado, Gruner Wald, Centro de
Ballet Premier e Copéllia, Grupo de Dança da Escola Especial Renascer, Grupos de Danças do Parque
Cultural de Lucas do Rio Verde – MT entre outros.

2.8.5 Educação em Direitos Humanos
(Res. CNE/CP Nº1 de 30/05/2012, estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos)

Como afirma a Resolução, a formação em Direitos Humanos é um dos temas fundamentais da
formação atual dos cidadãos brasileiros. Com o movimento que nasce com a Revolução Francesa
(1789) a presença dos direitos humanos é cada vez divulgados em muitas nações do Estado Moderno.
Em 1948 a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas faz a proclamação Universal dos
Direitos Humanos. A partir daí esses direitos passam a integrar muitas constituições de país, bem como manifestações e acordos internacionais e no Brasil. A Constituição Federal de 1988 também integra seu conteúdo.
De forma transversal está presente no Regimento da Instituição, neste Plano de Desenvolvimento
Institucional, nos Projetos Políticos Pedagógicos e alguns cursos, por sua especificidade seu conteúdo
é contemplado nas disciplinas.
2.8.6 Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Indígena
(Parecer CP/CNE Nº 3/2004 e Res. CP/CNE Nº 01, 17/06/2004)

Conforme descrito acima, atualmente a agricultura é a base de sustentação da economia
regional, com a presença de grandes produtores agrícolas, vindos do sul do país. Mas a origem do Estado do Mato Grosso, bem como boa parte de sua população é descendente de grupos étnicos bem variados, dentre os quais os grupos indígenas. Além desses, acontece o fenômeno da migração de pessoas
de outros estados brasileiros, principalmente do norte, para atender à necessidade de mão de obra para
as indústrias instaladas na cidade.
Por sua constituição de Instituição de Educação de Ensino Superior da Rede La Salle, a Faculdade contempla em seus objetivos institucionais específicos de, h) colaborar na investigação da verdade e
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na busca de soluções dos problemas humanos através da análise e difusão do pensamento ético, moral
e social cristão; i) integrar-se na comunidade local contribuindo para o seu desenvolvimento social,
cultural, agroindustrial e na melhoria da qualidade de vida, considerando suas múltiplas manifestações;
a visão de inserção na formação de seus alunos a Educação das Relações Étnico-raciais. Assim, a Faculdade acolhe as especificações propostas pela Resolução CP/CNE Nº 01, 17/O6/2004, Art. 1º, § 1º
referente à inclusão destes conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos da Instituição.
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3 POLÍTICAS ACADÊMICAS
IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DE CURSOS
3.1 OFERTA DE CURSOS
A Faculdade La Salle oferece os cursos conforme a planilha abaixo, em diversas áreas do conhecimento. De acordo com o PDI anterior vem promovendo a expansão constante de sua área de atuação.
Cursos da Faculdade La Salle
Curso

1. Administração

Habilitação

Bacharelado
Presencial

Autorização

Reconhecimento

Vagas

Turno

Local de
Funcionamento

Portaria Ministerial
Nº. 2654 de 07/12/2001
DOU 10/12/2001

Renovação de
Reconhecimento
Portaria
Nº. 116 de
27/06/2012
D.O.U. 28/06/12

100
Anual

Noturno

Unidade Sede

100
Anual

Noturno

Unidade Sede

2. Ciências
Contábeis

Bacharelado
Presencial

Portaria Ministerial
Nº. 2920 de 14/12/2001
DOU 18/12/2001

Renovação de
Reconhecimento
Portaria
Nº. 116 de
27/06/2012
D.O.U. 28/06/12

3. Direito

Bacharelado
Presencial

Portaria Ministerial
Nº. 4343 de 28/12/2004
DOU 29/12/2004

Renovação de
Reconhecimento
Portaria Nº 492, de
20/12/2011
D.O.U. 23/12/2011

60
Anual

Noturno

Unidade Sede

4. Pedagogia

Licenciatura

Portaria Ministerial
Nº. 1.739 de 26/20/2010.
D.O.U. 27/10/10

Portaria SERES nº
429 de 28/07/14,
D.O.U 3/07/2014

60
Anual

Noturno

Unidade Sede
Unidade II

5. Educação
Física

Licenciatura

Portaria Ministerial
Nº. 2.256 de 08/12/11
D.O.U. 10/12/11

Portaria SERES nº.
617 de 30/10/2014,
D.O.U. 31/10/2014

120
Anual

Noturno

Unidade Sede e
Unidade II

6. Gestão em
Tecnologia da
Informação

Tecnológico

Portaria nº. 385 de
19/09/2011
D.O.U 21/09/2011

Portaria SERES Nº.
428 de 28/07/2014
D.O.U 31/07/2014

120
Anual

Vespertino
e Noturno

Unidade Sede

7. Agronegócio

Tecnológico

Portaria SERES n°. 280,
de 19/12/2012
D.O.U. 28/12/2012

Portaria SERES nº
1.037 de
23/12/2015
D.O.U. 24/12/2015

120
Anual

Vespertino
e Noturno

Unidade Sede

8. Gestão da
Produção
Industrial

Tecnológico

Portaria SERES nº 401, de
29/05/2015, D.O.U.
01/06/2015

120
Anual

Vespertino
e Noturno

Unidade Sede

9. Agronomia

Bacharelado

Aguardando Portaria de
Autorização

160
Anual

Vespertino
e
Noturno

Unidade Sede

TOTAL

960

Fonte: Setor de Registro e Controle

O presente PDI retoma as perspectivas da Instituição em termos de sua projeção para os próximos anos, dentro das condições de sua execução.
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3.2 Perspectivas de Cursos de Graduação

Habilitação
Bacharelado
Licenciatura
Tecnológico

Número
de vagas

Processo
Seletivo

Regime de
Matricula

Turno(s) de
Funcionamento

1. Engenharia Civil

Bacharel

60

Anual

Semestral

Noturno

1. Medicina Veterinária

Bacharel

60

Anual

Semestral

Diurno

P1

I2

2. Zootecnia

Bacharel

60

Anual

Semestral

Diurno

P1

I2

3. Agronomia

Bacharel

60

Semestral

Semestral

Diurno/Noturno

1. Arquitetura/Urbanismo

Bacharel

60

Anual

Semestral

Noturno

2. Direito

Bacharel

120

Anual

Semestral

Noturno

ÁREA DO CONHECIMENTO

1. Engenharias
2. Ciências Agronômicas e Veterinárias

3. Ciências Sociais Aplicadas

Curso

TOTAL

2016 2017 2018 2019 2020

P2

I1

A
P2
P2

I1
I1
1

2

2

Legenda:
P1: Postagem no sistema e-MEC no primeiro semestre
P2: Postagem no sistema e-MEC no segundo semestre
I1: Início do Curso no primeiro semestre
I2: Início do Curso no segundo semestre
A: Pedido para aumento de vagas – início do curso diurno
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3.3 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU)
A partir da implantação de cursos em novas áreas do conhecimento, a possibilidade de
oferta de cursos se amplia. Por sua vocação regional, a Faculdade se preocupa em dar oportunidade de
formação continuada aos acadêmicos e a população local e regional. Além de dar continuidade à formação de seus egressos, os Cursos de Pós-graduação, lato sensu, buscam atender às necessidades de
formação de profissionais nas áreas de atuação da Faculdade. Na sua oferta, a Faculdade pode valer-se
de sua integração com a Rede La Salle, bem como da Rede Católica de Educação Superior.
Projeção de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu
ÁREAS DO CONHECIMENTO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Ciências Exatas e da Terra

