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APRESENTAÇÃO

O aprofundamento do Estatuto do Instituto Superior de Teologia Aplicada
- INTA, denominado neste Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI e a sua

consolidação em seu conceito supõem duas ordens de pressupostos, a saber:

pressupostos sociais e econômicos; científico e culturais.

São os seguintes pressupostos sociais e econômicos:

a) O conceito que a região Noroeste do Ceará, base geoeconômica do

INTA, tem como pauta de seu desenvolvimento social e econômico as

bacias do Coreaú, Acaraú, e Aracatiaçu no semiárido seco e a Bacia do

Poti, no semiárido úmido.

b) O surgimento de uma democracia de massa em que as decisões políticas

se assentam em uma cidadania participativa e atuante.

c) O aparecimento de uma consciência das possibilidades e limites de

exploração dos ecossistemas do semiárido em favor e para consolidar

uma qualidade de vida às populações nele existentes.

São pressupostos científico-culturais:

a) O advento de uma sociedade cuja produção material tem na Ciência e

nas suas aplicações tecnológicas um dos insumos mais importantes.

b) A convicção de que a posse da informação assegura a conquista e a

manutenção do poder político e, portanto, a direção das ações do Estado.

c) O surgimento de duas tendências contrapostas tanto no Plano Mundial

como no Plano Interno, Nacional e Regional, que criam grandes grupos

de países e espaços para decisões coletivas de integração, num polo e,

no outro, transferem-se decisões para regiões, comunidades locais,

descentralizando e desconcentrando.

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI expressa políticas

acadêmicas e administrativas da Faculdade, fundamentadas na cultura, na

identidade e na vocação do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA e com

aderência à sua realidade institucional. A partir de sua homologação, constitui-se
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compromisso da Faculdade com a comunidade acadêmica, com o Ministério da

Educação e com a sociedade.

Este Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI é resultado da

participação decisiva do Diretor Presidente, dos Pró-Diretores; Coordenadores dos

Cursos de Graduação, Programas de Pós-Graduação e de todos Colaboradores de

Departamentos e Unidades Administrativas. Além disso, conta-se com a contribuição

da comunidade interna e externa por meio da participação de Avaliação Institucional,

e por meio da avaliação institucional eletrônica, caixa de sugestões, envio de e-

mails, ouvidoria e CPA, como também por intermédio de reuniões com líderes de

turma e Centros Acadêmicos dos Cursos de Graduação para dialogar com os

estudantes sobre melhorias, sugestões e providencias a curto, médio e longo prazo.

A decisão política do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA, de

assumir a Educação na Região Noroeste do Ceará exemplifica a tendência de

prover esta Região com um Ensino Superior em condições de ter incrementos de

qualidade,em curto prazo, o que legitima politicamente a interiorização do Ensino

Superior. Inclui - se como fator de legitimação política ainda a possibilidade e a

presença de uma Instituição Superior que fortaleça a organização das populações

pela insatisfação da participação político-social da cidadania na vida local e regional.

A exploração econômica apoiada nos ecossistemas semiáridos e a

organização da produção ao longo dos vales das bacias regionais colocam e

demarcam os espaços para que o INTA projete o aprofundamento de suas missões

permanentes de Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão, Responsabilidade Social e

Difusão Cultural, dando-lhe o seu caráter regional e o conteúdo de sua identidade,

enquanto instituição geograficamente assentada no Noroeste do Ceará.

A natureza da sociedade pré-industrial coloca para uma Instituição de Nível

Superior Regional, voltada para os desafios do seu meio, outra ordem de desafios

que é estar alerta para os progressos da Ciência e da Tecnologia universais,

mediante a exploração de Recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação

utilizando as informações de âmbito Nacional e Internacional.

A opção já feita pelo INTA foi de objetivar pela expansão em torno de sua

realidade de semiárido e de contribuir na construção de uma sociedade digna e de
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qualidade de vida nesta região de grandes limitações naturais, cuja superação

depende de um uso intensivo insubstituível da Ciência e da Tecnologia.

O Projeto Pedagógico do INTA busca uma via para desenvolver seus

objetivos, mediante o aproveitamento das possibilidades abertas para a Região

Noroeste Cearense e seus filhos e para a sua própria consolidação.

O Projeto Pedagógico do INTA originou-se da experiência do esboço do seu

Plano Diretor exaustivamente discutido e vivenciado numa prática acadêmica e de

gestão diuturna.

O Projeto Pedagógico do INTA foi desenvolvido tomando como base as

necessidades regionais que projeta a sua transformação em um breve espaço de

tempo em um Centro Universitário Regional que deverá atender à comunidade

acadêmica em condições de nivelamento com as melhores Instituições de Ensino

Superior do Nordeste.

A autonomia acadêmica é princípio fundamental para o crescimento e

desenvolvimento da Educação Superior Brasileira, não só pela liberdade de crítica,

mas também pelo aspecto da racionalidade do uso dos recursos próprios,

instrumento básico da liberdade. Compreendendo autonomia como a possibilidade e

a capacidade da Instituição de elaborar e implementar um Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI que seja relevante à comunidade e à

sociedade a que serve, coloca-se esse tema como importante no que diz respeito ao

compromisso social da IES tendo como elemento principal a questão da Pesquisa

Científica, indissociável de um Ensino de Qualidade.

Assim, o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTAbaseia-se no resultado de indicadores que

demonstram o nível de conhecimento sobre a realidade na qual a IES está inserida

na macrorregião Noroeste do Estado do Ceará, sendo Sobral, atualmente, cidade

universitária que atende  55 (cinquenta e cinco) municípios do entorno acolhendo,

portanto, aproximadamente 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA por meio do Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI propicia meios para que a sociedade da

macrorregião possa alavancar seu desenvolvimento.
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O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI integra os Projetos dos

diversos Cursos refletindo na sua própria imagem, criando a sua identidade,

delimitando seu espaço de autonomia, e, observando ainda, sua sensibilidade às

expectativas e anseios da sociedade.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES

 Bases Legais

Dados da Mantenedora

Associação Igreja Adventista Missionária – AIAMIS.

03.365.403/0001-22.