1

1

1

1

1

2. Ciências da Saúde

1

1

3. Ciências Agronômicas e Veterinárias
4. Ciências Sociais Aplicadas

1

1

4

4
2

4

4
2

4

4
2

4

8

5

8

6

9

5. Ciências Humanas
Total

1

3.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Atendendo às exigências do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o
art. 80 da Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, a Faculdade La Salle pretende: - iniciar uma cultura
institucional de EAD através da introdução das novas tecnologias da informação e da comunicação; fomentar a educação continuada possibilitando a capacitação permanente e o aperfeiçoamento profissional à comunidade acadêmica da Faculdade; e - buscar a cooperação e parcerias com instituições
locais, nacionais e internacionais desenvolvendo a EAD de forma interinstitucional e colaborativa.
Cabe ao Conselho Superior da Faculdade a normatização das modalidades de oferta disciplinas
semipresenciais, bem como a aprovação dos Protocolos de Intenção e dos Convênios a serem protocolados sobre o tema.
Está em andamento um programa de implantação de sistema EAD para toda a Rede La Salle de
ensino superior. Isso contribuirá para a flexibilização do ensino, criando alternativas para o aluno escolher e melhor desenvolver seus estudos.

3.5 EDUCAÇÃO CONTINUADA
O conceito de continuidade de formação será desenvolvido junto aos professores para que deem
continuidade à sua formação acadêmica em cursos de pós-graduação stricto senso. Além da formação
específica em cursos de pós-graduação, a formação continuada está relacionada à participação em programas e projetos de pesquisa desenvolvidos pela Faculdade ou pelas Instituições da Rede La Salle.
Também se insere no apoio à participação em eventos e a formação em serviço. A formação continuada se realiza também pela produção científica dos acadêmicos e dos Professores e Pessoal Técnico
Administrativo.
3.6 PESQUISA
Apesar de seu carácter de faculdade, a Instituição promove a pesquisa através de projetos de iniciação científica e projetos de pesquisa de seu corpo docente. Algumas poderão ser financiadas pela
Instituição e outras por entidades de fomento à pesquisa, públicas e privadas, com a finalidade de gerar
conhecimento nas diversas áreas.
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O Conselho Pedagógico aprovou as Linhas de Pesquisa da Faculdade, pela Resolução Nº. 130/13
de 04/04/13 assim constituídas:
1ª. Estudos Populacionais e Estratégias Regionais
2ª. Desenvolvimento Socioeconômico e Sustentabilidade
3ª. Estado de Direito e Agronegócios
4ª. Memória, Cultura e Identidade.
5ª. Estudos Culturais e Linguagens na Educação
6ª. Gestão e Tecnologia da Informação
7ª. Desenvolvimento de Sistemas
8ª. Alimento, Nutrição e Saúde
9ª Sustentabilidade e Meio Ambiente
Cada uma delas desdobradas em aspectos específicos que abrangem as áreas de conhecimento e
cursos oferecidos pela Faculdade.
O Conselho Superior ou a Diretoria, conforme o caso, aprovam o programa e as atividades de
pesquisa da Faculdade.
As Linhas de Pesquisa Institucionais são definidas pelo Conselho Superior da Faculdade atender
à legislação vigente sobre o tema, alinhando-as com as Linhas de Pesquisa propostas pela Associação
Internacional de Universidades Lassalistas – AIUL e as definições da Rede La Salle de Ensino Superior do Brasil.

3.7 PRODUÇÕES ACADÊMICAS
As ações de estímulo às produções acadêmicas e sua difusão estão previstas no Plano de Carreira
Docente através de pontuação própria. Além disso, eventos como o Concurso de Artigos Científicos e
a MIC – Mostra de Iniciação Científica, oportunizam a discentes e docentes o incentivo à publicações
científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais.
O Programa de Pesquisador Voluntário também é outra iniciativa institucionalizada que abre
oportunidade para as produções acadêmicas de interesse local e regional.
3.8 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Apoiada na sua Missão de “desenvolvimento integral da pessoa humana [...] comprometida
com a transformação local e regional”, a Faculdade La Salle ao mesmo tempo em que defende a formação para valores mais profundos do que apenas ‘técnicas específicas’; estimula que docentes e acadêmicos tenham ciência das exigências e demandas do mercado a respeito de desempenho, de empregabilidade e inserção profissional. Para isso, a IES mantém constante comunicação com a sociedade na
qual está inserida, inclusive monitorando as pesquisas sócio educacionais quanto às expectativas da
sociedade em relação à função do ensino superior na melhoria da qualidade de vida e profissional dos
indivíduos.
Dessa forma, a Faculdade La Salle desenvolve um composto de comunicação que agrega, de
forma integradora, seus diversos públicos, comunicando sua missão, princípios e produtos institucionais às comunidades, interna e externa. O resultado desse esforço de comunicação é reconhecido e
relatado no relatório da Comissão Própria de Avaliação (2011, p. 39), “a imagem da Instituição perante a comunidade é vista por 98,0% dos respondentes entre excelente/muito bom/bom”. Em todos os
anos que a pesquisa foi realizada, a partir de 2010, esse resultado nunca esteve abaixo de 95%, o que
aponta o alcance da excelência na comunicação integrada da IES.
A estrutura de comunicação da IES para que se possa atingir esses fins, é constituída principalmente pela rede de dados e telefonia interna, Internet e website da IES, estrutura interna de malote e
correspondências, caixa postal externa, informativo acadêmico, publicações e relatórios acadêmicos e
administrativos, bem como a estruturação de um departamento específico no organograma com função
de apoio administrativo às ações de comunicação (ACM – Assessoria de Comunicação e Marketing).
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3.8.1 A Comunicação interna
Os canais de comunicação interna estão implantados de maneira suficiente, pois há o acesso da
comunidade interna às informações acerca dos resultados das avaliações recentes através de reuniões
de divulgação às turmas e cursos dos resultados da CPA – Comissão Própria de Avaliação.
Da mesma forma, a divulgação dos cursos, da extensão e pesquisa, da existência de mecanismos
de transparência institucional, da ouvidoria, entre outros, também segue os mesmos trâmites e se utilizam das mesmas ferramentas da Comunicação Externa.
A comunicação interna é caracterizada pela transmissão de informações necessárias à gestão e
operação das ações da instituição em nível organizacional. Desta forma, ela adquire papel estratégico,
fazendo com que a organização conheça primeiro a si próprio para, a seguir, melhor se comunicar com
seus públicos externos. Neste sentido, a instituição constrói uma comunicação eficiente e coerente com
seus objetivos, e com a atuação de seus atores internos. O principal mecanismo de comunicação interna é formalizado no uso de e-mail e documentos oficiais (ofícios, comunicados, portarias, etc.) para
registrar os resultados de decisões, reuniões e ações importantes da atividade da IES. A comunicação
informal no que tange à discussão e solução de problemas mais simples também é destaque, uma vez
que o porte da organização ainda permite tal formato, desde que os assuntos tratados não demandem
registro formalizado.
Dessa forma, a Faculdade La Salle entende que lidar de forma eficaz com seu público interno
leva à satisfação de todos os colaboradores, fazendo com que estes se tornem os melhores promotores
da instituição. “Sua satisfação e a comunicação boca-a-boca favoráveis atingem outros, tornando fácil
atrair e atender maior número de pessoas” (RAMOS, 2004, p. 24 apud SILVA, 2008).
3.8 2. A comunicação externa
Os canais de comunicação externa estão muito bem, visto que o acesso da comunidade externa
às informações acerca dos resultados das avaliações recentes é amplamente divulgados e socializados
através do site e de reuniões com alunos e sociedade organizada.
Da mesma forma, a divulgação dos cursos, da extensão e pesquisa, da existência de mecanismos
de transparência institucional, da ouvidoria, entre outros, também segue o mesmo critério buscando a
ampla e irrestrita divulgação.
No âmbito externo, com vistas à ampliação da atuação da IES na região, objetiva-se expandir a
comunicação das ações da IES aos demais municípios de entorno a Lucas do Rio Verde, sendo eles:
Tapurah, Nova Mutum, Sorriso, São José do Rio Claro, Feliz Natal, Nova Ubiratã, Santa Carmem,
Sinop, Santa Rita do Trivelato e Vera. Para isso, alguns objetivos e estratégias se tornam fundamentais:
a) Reforçar o relacionamento da IES com os veículos de comunicação da região (das referidas
cidades), acordando contratos comerciais com as mídias e promovendo projetos de extensão junto à
comunidade de cada local, realizando ações que despertem a chamada mídia espontânea.
b) Intensificar o relacionamento com a comunidade acadêmica e regional, aprimorando a Gestão
do Relacionamento com o Cliente por meio de ações de marketing direto. Ações voltadas à captação
de novos alunos, fidelização e redução da evasão dos atuais alunos, redução da inadimplência, melhoria dos processos de comunicação e avaliação, facilitar o gerenciamento de soluções de e-Learning
(EAD) e manter uma comunicação relevante com os ex-alunos (egressos).
c) Criar o desejo na mente dos “prospects”, adolescentes que, hoje, estão na faixa dos 10 aos 14
anos de idade e, entre 03 e 05 anos, estarão ingressando no ensino médio e ensino superior, respectivamente. “Um trabalho de longo prazo, começando por trazer a comunidade para dentro de sua sede,
possivelmente tornaria sua instituição um referencial e objeto de desejo dos futuros clientes, ainda
que estes efetivem a matrícula dali a três anos ou mais” (BÔAS, 2008, p. 359).
A instituição mantém como meios de comunicação interna canais permanentes de comunicação
pelo site da Faculdade, na Internet, o Informativo La Salle. Também mantém o cadastro do correio
eletrônico para todos colaboradores que usam a informática para suas atividades profissionais e acadêmicas.
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Parte do conhecimento produzido pela Faculdade é divulgado pela Revista Cadernos de Pesquisa
e Extensão, com o ISSN 2176-2538.
3.8.3 A sinergia com a administração pública
A medida em que a Faculdade La Salle cresce e se enraíza na região médio-norte de Mato
Grosso, suas ações de parceria e interação com a sociedade e o ente público se reforçam e possibilitam
importantes energias sinérgicas para o desenvolvimento da região. Segundo Bôas (2008, p. 110), algumas IES se tornam “locomotivas do desenvolvimento econômico e social de municípios e regiões,
abastecendo a máquina pública com tributos e rebocando uma infinidade de modelos de negócios periféricos”. Dentro os negócios periféricos à educação, pode-se citar o incremento que a instituição promove no mercado imobiliário, no mercado de serviços e, havendo fomento para a fixação dos profissionais formados na região, a economia local também ganha, por meio do desenvolvimento de empreendimentos profissionalizados.
A administração municipal de Lucas do Rio Verde-MT compreende que a excelência do Município se volta para o desenvolvimento do agronegócio, por meio da verticalização da economia, passando ao seu segundo ciclo econômico, que se consolida com a chegada de grandes indústrias de transformação de alimentos. Com o desenvolvimento econômico, a gestão estratégica da informação tornou-se uma parte crítica e integrada a qualquer estrutura gerencial de sucesso.
Nesta perspectiva, nossa instituição mantém cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de
Administração e Gestão, Contabilidade, Direito, Agronegócio, Tecnologia da informação; e licenciaturas em Pedagogia e Educação Física, contribuindo para as demandas regionais, especialmente focadas
no agronegócio e na formação de professores. Neste PDI, a proposta de abertura de novos cursos complementa a necessidade de formação humana de nossa região, sempre objetivando o acréscimo de qualidade técnica e profissional, bem como a contribuição da IES para o desenvolvimento regional.