Criada no dia 17 de maio de 1999, registrada no

Cartório 2º Ofício da Cidade de Sobral-CE, sob

protocolo nº 1765 Livro B2, sob nº 131, às fls. 145, com

prazo indeterminado de duração, sociedade civil,

personalidade jurídica, associação confessional, sem

fins econômicos e de direito privado, é reconhecida

pelo Município, Estado e União, como Pessoa Jurídica

de Utilidade Pública.

Situada a Rua Maria Tomázia, 402 – Centro. Sobral –

CE.

Dados da Mantida

Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.

Criado no dia 09 de agosto de 1999 é uma sociedade

civil, com personalidade jurídica, de direito privado, com

registro no Cartório do 3º Ofício da cidade de Sobral -

CE, às fls. 72-79, no Livro A-2, com prazo

indeterminado de duração.

Situado à Rua Cel. Antônio Rodrigues Magalhães, 359

– Bairro Dom Expedito, na cidade de Sobral, no Estado

do Ceará.

Endereço Eletrônico: www.inta.edu.br.
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 Presencial

ATO REGULATÓRIO PUBLICAÇÃO CONCEITO

Credenciamento Portaria nº 1.744, de 07 de Julho de 2003.

D.O.U. 08 de julho de 2013.

SC

Recredenciamento Portaria nº 30 de janeiro de 2014.

D.O.U. 31 de janeiro de 2014.

03

ATO REGULATÓRIO PUBLICAÇÃO CONCEITO

Cursos Autorizados

(Portarias)

Curso de Bacharelado em Arquitetura e

Urbanismo

Portaria nº 567, de 07 de novembro de

2013.

D.O.U. 08 de novembro de 2013.

04

Curso de Bacharelado em Biomedicina

Portaria nº 212, de 27 de março de 2014.

D.O.U. 28 de março de 2014.

SC

Curso de Bacharelado em Comunicação

Social com Habilitação em Jornalismo

Portaria nº 119, de 15 de março de 2013.

D.O.U. 18 de março de 2013.

04

Curso de Bacharelado em Direito

Portaria nº 301, de 15 de abril de 2015.

D.O.U. 16 de abril de 2015.

05
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Curso de Licenciatura em Educação

Física

Portaria nº 484 de 07 de julho de 2008.

D.O.U. 08 de julho de 2008.

SC

Curso de Bacharelado em Enfermagem

Portaria nº 34 de 16 de janeiro de 2008.

D.O.U. 17 de janeiro de 2008.

SC

Curso de Bacharelado em Engenharia de

Produção

Portaria nº 721 de 27 de novembro de

2014.

D.O.U. 28 de novembro de 2014.

04

Curso de Bacharelado em Farmácia

Portaria nº 183 de 06 de fevereiro de

2009.

D.O.U. 09 de fevereiro de 2009.

SC

Curso de Bacharelado em Fisioterapia

Portaria nº 34 de 16 de janeiro de 2008.

D.O.U. 17 de janeiro de 2008.

SC

Curso de Tecnológico de Gestão em

Segurança Privada

Portaria nº 669, de 11 de novembro de

2014.

D.O.U. 12 de novembro de 2014

05

Curso de Licenciatura em História

Portaria nº 875, de 07 de novembro de

2006.

SC
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D.O.U. 08 de novembro de 2006.

Curso de Bacharelado em Medicina

Portaria nº 13, de 19 de janeiro de 2014.

D.O.U. 30 de janeiro de 2014.

04

Curso de Bacharelado em Medicina

Veterinária

Portaria nº 136, de 09 de fevereiro de

2007.

D.O.U. 12 de fevereiro de 2007.

SC

Curso de Bacharelado em Nutrição

Portaria nº 1.141 de 19 de dezembro de

2008.

D.O.U. 23 de dezembro de 2008.

SC

Curso de Licenciatura em Pedagogia

Portaria nº 872 de 17 de outubro de 2007.

D.O.U. 18 de outubro de 2007.

SC

Programa Especial de Formação Docente

– PRODOC

Portaria nº 147 de  29 de fevereiro de

2008.

D.O.U. 03 de março de 2008.

SC

Curso de Bacharelado em Serviço Social

Portaria nº 59, de 19 de janeiro de 2007.

D.O.U. 23 de janeiro de 2007.

SC

Curso de Bacharelado em Teologia.

Portaria nº 1.745 de 07 de julho de 2003.
SC
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D.O.U. 08 de julho de 2003.

ATO
REGULATÓRIO

PUBLICAÇÃO CONCEITO

Cursos
Reconhecidos

(Portarias)

Curso de Licenciatura em Educação Física

Portaria nº 286 de 22 de julho de 2001.

D.O.U. 25 de julho de 2001.

04

Curso de Bacharelado em Enfermagem

Portaria nº 275 de 14 de dezembro de 2012.

D.O.U. 17 de dezembro de 2012.

04

Curso de Bacharelado em Farmácia

Portaria nº 112 de 14 de fevereiro de 2014.

D.O.U. 17 de fevereiro de 2014.

04

Curso de Bacharelado em Fisioterapia

Portaria nº 218 de 01 de novembro de 2012.

D.O.U. 07 de novembro de 2012.

05

Curso de Licenciatura em História

Portaria nº 485, de 19 de dezembro de 2011.

D.O.U.  23 de dezembro de 2011.

03

Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária

Portaria nº 22, de 12 de março de 2012.

D.O.U. 16 de março de 2012.

03

Curso de Bacharelado em Nutrição

Portaria nº 407 de 30 de agosto de 2013.

D.O.U. 02 de setembro de 2013.

04
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Curso de Licenciatura em Pedagogia

Portaria nº 12, de 02 de março de 2012.

D.O.U. 06 de março de 2012.

04

Curso de Bacharelado em Serviço Social

Portaria nº 279, de 19 de julho de 2011.

D.O.U. 20 de julho de 2011.

04

Curso de Bacharelado em Teologia.

Portaria nº 164 de 16 de fevereiro de 2007.

D.O.U. 21 de fevereiro de 2007.