3.8.4 Mobilidade Acadêmica
A Rede La Salle mantém cinco Instituições de Educação Superior no Brasil:1. Centro Universitário La Salle - Unilasalle, de Canoas-RS; 2. Centro Universitário La Salle – Niterói-RJ; 3. Faculdade
La Salle – Manaus-AM; 4. Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde; 5. Faculdade de Tecnologia La
Salle de Estrela/RS. A Rede La Salle de Educação Superior mantém um protocolo de intenções e um
acordo assinado, em abril de 2011, entre todas elas que permite o intercâmbio de professores, alunos,
programas, projetos entre elas.
Em nível Internacional, a Rede La Salle está associada pela Associação Internacional de Universidades Lassalistas – AIUL, que reúne todas as Instituições de Educação Superior da Rede La Salle de
todo o mundo. Em 2015 estão integradas à rede aproximadamente 70 Instituições de Educação Superior, Universidades e Instituições isoladas, bem como Instituições de Educação Superior associadas à
Rede La Salle.
No X Encontro da AIUL, realizado em Manila, Filipinas, a Associação formalizou o protocolo
de mobilidade de professores e estudantes entre as IES da Associação, em 29 de fevereiro de 2012.
Atualmente, a Faculdade La Salle possui convênios de mobilidade acadêmica com 15 instituições estrangeiras em 07 países diferentes (México, Colômbia, Portugal, Espanha, França, Filipinas e
China). Semestralmente há a publicação de Edital específico para alunos que queiram se candidatar a
estudar de um a dois semestres em alguma IES conveniada.
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4. PERFIL DO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO
4.1. CORPO DOCENTE
4.1.1 Composição do Corpo Docente
A qualidade acadêmica de uma instituição de educação superior depende diretamente da qualificação, competência e compromisso do seu corpo docente e também do corpo técnico-administrativo. O
desempenho da instituição em termos de formação humana e profissional de seus acadêmicos está relacionado à capacidade do corpo docente estabelecer uma relação de aprendizagem e desenvolvimento
pessoal e qualificação profissional com seus acadêmicos.
O corpo docente atende às exigências legais estabelecidas no Plano de Carreira Docente e na
legislação vigente. O planejamento para transformar a Faculdade em Centro Universitário buscará
atender os requisitos de regime de trabalho e titulação exigidos pela Resolução CNE/CES n. 01/2010,
que dispõe sobre normas e procedimentos para credenciamento de Centros Universitários.
Entre outras exigências, estabelece quanto ao corpo docente o seguinte:
Art. 3º São condições necessárias para a Faculdade solicitar credenciamento como Centro Universitário:
I - mínimo de 20% (vinte por cento) do corpo docente contratado em regime de tempo integral;
II - mínimo de 33% (trinta e três por cento) do corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

Os quadros abaixo demostram o regime de trabalho e titulação do corpo docente em 2015:
2015
1° Semestre

2° Semestre

Horista

Parcial

Integral

0 a 11

12 a 39

40 a 44

49%

32%

19%

Total
55

Horista

Parcial

Integral

0 a 11

12 a 39

40 a 44

56%

Total
55

25%
19%
Fonte: Recursos Humanos da Faculdade

2015
1° Semestre
Especialista

Mestre

28 (50,91%)

25 (45,45%)

2° Semestre

Total
Doutor
2
(3,64%

55

Especialista
26
(47,27%)

Total
Mestre
Doutor
25
4
55
(45,45%)
(7,27%)
Fonte: Recursos Humanos da Faculdade

2015
Experiência Acadêmica
Até 5 anos
22
(40%)

5 a 10 anos
16 (29,09%)

Total

Mais de 10 anos
17
(30,91%)

55

Experiência Profissional
Até 5 anos
7
(12,72%)

Total
5 a 10 anos
Mais de 10 anos
11
37
55
(20%)
(67,28%)
Fonte: Recursos Humanos da Faculdade
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4.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
4.2.1 Composição do Corpo Técnico Administrativo
O corpo técnico-administrativo da Faculdade La Salle é composto conforme os quadros abaixo.
Formação do Corpo Técnico Administrativo
2015
Titulação

1° Sem

2° Sem

Especialização

5

8%

6

9%

Superior Completo

18

28%

21

31%

Ensino Médio Completo

22

34%

22

33%

Fundamental Completo

10

16%

10

15%

Fundamental Incompleto

9

14%

8

12%

Total

64

67
Fonte: Setor de Recursos Humanos

4.2.2 Plano de carreira e regime de trabalho
O Plano de Carreira do Corpo Técnico Administrativo está em fase de elaboração do projeto pela
Diretoria Geral da Faculdade La Salle, para posterior aprovação do Conselho Superior da Faculdade e
encaminhamento para análise e aprovação da Mantenedora e protocolar no Ministério do Trabalho de
Cuiabá/MT.
Todos os colaboradores que integram o Corpo Técnico Administrativo são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. A Instituição procuras atender aos requisitos legais de oferta do
índice de vagas para Deficientes. No entanto, por falta de oferta, não consegue atingir aos índices exigidos por lei.
4.2.3 Política de Pessoal Técnico-Administrativo
As políticas de orientação e formação do Pessoal Administrativo tem sua fundamentação nas
políticas de pessoal emitidas pela Sociedade Porvir Científico, Mantenedora da Faculdade La Salle.
Como instituição particular busca atender às normas do Regime de Trabalho conforme as diretrizes
dos Ministérios que lhe cabem. Como Instituição católica-lassalista atua em constante consonância
com os princípios e valores inscritos na sua missão e visão institucional.
A fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados, a Faculdade adota as seguintes diretrizes
em sua política de qualificação:
- viabilizar programas de qualificação permanente do corpo técnico-administrativo, para o mesmo possa desenvolver competências e habilidades específicas de sua área de atuação;
- implementar formas de renovação do quadro de pessoal técnico-administrativo, visando ao
aprimoramento dos serviços prestados e o crescimento pessoal e profissional do mesmo; e
- enfatizar a importância crescente da competência profissional a ser exigida dos colaboradores
na prestação dos serviços oferecidos em vista da excelência da missão institucional.
4.2.4 Normas de seleção e contratação
A admissão e o Enquadramento do pessoal técnico-administrativo na Instituição ocorrem mediante processo de seleção realizado de acordo as normas de recrutamento, seleção, atualização e enquadramento no Quadro de Pessoal Técnico-administrativo, tais como seleção de currículo, entrevistas e
demais normas estabelecidas pela Diretoria em comum acordo com a Mantenedora.
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5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO
5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO
A Instituição adota o Regimento aprovado na instalação da Faculdade Univerde. O novo Regimento será implementado quando da instalação do Centro Universitário.