03

ATO REGULATÓRIO PUBLICAÇÃO CONCEITO

Cursos com
Renovação de

Reconhecimento

(Portarias)

Curso de Bacharelado em Enfermagem

Portaria nº 822 de 30 de dezembro de 2014.

D.O.U. 02 de janeiro de 2015.

04

Curso de Bacharelado em Farmácia

Portaria nº 822 de  30 de dezembro de 2014.

D.O.U. 02 de janeiro de 2015.

04

Curso de Bacharelado em Fisioterapia

Portaria nº 822 de 30 de novembro de 2014.

D.O.U. 02 de janeiro de 2015.

04

Curso de Licenciatura em História

Portaria nº 286, de 21 de dezembro de 2012.

D.O.U.  27 de dezembro de 2012.

03

Curso de Bacharelado em Medicina

Veterinária

Portaria nº 822, de 30 de dezembro de 2014.

03
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D.O.U. 02 de janeiro de 2015.

Curso de Bacharelado em Nutrição

Portaria nº 822, de 30 de dezembro de 2014.

D.O.U. 02 de janeiro de 2015.

03

Curso de Bacharelado em Serviço Social

Portaria nº 822, de 30 de dezembro de 2014.

D.O.U. 02 de janeiro de 2015.

03

 À Distância

ATO REGULATÓRIO PUBLICAÇÃO CONCEITO

Credenciamento Portaria nº 392, de 06 de maio de 2014.

D.O.U. 07 de maio de 2014.
05

ATO
REGULATÓRIO

PUBLICAÇÃO CONCEITO

Cursos
Autorizados

(Portarias)

Curso de Licenciatura em Educação

Portaria nº 286 de 16 de maio de 2014.

D.O.U. 19 de maio de 2014.

05

Curso de Licenciatura em História

Portaria nº 287 de 16 de maio de 2014.

D.O.U. 19 de maio de 2014.

05

Curso de Licenciatura em Pedagogia

Portaria nº 285 de 16 de maio de 2014.

D.O.U. 19 de maio de 2014.

05
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 Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu

Mestrado Acadêmico em
Ciências Biológicas –
Biotecnologia

Portaria nº 1296, de 31 de dezembro de 2013.

D.O.U. 02 de janeiro de 2014.

 Perfil e Missão da IES

A Missão doInstituto Superior de Teologia Aplicada - INTA é promover

educação superior de qualidade formando cidadãos capazes de transformar a

realidade social, com base em inovações científicas e tecnológicas nas diversas

áreas do conhecimento, respeitando os princípios éticos, culturais e humanistas,

visando o desenvolvimento da sociedade.

De forma determinada, o Instituto Superior de Teologia Aplicada -
INTAtem como perfil inovar, criar e ousar, com ideias inteligentes, simples, viáveis

em termos econômicos, garantindo o ensino de qualidade com Cursos

permanentemente em atualização.

Sua visão é ser uma Instituição de referência na Educação Superior,

reconhecida pela contribuição ao desenvolvimento social, através da promoção do

Ensino, Pesquisa e Extensão, inovação e responsabilidade social.

 Dados Socioeconômicos da Região

A cidade de Sobral localiza-se às margens do rio Acaraú, onde se ergueram,

com o correr dos anos, na quadra da conquista do Ceará Grande, arraiais, povoados

e vilas, mais tarde transformados em cidades.Rezam as crônicas que a região foi

povoada pelas famílias que vieram ao Ceará acossadas pelos atropelos da guerra

contra os holandeses. Um dos primeiros núcleos, então formados, foi localizado nas

proximidades do riacho Guimarães, que, em 1712, já possuía capela. Outro arraial, o
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de São José, se formou nas proximidades do local onde iria surgir a cidade de

Sobral.Destes dois núcleos partiu, firme, o povoado de todo o vale do Acaraú,

através do labor agrícola, do estabelecimento de fazendas de criar e da indústria da

carne-de-sol, muito comum nas redondezas. De uma das grandes propriedades que

se ergueu com cerca de pau-a-pique nasceu a cidade de Sobral.

Figura1:http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=231290&search=||infogr%E

1ficos:-dados-gerais-do-munic%EDpio

Com uma área territorial de 2.122.897,Sobral é a quarta economia do Estado

perdendo para Fortaleza,Maracanaú e Caucaia (região Metropolitana). É a maior

economia do interior do Ceará e a 8ª maior economia do interior nordestino. É

também o maior Centro Universitário da região Noroeste do Estado do Ceará. Com

uma população estimada em 199.7501habitantes é a quinta cidade mais povoada do

Estado sendo a segunda maior do interior, atrás apenas de Juazeiro do Norte,

situada no sul do Ceará. Tem uma taxa de urbanização de 88,35%.

Sobral é o segundo município mais desenvolvido do Estado do Ceará2, atrás

apenas de Fortaleza, de acordo com o IDH (Índice de Desenvolvimento

Humano). Sobral também é líder em trabalhadores com carteira assinada no interior

1 Fonte: IBGE: 2014.
2Fonte: IPECE, 2014.



Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI | 30

do Ceará e possui a quarta maior arrecadação em ICMS do Estado, atrás de

Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A cidade

também é destaque nas exportações, sendo o único município do interior que

compete com a Capital à liderança nas exportações do Estado. A cidade de Sobral é

considerada, de acordo com o IBGE, uma Capital Regional.

Figura 2: IPECE, 2013.

A cidade de Sobral foi apontada por 02 (duas) vezes (2011/12 e 2013/14) pelo

guia de investimentos estrangeiros editados pelo grupo jornalístico britânico

“Financial Times” como uma das 10 (dez) cidades do futuro da América, a única

cidade brasileira do seu porte.

De acordo com o Plano Diretor de Regionalização (PDR) do Governo do

Estado do Ceará, Sobral é a sede de uma Macrorregião Administrativa composta por

cinco microrregiões, compreendendo 55 (cinquenta e cinco) municípios. Diante

disso, e tem consolidado, em seu crescimento, um forte processo de

desenvolvimento em sua estrutura econômica e social, uma vez que o município

apresenta um PIB de R$ 2,44 bilhões3 destacando-se um crescimento de 65% deste

nos últimos anos.

3 Fonte: IPECE, 2014.
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Figura 3: Fonte IPECE, 2014.

A cidade de Sobral exerce forte influência sobre todo Norte do Ceará, e áreas

dos estados do Piauí, sendo um importante centro de compras e serviços regionais.

De acordo com o IBGE a cidade de Sobral, subiu um nível na escala de influência e

hierarquia nas cidades brasileiras e se tornou Capital Regional. Sobral agora faz

parte do seleto grupo de 70 (setenta) cidades em todo o Brasil que compõe a

categoria "Capital Regional", com área de abrangência de 162 (cento e sessenta e

dois) elementos. De todas as cidades do Estado, excetuando a capital, foi Sobral

quem mais consolidou sua área de influência. Somente na cadeia direta, são 55

(cinquenta e cinco) cidades que compõem a rede sobralense.

Conforme estudos sobre o Desenvolvimento Humano Sobral apresenta-se

sempre entre os municípios com melhores índices.  Em 2010 os municípios de

Fortaleza, Sobral, Crato e Eusébio alcançaram um elevado índice de

desenvolvimento humano (IDHM), entre 0,700 e 0,799 de acordo com a

classificação, sendo este resultado superior ao verificado no Ceará como um todo,

onde o Estado teve a categorização de médio desenvolvimento no mencionado

(IPECE, 2014). Os mapas da Figura 4 apresentam os resultados dos índices e

indicadores.
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Figura 4: Mapas de resultados de índices e indicadores.

Segundo os dados do IPECE (2014), o setor industrial do Estado do Ceará é

composto por um quantitativo de 15.431(quinze mil quatrocentos e trinta e uma)

indústrias ativas em 2009. Do total de indústrias ativas, 82,04% pertence ao gênero

de atividade referente às indústrias de transformação, 15,81% a construção civil,

1,44% ao gênero extrativo mineral e 0,72% de utilidade pública. Para as indústrias

de transformação, os setores com maior número de indústrias foram: vestuário,

calçados, artefatos, tecidos, couros e peles com 34,41%, seguido de 16,87% no

setor de produtos alimentares, 7,50% para produtos de minerais não metálicos e o

setor de metalurgia com 6,49%.
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Fortaleza é o município do Estado que concentra o maior número de

indústrias perfazendo um total de 7.624 (sete mil seiscentos e vinte e quatro),

acompanhado pelos municípios de Juazeiro do Norte, 798 (setecentos e noventa e

oito), Maracanaú, 559 (quinhentos e cinquenta e nove), Caucaia, 506 (quinhentos e

seis) e Eusébio, 341(trezentos e quarenta e um), como mostra a Figura 5.

Figura 5: Mapas que apresentam os números de indústrias.

A educação constitui-se um dos elementos mais importantes para o

desenvolvimento econômico de um país ou região, tem como finalidade preparar o

cidadão para o exercício do trabalho e da cidadania. A formação do cidadão, para a

vida, tem no processo educativo formal e informal, é o elemento chave para alcançar
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plenamente este objetivo. Dessa forma, é importante à análise de indicadores

educacionais. No estudo realizado pelo IPECE (2014) verifica-se que o Estado do

Ceará, nesses últimos 20 (vinte) anos, tem evoluído muito no tocante à expansão e

acesso ao Ensino Superior. A figura 6evidencia essa evolução.

Figura 6: Mapa de evolução do ensino superior.

Na somatória das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da

Educação (CREDEs – Crede 02 - Itapipoca, Crede 05 - Tianguá e Crede 06 - Sobral)
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que compõem a região norte do Estado do Ceará, foram matriculados em média 47

mil acadêmicos no Ensino Médio. No Ensino Fundamental, conforme dados do IBGE

2012, o município possui uma matrícula total de 32.348 alunos, destes 49,15%

concentram-se na rede municipal de ensino. No Ensino Médio, 12.584 matrículas na

cidade de Sobral que conta somente com 555 docentes e nenhum especialista na

área da Psicologia dentro do espaço escolar para dar apoio e orientação ao

processo de ensino-aprendizagem que advém de conflitos e comprometimentos de

ordem sociocultural e emocional. Verifica-se um aumento quantitativo no número de

matrículas no Ensino Fundamental e Médio na cidade, o que evidencia a

possibilidade de implantação de Cursos de Graduação na cidade. A instalação do

Serviço poderia aplacar o vácuo entre a quantidade de acadêmicos e professores,

que muitas vezes não possuem formação adequada para orientação devida à

demanda de problemas que surgem.

Sobral é o maior Polo Universitário do interior do Ceará. Os mapas

apresentados na figura 3 mostram que o município de Sobral já se destacava como

Polo universitário, mas que nos últimos anos vem ampliando sua oferta,

vislumbrando a macrorregião em que está instalado. O polo universitário de Sobral

atende, ainda, à demanda de municípios do Estado do Piauí, devido à proximidade

segundo a localização geográfica.

Diante deste avanço econômico, social, humano e industrial o Estado do

Ceará ainda se depara com a escassez de mão de obra qualificada. Sendo este

tema preocupação e estudo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará

(FIEC), que analisou a oferta e a demanda de mão de obra para grandes Projetos no

Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). O Estudo apontou que os

empreendimentos localizados no CIPP terão que importar mão de obra se não

houver capacitação. De acordo com o estudo o principal problema não é

quantitativo, mas qualitativo.

Sobral é um município que vem apresentando dinamismo econômico

fundamentado numa gestão municipal eficiente, caracterizada pelo investimento no

desenvolvimento, com a geração de emprego e renda e na infraestrutura dos

serviços públicos, com destaque para a Educação e Saúde. Está em Sobral o único

Hospital de Ensino do Interior do Estado do Ceará, a Santa Casa de Misericórdia
de Sobral (reconhecida pela Portaria Interministerial nº. 2576, de 10 de outubro de
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2007), instituição conveniada ao INTA, sendo campo de formação dos estudantes

dos diferentes cursos de graduação da Área da Saúde.