O Capítulo II, Art.5º do Regimento, trata da estrutura administrativa da Faculdade La Salle,
comporta pelos seguintes órgãos:
I - Órgãos da Administração Superior
a) Órgão Colegiado:
1. Conselho Superior (COP)
b) Órgão Executivo:
1. Diretoria
II - Órgãos da Administração Básica
a) Órgãos Colegiados:
1. Colegiado de Curso
2. Núcleo Estruturante Docente - NDE
b) Órgão Executivo
1. Coordenação de Curso
III - Órgãos Suplementares e de Apoio
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5.2 ÓRGÃOS COLEGIADOS – COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO
O Conselho Pedagógico (COP), órgão colegiado de administração superior, de natureza
normativa, deliberativa, jurisdicional, consultiva e disciplinar em matéria administrativa, didáticocientífica é a instância máxima de deliberação e final de recurso da Instituição. As atribuições e a descrição do Conselho Superior são apresentadas no Regimento da Faculdade.
A Administração Básica da Faculdade La Salle é exercida pelo Colegiado do Curso e como Órgão
executivo, pela Coordenação de Curso. O Regimento da Faculdade normatiza quanto à sua função,
composição e funcionamento.
O Núcleo Docente Estruturante - NDE
De acordo com a Portaria do Ministro da Educação Nº 147/2007, de 02/02/2007, publicado no
D.O.U em 5/02/2007, que dispõe sobre a complementação da instrução dos pedidos de autorização de
Cursos de Direito e Medicina, inserindo nela a existência do Núcleo Docente Estruturante – NDE e,
por extensão, as diretrizes da avaliação inserem a exigência desse organismo na planilha de avaliação
dos outros Cursos das Instituições de Educação Superior; com a Resolução CONAES nº 1 de 17/06/10
e Parecer CONAES nº 4 de 17/06/10 e Oficio Circular MEC/INEP/DAESCONAES nº 074/10 de
31/08/10, foi regulamentado o Núcleo Docente Estruturante dos cursos da Faculdade La Salle.
O Núcleo Docente Estruturante - NDE - de cada curso, está de acordo com a Resolução do
Conselho Pedagógico - COP Nº 76/2010, de 25 de fevereiro de 2010, que Aprova o Regulamento do
Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação da Faculdade La Salle.
5.3 ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS
A Faculdade La Salle mantém como Órgãos Suplementares e de Apoio: Setor de Registro e Controle Acadêmico; a Biblioteca La Salle; o Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI, o Núcleo de
Prática Jurídicas – NPJ. Os Órgãos Suplementares e de Apoio podem ser criados, modificados ou extintos, por iniciativa da Diretoria. Eles têm coordenação própria, vinculação definida e obedecem a
regulamentos aprovados pelo Conselho Superior.