O Sistema Municipal de Saúde de Sobral, com o qual o INTA mantêm

convênio para a formação de profissionais da saúde, é caracterizado como Sistema

de Saúde Escola, sendo referência para toda a macrorregião de Saúde, composta

por 55 municípios e população estimada em 1.800.000 habitantes. O Sistema

Municipal de Saúde de Sobral assegura a saúde da população sobralense e

macrorregião, buscando melhorar as condições de vida, através de ações de

promoção da saúde, prevenção das doenças, recuperação da saúde e reabilitação.

A Gestão desse Sistema, em âmbito local, é de responsabilidade da Secretaria da

Saúde e Ação Social desde 1998, que adota um modelo de gestão que visa garantir

a organização e a atenção integral à saúde e que, desde 2006, aderiu ao Pacto pela

Saúde do Ministério da Saúde. A Organização do Sistema Local de Saúde de Sobral

atende aos princípios da hierarquização do SUS, tendo a Estratégia Saúde da

Família (ESF) como a principal proposta para compor a Atenção Básica e o primeiro

espaço de aproximação do usuário com o sistema. O Sistema dispõe de uma

capacidade instalada para a realização de serviços da Atenção Básica, Média e Alta

Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar.

Os serviços próprios de Atenção Primária e Secundária à Saúde

compreendem, atualmente, 48 Equipes de Saúde da Família (ESF), 38 Equipes de

Saúde Bucal (ESB), 6 Núcleos de Apoio ao Saúde da Família (NASF)  distribuídos

em 28 Centros de Saúde da Família (CSF) e 05 unidades de apoio, em áreas

compreendidas como territórios, onde, dependendo de sua localização e perfil social

e epidemiológico da população, acompanham 600 a 1.200 famílias e garantem uma

cobertura assistencial de 93,4% da população do município. Também compõem o

leque de equipamentos de saúde municipal, o SAMU, um Centro de Especialidades

Médicas (CEM), um Centro de Especialidade Odontológicas (CEO), um Hospital de

Pequeno Porte e um Centro de Reabilitação Física. Nestes cenários, as atividades

de ensino-aprendizagem serão desenvolvidas respeitando a relação

estudantes/paciente ambulatorial/docente ou preceptor não professor do curso,

atendendo aos princípios éticos da formação e atuação profissional.

Também no município de Sobral, o Governo do Estado construiu e entregou

a população um conjunto de equipamentos de saúde composto por: Hospital
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Regional Norte – HRN (maior Hospital Público do Interior do Estado) e uma

Policlínica Regional. Todos estes equipamentos serão campo de formação de

estudantes do INTA através de convênio já firmado com a Secretaria da Saúde do

Estado.

Figura 7: Mapa da Sede de Sobral com a Distribuição dos Centros de Saúde da Família e Unidades

de Apoio

Figura 8: Mapa dos Distritos de Sobral com a Distribuição dos Centros de Saúde da Família e

Unidades de Apoio.

Fundamentando-se na carência do mercado profissional, na crescente

alavancagem das atividades no Estado, principalmente, na região, dentro da sua

filosofia de atender à demanda da sociedade local o Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA estrutura o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.
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 Breve Histórico da IES

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA, criado no dia 09 de

agosto de 1999, é uma sociedade civil, com personalidade jurídica, de direito

privado, com registro no Cartório do 3º. Ofício da cidade de Sobral – CE, às fls. 72-

79, no Livro A-2, com prazo indeterminado de duração, com sede à Rua Cel. Antônio

Rodrigues Magalhães, 700 – Bairro Dom Expedito, na cidade de Sobral, no Estado

do Ceará, mantido pela Associação Igreja Adventista Missionária – AIAMIS, com

sede em Sobral e CNPJ nº. 03.365.403/0001-22, é reconhecida pelo Município,

Estado e União, como Pessoa Jurídica de Utilidade Pública.

A Missão doInstituto Superior de Teologia Aplicada - INTA é promover

educação superior de qualidade formando cidadãos capazes de transformar a

realidade social, com base em inovações científicas e tecnológicas nas diversas

áreas do conhecimento, respeitando os princípios éticos, culturais e humanistas,

visando o desenvolvimento da sociedade.

Considerando o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA como

ambiente propício para a operância, investigação, criatividade e busca do novo, o

Diretor Geral do INTA, Professor Dr. Oscar Rodrigues Junior, fez realizar estudos no

sentido de diagnosticar a situação da educação na região de abrangência. Com

necessidade de novos Cursos Superiores Presenciais e na Modalidade a Distância

surge em Sobral o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA, que a princípio

criou o Curso de Bacharelado em Teologia, como determinação de sua mantenedora

para depois dar início a uma série de Cursos de Graduação que atende estudantes

provenientes de 55 (cinquenta e cinco) municípios da Zona Noroeste do Ceará, com

população estimada de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes, que

expandirá a partir da autorização dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação.

Começando com o Curso de Teologia Livre em 1999, o Diretor Geral do

Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA verificou que a Região Noroeste

do Ceará, apesar de ter uma Universidade Pública Estadual, continuava muito

carente em Educação Superior. Logo, que surgiu o Parecer no. 241/99, de 15 de

março de 1999 submeteu Processo de Autorização junto ao MEC, Projeto do Curso
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de Teologia (Portaria MEC/SESu nº 1745 de 07/07/2003), coroado com o

Reconhecimento em 2007 (Portaria MEC/SESu nº164 de 16/02/2007).

Em 2004, juntamente com os professores da IES, iniciou as atividades de

Pós-Graduação (nas áreas de Educação, Direito, Saúde, Informática e MBA)
que veio aumentando anualmente, pela procura de estudantes egressos de outras

IES, vindo somar diversos Cursos de Especialização funcionando na sede e fora, de

acordo com a Resolução Nº 01, de 03 de abril de 2001, e posteriormente pela

Resolução sucessora de Nº 01 de 08 de junho de 2007, ambas do Conselho

Nacional de Educação.

Em 2005 foram submetidos ao MEC os Projetos de História (Portaria

MEC/SESu nº 875 de 07/11/2006), Serviço Social (Portaria MEC/SESu nº 59 de

19/01/2007), Medicina Veterinária (Portaria MEC/SESu nº 136 de 09/02/2007),
Pedagogia (Portaria MEC/SESu nº 872 de 17/10/2007) e o Programa Especial de
Formação Docente (Portaria MEC/SESu nº 147 de 29/02/2008), obtendo-se as

respectivas Autorizações em 2007 e 2008, quando neste mesmo ano

protocolizaram-se no MEC novos Cursos na Área da Saúde para Autorização:

Enfermagem (Portaria MEC/SESu nº 34 de 16/01/2008), Fisioterapia (Portaria

MEC/SESu nº 34 de 16/01/2008) e Educação Física (Portaria MEC/SESu nº 484 de

07/07/2008), que foram Autorizados e iniciaram o seu funcionamento em 2008.

A partir de 2008 a IES iniciou construções ampliando seu Campus com

Laboratórios e Salas de Aulas climatizadas, com recursos audiovisuais de última

geração (data show, computadores em rede), Biblioteca, Auditório, Hospital de

Grandes Animais, Ampliação do Hospital Veterinário (hospital de pequenos animais),

estacionamentos e campos de Estágios com ampliação dos convênios efetivados.

O INTA, com sua determinação, após pesquisa com a sociedade, solicitou

ao MEC para funcionamento em 2009, os Cursos de Farmácia (Portaria MEC/SESu

nº 183 de 06/02/2009) e Nutrição (Portaria MEC/SESu nº 1141 de 19/12/2008), com

objetivo de atender as necessidades regionais na área da saúde. Os mesmos foram

Autorizados e o início das atividades deu-se em 2009.

No ano de 2011, reconheceu os Cursos de Educação Física (Portaria

MEC/SESu Nº 286 de 22/07/2011); História (Portaria MEC/SESu nº 485 de

19/12/2011); Serviço Social (Portaria MEC/SESu 279 de 19/07/2011) e o
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Recredenciamento da IES. Em 2011 recebeu as visitas para Credenciamento da

Instituição em Educação à Distância.

No ano de 2012, reconheceu os Cursos de Pedagogia (Portaria MEC/SESu

nº 12 de 02/03/2012), Medicina Veterinária (Portaria MEC/SESu nº 22 de

12/03/2012), Fisioterapia (Portaria MEC/SESu Nº 218 de 01/11/2012),

Enfermagem (Portaria MEC/SESu Nº 275 de 14/12/2012). Neste ano recebeu

também as visitas para autorização dos Cursos de Pedagogia, História e

Educação Física na Modalidade à Distância, Medicina e Direito, ambosna

Modalidade Presencial, implantou as Clínicas de Fisioterapia, Psicopedagogia e

iniciou as atividades de mobilidade internacional (intercâmbio).

No ano de 2013, autorizou os Cursos de Comunicação Social com
Habilitação em Jornalismo (Portaria MEC/SESu nº. 119 de 15/03/2013) e

Arquitetura e Urbanismo (Portaria MEC/SESu nº. 567 de 07 de novembro de

2013); o Reconhecimento do Mestrado de Ciências Biológicas na área de
Biotecnologia (Portaria MEC/CAPES de nº. 1.296, de 31 de dezembro de 2013); e

a Renovação de Reconhecimento do Curso de Educação Física (aguardando

publicação no Diário Oficial da União); Renovação de Reconhecimento do Curso de
Pedagogia (aguardando publicação no Diário Oficial da União). Também iniciou

outra Mobilidade Internacional (Programa Ciências sem Fronteiras) .

No ano de 2014, foi autorizado o Curso de Medicina (Portaria MEC/SESu

nº. 13 de 29 de janeiro de 2014); o Recredenciamento da IES (Portaria MEC/SESu

nº. 70 de 30 de janeiro de 2014); o Reconhecimento do Curso de Farmácia
(Portaria MEC/SESu nº. 112, de 14 de fevereiro de 2014); o Credenciamento na
Modalidade à Distância (Portaria MEC/SESu nº. 392, de 6 de maio de 2014);

Autorização do Curso de Biomedicina (Portaria MEC/SESu nº.212, de 27 de março

de 2014); Autorização do Curso de Educação Física na Modalidade à
Distância(Portaria MEC/SESu nº. 286, de 16 de maio 2014); Autorização do Curso

de História na Modalidade à Distância (Portaria MEC/SESu nº. 287, de 16 de maio

2014) e Autorização do Curso de Pedagogia na Modalidade à Distância (Portaria

MEC/SESu nº. 285, de 16 de maio 2014). Recebeu a visita in loco para os Cursos de

Tecnologia em Gestão em Segurança Privada (Portaria MEC/SESu nº. 669 de

11/11/2014) e Bacharelado em Engenharia de Produção (Portaria MEC/SESu nº.

721 de 27/11/2014). Neste mesmo ano foi Renovado o Reconhecimento dos



Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI | 41

Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição
e Serviço Social (Portaria MEC/SESu nº.  822 de 30/12/2014).

Neste interim, o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA vem se

destacando como uma Instituição séria, participativa na comunidade servindo a

população, inclusive estabelecendo parceria com outras Instituições de Ensino

Superior no sentido de acolher para aulas em nossos Laboratórios, utilização de

nossa Biblioteca e Eventos Interinstitucionais.

Conceitos:

Índice Valor Ano

CI – Conceito Institucional 3 2011

IGC – Índice Geral de Cursos 3 2013

IGC Contínuo 2.9117 2013

Código Modalidade Grau Curso ENADE CPC CC

1172556 Presencial Bacharelado
Arquitetura e

Urbanismo
- - 4

1259325 Presencial Bacharelado Biomedicina - - -

1172928 Presencial Bacharelado

Comunicação

Social -

Jornalismo

- - 4

1172815 Presencial Bacharelado Direito - - 5

1135060 A Distância Licenciatura Educação Física - - 5

113218 Presencial Licenciatura Educação Física - - 4

108690 Presencial Bacharelado Enfermagem 3 4 4

1259586 Presencial Bacharelado
Engenharia de

Produção
- - 4

- Presencial Bacharelado Engenharia Civil - - 4
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118958 Presencial Bacharelado Farmácia 3 3 4

108688 Presencial Bacharelado Fisioterapia 3 4 5

1259324 Presencial Tecnológico

Gestão de

Segurança

Privada

- - 5

98331 Presencial Licenciatura História 3 3 3

1136917 A Distância Licenciatura História - - 5

1173014 Presencial Bacharelado Medicina - - 4

101248 Presencial Bacharelado
Medicina

Veterinária
3 3 3

117916 Presencial Bacharelado Nutrição 3 3 4

1137223 A Distância Licenciatura Pedagogia - - 5

106818 Presencial Licenciatura Pedagogia 2 3 5

100658 Presencial Bacharelado Serviço Social 3 3 4

65181 Presencial Bacharelado Teologia - - 3

 Plano de Valorização Profissional

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA tem como um dos seus

objetivos estratégicos a Gestão Profissional que considera a adoção de novos

sistemas integrados de Gestão, Aperfeiçoamento da Infraestrutura, Formação de

Lideranças, Qualificação das Pessoas e a Otimização do Uso de Recursos

Humanos.