5.3.2 Núcleo de Tecnologia e da Informação - NTI
O Núcleo de Tecnologia e da Informação (NTI) tem como principal função gerenciar todos os
serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, atendendo as demandas acadêmicas e administrativas da instituição, tanto na dimensão de softwares como de hardwares e recursos de comunicação.
O NTI segue as normas previstas no Regimento e Regulamentadas pelo Conselho Superior da Faculdade.
Com o objetivo de melhorar a gestão, obter maior retorno dos seus recursos e processos de TI e
visando o envolvimento ativo da sua equipe com os processos institucionais, o NTI estabelece como
meta a elaboração do seu Plano Diretor de TI (PDTI), alinhado a este PDI e de acordo com o Planejamento Estratégico Institucional. A construção e adoção do PDTI facilitará o cumprimento das metas e
possibilitará a melhoraria dos processos.
5.3.1 Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ
O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, exigência do Projeto Pedagógico do Curso de Direito atende
às exigências previstas na Resolução CNE/CES Nº. 9/2004 em seu artigo 5º, inciso III, que trata do
eixo de formação prática e no artigo 7º. e seus parágrafos, que tem o estágio supervisionado por objeto
específico, e o Projeto Pedagógico do Curso de Direito onde consta a obrigatoriedade de implantação
do NPJ.
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6 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
6.1 PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO
O Programa de Apoio Pedagógico são programas, projetos e organismos da Faculdade La Salle
que procuram dar o apoio pedagógico ao acadêmico, nas dimensões de aprendizagem, psicológica, de
integração acadêmica e desenvolvimento das competências e habilidades próprias para a formação
integral do aluno como pessoa e profissional do curso que frequenta. Sua organização pode ser proposta por professores e setores da Faculdade e é definido pela Diretoria da Faculdade.
6.1.1.Programa de Nivelamento
O programa de nivelamento proporciona aos alunos a oportunidade de recuperar suas competências e habilidades em disciplinas consideradas essenciais para a compreensão dos Conteúdos ministrados no ensino superior. Sua oferta é organizada pela Diretoria Acadêmica da Faculdade.
6.1.2 Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP
O Núcleo de Apoio Pedagógico, NAP desenvolve o Programa Institucional de Apoio aos Discentes através de diferentes programas de apoio específico, que buscam dar conta de soluções educacionais que minimizem as variáveis que interferem nas condições de permanência dos alunos no Ensino
Superior, evitando a evasão. Procura também identificar e minimizar os problemas de ordem psicológica ou psicopedagógica que interfiram na aprendizagem e encontrar alternativas para os problemas de
ordem financeira que impossibilitam, muitas vezes, a permanência nos cursos.
6.1.3 Ouvidoria
A Faculdade La Salle mantém o serviço da Ouvidoria Institucional com as seguintes funções:
a) encorajar as reclamações e sugestões: os acadêmicos devem perceber que a Faculdade
tem prazer em ouvir suas reclamações ou sugestões, porque assim tem oportunidade de
atendê-los melhor;
b) desenvolver a capacidade de ouvir reclamações e aprender com elas;
c) disseminar a cultura da satisfação dos acadêmicos e desenvolver estratégias de escuta e
recuperação por toda a organização.
6.2 PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO
6.2.1 Programas de bolsas e auxílios
Quanto ao programa de Bolsas e Auxílios, a Faculdade adota as seguintes políticas:
a) Está cadastrado no Programa da Universidade para Todos – PROUNI.
b) Está cadastrada no Programa do Financiamento para Estudantes de Educação Superior (FIES) ou outro que a Mantenedora vier a escolher.
c) Possui o Programa de Assistência Social Educacional – PASE, programa da Faculdade em
consonância com a Mantenedora.
d) Possui convênios de descontos para acadêmicos que trabalhem em diversas organizações da
região e oferece bolsas de estudos para acadêmicos-atletas.
Todas as ações de apoio financeiro aos acadêmicos são organizadas a partir da Política de Beneficência e Assistência Social exigida pelo Governo Federal e de responsabilidade da Mantenedora da
Instituição, a Sociedade Porvir Científico.
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6.2.2 – Programa de Monitoria
A monitoria tem a finalidade de instituir um sistema de vida escolar em que haja interação e participação democrática de todos os integrantes da IES e tem como objetivos: a) efetivar a ação educacional, valorizando a ética, a formação de atitudes, a solidariedade e o sentido de liberdade com responsabilidade; b) promover mais interação entre professores e alunos; c) implementar as atividades de
ensino, de pesquisa e de extensão; d) despertar nos alunos a vocação para o Magistério; e) proporcionar maior participação dos alunos nas atividades docentes. A coordenação do programa é feita pela
Diretoria Acadêmica que executa o programa conforme Normas aprovadas pelo Conselho Pedagógico
da Faculdade.
6.3 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS
Ao concluir o Curso de Graduação, o aluno forma um novo vínculo com a Faculdade. Como
formado ele é convidado a continuar vinculado à Instituição para participar das atividades inerentes à
sua nova condição de profissional.
Em forma de rede virtual e em encontros específicos promovidos para tal fim, ele pode participar
de discussões temáticas, prospectando demandas sobre cursos de atualização nas áreas de seu interesse
como também a continuidade de acesso à Biblioteca da IES.
6.4 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL
A Faculdade La Salle oportuniza que o corpo discente organize-se em Diretórios Acadêmicos e
no Diretório Central de Estudantes, de acordo com a legislação vigente e do Regimento da Faculdade.
O exercício dos direitos de representação e participação não exonera o aluno do cumprimento de seus
deveres acadêmicos, inclusive dos de frequência.
A indicação dos representantes discentes e de seus suplentes para os Órgãos Colegiados Superiores e da Administração Básica é realizada pelo estudantes na forma da lei. O mandato cessa
automaticamente quando o corpo discente sofrer pena de suspensão ou exclusão, solicitar
transferência, trancamento de matrícula ou deixar de renová-la.
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7 INFRAESTUTURA FÍSICA E RECURSOS DE APOIO
7.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA DA FACULDADE
A Faculdade La Salle tem sua sede na Av. Universitária, 1000 W, no Bairro Bandeirantes III de
Lucas do Rio Verde – MT, numa área de 8 hectares (80 mil m²). Esse se constitui a Sede da Faculdade.
A Unidade II da Faculdade La Salle situa-se na rua Foz do Iguaçu, 594 – S Bairro Menino Deus,
CEP 78455-000 – Lucas do Rio Verde – MT, onde também funciona, a partir de 2009, o Colégio La
Salle da mesma Mantenedora da Faculdade, Sociedade Porvir Científico.
A política de infraestrutura Institucional está orientada pelas normas da Mantenedora e os critérios de instalação conforme as exigências de avaliação institucional e os Parâmetros Curriculares dos
Cursos oferecidos pela Faculdade.
O Plano Diretor da Faculdade é elaborado conjuntamente com as diretrizes arquitetônicas e de
engenharia educacional e as exigências locais de instalação educacional. A comissão interna do Plano
Diretor propõe à Diretoria da Faculdade os projetos e plantas de modernização e ampliação das instalações que são encaminhadas à Mantenedora para estudo e aprovação.
7.2.1. Prédios e espaço físico
7.2.1.1 Prédio da Unidade Sede
Prédio I
O Prédio I com 2.620,08 m² onde estão instalados os Serviços Acadêmicos e Administrativos, a
Diretoria Geral, a Biblioteca, o Auditório, Laboratórios de Informática, Núcleo de Pratica Jurídica.
Dos Serviços Acadêmicos destacam-se: a Diretoria Acadêmica, a Secretaria das Coordenações,
as Coordenações de Cursos e apoio Acadêmico; Sala de Professores, os Núcleos de Apoio Acadêmico,
Serviço de reprografia.
Dos Serviços Administrativos destacam-se: A Diretoria Administrativa, o SAA (Serviço de
Atendimento Acadêmico) que unifica a Tesouraria e Contabilidade, bem como a Secretaria Geral da
Faculdade. Há ainda o CAA (Central de Apoio ao Acadêmico), que unifica os setores de Extensão, Pós
Graduação, Controles de Estágios, Horas Extras Curriculares, Apoio ao Egresso, Mobilidade Acadêmica, além do Serviço Psicopedagógico. Além destes setores, há ainda os Recursos Humanos, o Núcleo de Tecnologia da Informação, o Setor de Comunicação e Marketing, a Central de Telefonia e Recepção, bem como o Serviço de Vigilância da Instituição.
Prédio II
O Prédio II, com 1.400m², abriga 7 salas de aula (3 de 64 m² e 4 de 48 m²); o Laboratório de
Desenho e Topografia (97,2 m²); o Laboratório multidisciplinar 1 (96 m²) o Laboratório Multidisciplinar 2 (116 m²); o Laboratório Multidisciplinar 3 (96 m²); o Laboratório de Apoio/Solos (40 m²); a Sala
de Equipamentos (17,48 m²); o Almoxarifado dos Laboratórios Multidisciplinar 1 e 3 (36 m²); e Área
de Apoio e Copa ao Pessoal dos Serviços Gerais da IES.
Prédio III