Alinhada a este objetivo está Diretriz Estratégica com foco na valorização do

docente que é reconhecidamente o agente facilitador e transformador da

aprendizagem do aluno. O Plano de Capacitação e Qualificação abrange o corpo

docente e pessoal técnico-administrativo do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA.
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 Processos de Gestão que possam identificar sobre a trajetória de melhorias

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA implantou alguns

Processos e Atividades de Gestão que buscam identificar e permitir melhorias na

Faculdade:

 Ampliação dos Laboratórios dos Cursos de Graduação.

 Construção dos Laboratórios para os Cursos de Engenharia.

 Ampliação do Acervo da Biblioteca.

 Construção de uma Biblioteca Setorial.

 Ampliação das salas de aula.

 Reforma e adequação da infraestrutura.

 Programa de Bolsas e Financiamento Estudantil

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA aderiu ao Programa

Universidade para Todos, sendo feito a última adesão em 2012 e também ao

Financiamento Estudantil– FIES.

O Programa de Apoio ao Estudante e o Regulamento de Bolsas do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA contempla as mais diversas modalidades

destinado aos alunos regularmente matriculados  e na identificação de alunos que

necessitem de apoio financeiro para viabilidade de seus estudos, no cumprimento de

disposições legais.

Integram o Programa as seguintes modalidades de bolsas:

 Bolsa Integral para melhor pontuação no Processo Seletivo da Escola

Pública, Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota.

 Bolsa Parcial para colaboradores.

 Bolsa Integral para o aluno de melhor rendimento acadêmico para Cursar

Pós-Graduação Lato Sensu.
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 Bolsa Integral de melhor nota na seleção de ingresso nos Cursos de Pós-

Graduação  Lato Sensu.

 Bolsa Integral aos supervisores de campo do Curso de Bacharelado em

Serviço Social.

 Convênio de Pós-Graduação com a Universidade Estadual Vale do

Acaraú – UVA para cursar Pós-Graduação Lato Sensu, com Bolsa

Integral.

 Projeto Amigos do Coração – Bolsa Parcial para colaboradores e

dependentes do Hospital do Coração.

 Bolsa Parcial para incentivo de Pontualidade nos Cursos de Graduação.

 Projetos e ações para a Promoção da Sustentabilidade Socioambiental na
Gestão da IES e nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

A Educação Ambiental é hoje em dia um desafio para a Educação Superior

repensar a atual relação nos âmbitos social, econômico, político e ambiental, sobre o

seu papel diante dos imperativos da sobrevivência da humanidade, não se limitando

à ciência em si, integra-se ao campo da estética e da sensibilidade humana.

Cabe à Educação Superior desenvolver na formação de seus estudantes os

novos ideais sustentados na contemporaneidade do século XXI. Há de se considerar

a responsabilidade a ser assumida pelas novas gerações na construção de um novo

mundo, no qual valores sociais, culturais e políticos sejam repensados. É por esse

entendimento que o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA adota a

premissa da formação pela problematização em que as concepções vigentes e de

valores também podem ser questionadas.

O desenvolvimento sustentável faz parte das Diretrizes Gerais na formação

dos alunos, bem como o ingresso solidário na nova era do conhecimento. Na

proposta curricular, prevalece o diálogo interdisciplinar e a abordagem

transdisciplinar nos problemas da humanidade, entre eles o necessário equilíbrio

entre o homem e os recursos naturais.
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A Educação Ambiental no Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA,

apresenta-se como área de referência científica, prática educativa cultural e como

disciplina curricular ou tema transversal. A formação de profissionais para o mundo

do trabalho e para a cidadania, representa o compromisso social do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA, sendo a formação socioambiental uma

reflexão crítica, capaz de influenciar o pensar e o atuar no mundo contemporâneo.

Na Extensão, são desenvolvidas Programas e Projetos que expressam a

realidade social da Instituição, contribuindo para o desenvolvimento sustentável,

promovendo a educação continuada como iniciativa institucional de inovação, além

de fonte produção e disseminação de conhecimentos.

As iniciativas voltadas para a preservação da memória, do patrimônio

cultural e para a promoção da sustentabilidade se fazem presentes em todos os

cursos do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA, seja por meio de

programas e ações específicas, seja por meio de sua incorporação como temas

transversais nas estruturas curriculares.

Devido à natureza e ao enfoque os cursos de Arquitetura e Urbanismo,

Jornalismo, História concentram parte significativa dos Programas e Ações

Institucionais diretamente relacionados às artes, à cultura e à preservação da

memória, com a exploração de possibilidades de realização de ações

interdisciplinares com os demais cursos, que se destacam pelas relações com a

Sustentabilidade e à Responsabilidade Socioambiental.

Os Projetos Pedagógicos contemplam o desenvolvimento de competências

e atitudes proativas em relação à sustentabilidade socioambiental, norteados por

princípios de criatividade, inovação, multiculturalidade, trabalho colaborativo e

gestão sustentável.
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1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

1.1 Evolução Institucional

A constituição do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA iniciou

no ano de 1999, sendo criado pela sua Mantenedora para compor o Sistema de

Ensino Superior do País, fazendo parte da Educação Superior de Sobral.