O Prédio III, com 2.719m2, abriga 23 salas de aula (5 de 96 m²; 4 de 64 m² e 14 de 48 m²); o Laboratório Multidisciplinar 4 (144 m²).
Parque de Estacionamento
Os meios de transporte usados pelos alunos são distribuídos entre o uso de carro próprio, motos,
serviço de vans e ônibus, alguns de bicicleta. São 21.000 m² de área para trafegabilidade e
estacionamento da Faculdade. Uma pista de rolamento contorna os prédios da Faculdade para
facilidade de locomoção e agilidade na saída.
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Centro de Convivência
O Centro de Convivência de 624 m² dispõe de cantina/restaurante e espaço para a convivência
dos alunos.
7.2.1.2 Prédio da Unidade II
A Unidade II da Faculdade La Salle está instalada no Colégio La Salle, Rua Foz do Iguaçu, 594
– S Bairro Menino Deus, CEP 78455-000 – Lucas do Rio Verde – MT.
Para o atendimento às exigências de funcionamento dos cursos da Faculdade, nesta unidade,
são disponibilizados espaços de Secretaria Geral, para atendimento Acadêmico e Administrativo, Gabinete as Coordenações, Salas de atendimento aos professores e alunos.
Há compartilhamento dos espaços de Salas de Aula, Biblioteca, Laboratório de Informática e
de Anatomia; Centro Esportivo e Piscinas e todas as suas instalações para o Curso de Educação Física
e Pedagogia.
Também compartilham a Cantina, área de Convivência, Portaria e outros serviços gerais para o
bom atendimento às atividades acadêmicas e administrativas dos Cursos da Unidade II.
7.3 SISTEMA DA BIBLIOTECA
A partir de 2008 a Biblioteca dispõe do Sistema Pergamum, o qual a Rede La Salle utiliza, possibilitando assim, pesquisas em todas as bibliotecas da Rede. O Sistema possibilita o cadastramento de
obras, seguindo todos os processos de classificação, assunto e tombamento, o controle de empréstimos,
reservas, multas e impressão de relatórios diversos. Oferece também os serviços de empréstimo domiciliar, renovações, devoluções, reservas, recebimento de multas, auxílio nas pesquisas, entre outros.
A Biblioteca possui Regulamento próprio aprovado na resolução do COP nº 79 /2010, de 25 de
fevereiro de 2010, que descreve todos suas atribuições e serviços e ainda as normas de utilização. Todo
o acervo é classificado pela CDU o que visa obter melhores resultados nas buscas pelo assunto.
7.3.1 Acervo, serviços e espaço físico
A Biblioteca ocupa uma área de 480m² no piso térreo do prédio I, dimensionado conforme normas técnicas, integrando acervo, ambiente de leitura, guarda-volumes, hemeroteca, processamento
técnico, espaços de estudos que contam com 6 salas para grupos, 10 cabines para estudo individual
com notebooks, 1 sala ampla para estudos individuais, 8 terminais de pesquisa/renovação, sendo um
reservado para cadeirantes. O setor oferece ainda o treinamento de usuários e de colaboradores.
Para incentivar a leitura dos acadêmicos, foram criados: o “Projeto Biblioteca Viva”, “Projeto
Lendo Pra Toda Vida” e o “Aproveite o Feriado”, que visam despertar o interesse e hábito da leitura
nos acadêmicos.
Dentro de seu papel de apoio à pesquisa, a Biblioteca busca a ampliação permanente de material
bibliográfico e o aprimoramento de seus serviços, sendo atualizada constantemente, sempre obedecendo a Política de Aquisição e Conservação do Acervo aprovada pela Resolução do COP nº54/2009 de
14 de maio de 2009. Possui também acervo de periódicos adequado aos cursos da IES, para tanto,
mantém assinaturas correntes, constantemente ampliadas de acordo com as indicações dos coordenadores e docentes.
O acervo bibliográfico, atualmente, contempla todas as áreas do conhecimento, possui aproximadamente 28 mil itens, entre livros, periódicos técnico-científicos, teses, dissertações, trabalhos
de conclusão, multimeios, jornais, revistas, mapas, etc. onde 22.066 são livros.
Apesar de o Pergamum estar disponível livremente pela internet, a Biblioteca possui terminais
próprios e acesso à internet wireless, oportunizando ao usuário fazer diversos serviços, como renovações de empréstimos, reservas, e ainda verificações de informações de sua conta, como livros emprestados, reservas feitas, multas e até mesmo seu histórico de livros retirados, e pesquisas em geral.
Pensando na qualidade dos produtos e serviços e visando melhor atender nossos usuários, é que a
partir de 2011, foi disponibilizada na seção da Biblioteca do site da Faculdade uma Base de Dados
Multidisciplinar, o EBSCO HOST, possibilitando aos acadêmicos realizar pesquisas para desenvolvimento de seus trabalhos acadêmicos, pois ela traz conteúdos na íntegra dos melhores artigos científicos
publicados em periódicos de todo o do mundo. Além disso, os usuários podem usufruir de uma gama
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de periódicos online separados por cursos e ainda de portais científicos como SCIELO, CAPES,
PROSSIGA, COMUT, entre outros.
7.3.2 Atendimento ao público
Os horários de funcionamento da Biblioteca são os seguintes:
- Segunda-feira a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 22h
- Sábados das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.
7.4 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
Os Laboratórios de Informática da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde são utilizados nos
turnos da manhã, tarde e noite por alunos e professores dos cursos de Graduação, Pós-graduação e
Cursos de Extensão e por funcionários da Faculdade.
As regras de uso e o funcionamento dos Laboratórios de Informática seguem o Regulamento de
Uso dos Laboratórios de Informática, aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade.
7.4.1 Acesso a equipamentos pelos alunos
Os alunos têm acesso aos equipamentos de informática através dos 3 (três) laboratórios que são
utilizados nos turnos da manhã, tarde e noite, os 6 dias letivos da semana. Os laboratórios são utilizados para as aulas e também para uso pessoal dos alunos. Os alunos podem realizar seus trabalhos acadêmicos, programar conforme os softwares e aplicativos disponíveis nos laboratórios, utilizar a Internet para elaborar pesquisas com fins educacionais e usar os serviços de correio eletrônico. Para acessar
os equipamentos, cada aluno possui seu próprio login e senha.
7.4.2 Acesso a equipamentos pelos docentes
Os docentes têm acesso aos equipamentos de informática através dos laboratórios de informática
e de microcomputadores para uso exclusivo dos professores localizados na sala dos professores. Para
acessar os equipamentos, cada professor possui seu próprio login e senha.
7.5 NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O Núcleo de Tecnologia da Informação da Faculdade La Salle encontra-se instalado no segundo
piso do Bloco 1 e sua equipe de colaboradores é determinada pela Diretoria Administrativa.
7.5.1 Link de Internet da Instituição
A Instituição possui um Link de Internet de 34Mbps fornecido pela Embratel, que chega até a
Instituição por um canal de fibra óptica, com projeção de ampliação para 100 Mbps e contratação de
mais um link redundante de internet.
7.5.2 Manutenção e conservação dos equipamentos Informações da IES
A manutenção e conservação dos equipamentos bem como a constante atualização e ampliação,
manutenção da rede de dados, permitem o bom estado dos mesmos e é feita periodicamente e sempre
que necessário pela equipe do NTI.
7.5.3 Recursos audiovisuais e multimídia
Os recursos audiovisuais e multimídias disponíveis para o atendimento das necessidades dos professores e alunos são administrados pelo NTI. A instituição tem uma política de atendimento às necessidades de recursos audiovisuais, com atualização anual do acervo necessário para o perfeito atendimento às necessidades pedagógicas e administrativas. Todas as salas possuem recursos audiovisuais e
multimídia.
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7.5.4 Características tecnológicas
A estrutura de TI da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde está em expansão a fim de atender cada vez melhor as necessidades de sua equipe e de seus alunos, seu Núcleo de Tecnologia da Informação conta com equipamentos que atendem as atuais necessidades. A política de atendimento às
necessidades de infraestrutura tecnológica é elaborada em conjunto com a Mantenedora e aprovada
anualmente.
O Web Site da Faculdade La Salle é hospedado dentro do portal do Centro Universitário Unilasalle de Canoas, e pode ser acessado pela url www.faculdadelasalle.edu.br/lucas. Dentre os recursos
úteis aos alunos, o site oferece os serviços Portal do Aluno e Portal do Professor:
a) O Portal do Aluno: onde o acadêmico tem a qualquer hora e em qualquer lugar do
mundo acesso às suas notas, materiais e conteúdos de estudo e diversos outros serviços;
b) O Portal do Professor: para digitação on-line das notas, livro de chamadas e disponibilizar aos alunos materiais de apoio para as aulas.
A Instituição dispõe de internet sem fio (Wi-Fi) em todo o campus, com acesso liberado para
todos os acadêmicos, professores e colaboradores, na unidade sede, sendo necessário apena a autenticação com login e senha individual (o mesmo utilizado nos laboratórios de informática). Na unidade II
o acesso é liberado somente para os professores, sendo necessário apenas informar a senha.

7.6 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE
O programa de acessibilidade aos portadores de necessidades educacionais especiais atende à
legislação vigente, conforme Lei Nº. 5.296/04 e Decreto 5.773/06, conjugado com a orientação da
Mantenedora sobre o tema. Estas normas visam dar aos portadores de necessidades educacionais especiais a possibilidade de acesso a todos os espaços de aprendizagem e de convivência da faculdade.
As instalações da Faculdade são adequadas às condições de acesso para portadores de necessidades especiais. Tal adequação é resultado do atendimento às exigências legais e observação das necessidades da comunidade acadêmica. Estacionamento, rampas, elevador, cadeiras, instalações sanitárias
e sistemas foram contemplados nestas ações e está em projeto a instalação de piso tátil em todo campus.

7.7. PROGRAMA DE EXPANSÃO
O Plano Diretor da Faculdade, elaborado conjuntamente com a Mantenedora, está sendo projetado para a Sede da Faculdade, junto aos atuais prédios I, II e III, tendo em vista os novos Cursos a serem implantados nos próximos anos.
Estão sendo projetos os prédios IV e V, cada um com 4 pavimentos contendo salas de aula e laboratórios para atender os cursos a serem instalados constantes do item 3.1.
O prédio IV prevê, nos dois primeiros pavimentos, a instalação dos seguintes laboratórios: Saneamento, Hidráulica, Operações Unitárias e Fenômenos de Transportes, Física Experimental, Maqueteria, Conforto Ambiental, Sala de Arquivo, Sala de Desenho, Sala de Projeto, Laboratórios de Informática I, II, III e IV, Laboratório de Informática GTI I, II, III e IV, Sala de Professores e mais 22 salas de
aula, sendo 11 no 3º. pavimento e 11 no 4º. pavimento.
Os laboratórios descritos para o prédio IV atenderão aos cursos de Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil e Agronomia.
O prédio V prevê, nos dois primeiros pavimentos, a instalação dos seguintes laboratórios: Anatomia, Tecnologia de Alimentos, Insetário, Microbiologia, Sala de Apoio ao Ambulatório, Ambulatório Veterinário – PET, Laboratórios de Informática I, II, III, IV e V, Sala de Professores, 3 salas de
aula e mais 22 salas de aula, sendo 11 no 3º. pavimento e 11 no 4º. pavimento.
Cada um dos prédios IV e V está projetado com 7.252,80 m2 e irá atender os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia.
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8. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
8.1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A avaliação da instituição de Educação Superior obedece à Lei Nº 10.861, de 14/04/2004 que
promove, conforme o Art. 2º “(a) a avaliação de instituições, (b) a avaliação de cursos e de (c) desempenho dos estudantes”. Estes três componentes da avaliação Institucional instadas pelo Ministério da
Educação dialogam entre si e devem também ser organizadas internamente na Instituição, especialmente pela Comissão Própria de Avaliação, conforme o Art. 11, da mesma lei.
A Comissão Própria de Avaliação é instituída mediante Portaria do Diretor Geral, atendendo às
normas da legislação vigente.
Cada uma das dimensões são exaustivamente preparadas, acompanhadas em seus processos de
preparação, execução e resultados para a IES. As informações colhidas em cada uma das dimensões da
avaliação são levadas em consideração nos programas, projetos e atividades da Instituição.
Desta forma, a auto-avaliação é um processo cíclico, criativo e renovador de análise e síntese das
dimensões que definem a instituição. O seu caráter diagnóstico e formativo de auto-conhecimento
permite a re-análise das prioridades estabelecidas no Projeto Político Institucional e o engajamento da
comunidade acadêmica na construção de novas alternativas e práticas. Por isso, a prática da autoavaliação proposta no âmbito do SINAES, está sendo instrumento de construção e da consolidação de
uma cultura de avaliação da Faculdade, com a qual a comunidade interna possa se identificar e se
comprometer.
8.2 PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO ENSINO SUPERIOR - PROAVIES
A Faculdade La Salle, desde sua instituição em 2008, passou a adotar o Programa de Avaliação
Institucional do Ensino Superior (PROAVI-ES) gerenciado pelo Setor de Ensino Superior da Rede La
Salle, que objetiva constituir uma base de dados de caráter avaliativo que subsidie a IES no alcance da
excelência acadêmica, qualificação pedagógica, eficiência administrativa e sustentabilidade financeira
como forma de consolidar processos de acompanhamento regular e sistemático de preservação, atualização e aprimoramento de sua Missão Educativa destinada ao Ensino Superior.
Assumindo como postulado, além da democratização institucional, a articulação acadêmica e a
sensibilidade de gestão impulsionada para decisões e ações de natureza empreendedora, o PROAVIES é concebido como forma de potencializar o diagnóstico, a análise e interpretação de indicadores
processuais visando manter e/ou alterar rotinas e práticas institucionais a curto, médio e longo prazos.
Nesse sentido, o Programa mostra-se exigente quanto ao exercício do que aqui se denomina de "escuta
sensível" da Comunidade Acadêmica, através de procedimentos básicos, como por exemplo, análise
documental e pesquisa de opinião. Atuando numa dialética de interfaces entre a aproximação e o distanciamento, a afetividade e a racionalidade, o simbólico e o imaginário, a "escuta sensível" é uma
postura pesquisante assumida ao longo do processo avaliativo da Faculdade La Salle que propicia uma
abordagem transversal dos dados e informações coletadas, articulando o binômio quantidade e qualidade.

8.3 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICA E
ADMINISTRATIVA, INCLUINDO A ATUAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE
AVALIAÇÃO – CPA, EM CONFORMIDADE COM O SISTEMA NACIONAL DE
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – SINAES
Considerando-se o disposto no art. 11 da lei N. 10.861/04, o processo de auto-avaliação conta
com a participação da Comissão designada para planejar, organizar, refletir e cuidar do interesse de
toda a comunidade pelo processo; com a participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica
e apoio da Direção da Faculdade La Salle e com a disponibilidade de informações e dados da
Instituição. A comissão é designada pelo Diretor Geral da Faculdade e composta por representantes da
comunidade externa, coordenadores, funcionários, alunos e professores atendendo à legislação especíPlano de Desenvolvimento Institucional – Res. COP Nº. 174/2015 – 10/12/15 - p. 46

ficas. A comissão também pode contar eventualmente, com o apoio de especialistas neutros para
questões técnicas.
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