O início de suas atividades se deu com o Curso de Bacharelado em Teologia

a partir de seu primeiro Processo Seletivo (Vestibular) quando foi dada abertura de

setores dentro da Faculdade como Diretoria de Graduação e Pós-Graduação,

Secretaria, Tesouraria, entre outros.

A melhoria e a qualificação do seu corpo docente e ampliação da

infraestrutura, o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA vem, de forma

gradativa, ampliando sua área de atuação, articulando a consolidação dos cursos já

existentes com a implantação de novos, tanto em nível de Graduação quanto de

Pós-graduação, além da prestação de serviços à comunidade, sempre numa

perspectiva de articular crescimento com desenvolvimento.

Ao longo de sua existência o INTAteve autorização do Ministério da

Educação para 17 Cursos Presenciais, 03 Cursos à Distância, 01 Programa de

Formação Docente e 01 Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, com bolsa de

estágio Pós-Doutorado da CAPES, além de diversos Cursos de Pós-Graduação Lato

Sensu.

Na medida que o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA amplia

seu quadro discente, docente e técnico-administrativo, torna-se cada vez mais

patente a transformação da sociedade na qual está inserida, reorientando as ações

internas no sentindo de propiciar maior comprometimento com estas mudanças. Tal

evolução social influencia principalmente a formação cultural das gerações que

passam pela Instituição e, consequentemente, modificam comportamentos, hábitos,

crenças, valores  e contribuem para o desenvolvimento regional e local.

Atento a estas mudanças o Instituto Superior de Teologia Aplicada –
INTA alicerçou em ações seus valores permanentes:
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 Igualdade.

 Liberdade.

 Democracia.

 Solidariedade.

 Respeito aos Direitos Humanos.

 Educação Integral.

 Proteção ao Meio Ambiente.

A Autoavaliação Institucional tem sido concebida no Instituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA como um processo imprescindível de autoconhecimento

e de compromisso  com a qualidade e transparência das ações que decorrem da

função Regimental e Social da Instituição.

A Comissão Própria de Avaliação – CPA iniciou suas atividades no ano de

2006, aprovada pela Resolução CODE 01/2006, visando a exigência legal

estabelecida pelo Sistema de Avaliação da Educação Superior – SINAES (Brasil,

2004), sendo instituída com atuação autônoma em relação aos órgãos colegiados da

Instituição, e vinculada diretamente à Direção Geral, mas sem caráter de

subordinação a ela. Os membros são formalmente designados, por meio de Portaria

da Direção Geral. A Comissão é composta por Presidente, representantes dos

docentes, discentes, egressos, técnico-administrativo e sociedade civil organizada.

1.2 Projeto/processo de Autoavaliação Institucional

Ao longo das décadas, tem sido amplamente reconhecida a importância da

Educação Superior no conjunto das Políticas Públicas, não apenas por ser

instrumento de valor para a formação acadêmico-profissional ou por alicerçar a

Pesquisa Científica e Tecnológica que subsidiam o desenvolvimento econômico e

social, mas também por seu papel norteador das ações de cidadania democrática,

justiça social e desenvolvimento sustentável.

O SINAES é o atual sistema avaliativo em vigor e preconiza o processo

avaliativo sob três pilares: a instituição, os cursos e o desempenho dos estudantes.
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A Avaliação Institucional é o centro do sistema. Com objetivo de identificar o perfil e

o significado de atuação da Instituição (Art. 3º da Lei 10.861/04), a avaliação

acontece por meio da autoavaliação e das avaliações externas realizadas in loco,

por equipes do INEP sob a supervisão da CONAES. A autoavaliação é realizada

pela Comissão Própria de Avaliação(CPA), que após conduzir o processo de

avaliação interna, deve sistematizar os resultados em um relatório anual para fins de

encaminhamento ao INEP.

A avaliação de cursos é conduzida por especialistas nas respectivas áreas

de conhecimento, indicados pelo INEP, utilizando instrumento de avaliação

específico centrado em três dimensões específicas: a Organização Didática -

Pedagógica, o Corpo Docente e a Infraestrutura. Os resultados da avaliação dos

cursos são classificados em uma escala de 1 a 5, em termos de cada dimensão e do

conjunto de indicadores integrantes dessas dimensões.

A autoavaliação é um processo contínuo por meio do qual cada Instituição

constrói conhecimentos sobre a sua própria realidade buscando compreender o

significado do conjunto de suas atividades para melhoria da qualidade e obtenção de

maior alcance social. Este processo envolve a sistematização de informações,

análise coletiva do significado das realizações, identificação de pontos fracos e

fortes e, sobretudo, das estratégias a serem adotadas para a correção das

fragilidades.

No ano de 2006, foi criado a Comissão Própria de Avaliação – CPA e

nomeação de seus membros, para início das avaliações da Instituição, em vista da

sua melhoria.

Em 2006, foi aprovado o regulamentado da CPA, através de Portaria

Institucional, de forma a detalhar toda a sistemática de suas atividades, incluindo:

vinculação, instrumentos, atribuições, composição, sistemática de trabalho e

funcionamento da avaliação a ela vinculada.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA iniciou seu primeiro

processo de avaliação institucional em 2007, com a finalidade de aperfeiçoamento

continuo da qualidade acadêmica, e melhoria do planejamento e da gestão.

Nesse período enfrentou os seguintes desafios:
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 Elaboração de instrumentos objetivos que atendessem as dimensões

propostas pelo SINAES.

 Sensibilização da comunidade acadêmica acerca da relevância da

avaliação institucional.

 Incentivo ao engajamento democrático dos atores institucionais: o

preenchimento do formulário.

 Retorno em tempo hábil dos formulários impressos, encaminhados aos

Gestores de Departamentos, Coordenadores de Cursos de Graduação,

Pós- graduação e Pró-Diretores.

 Superação de resistências ao processo de avaliação em favor de uma

cultura de avaliação cotidiana, centrada no autoconhecimento e na

autoavaliação.

Em 2012, foi aprovado o Projeto de Autoavaliação Institucional atendendo as

necessidades institucionais, como instrumento de Gestão e ações acadêmico-

administrativas de melhoria institucional.

Em 2015, será atualizado os documentos internos: Regulamento da CPA e o

Projeto de Autoavaliação Institucional do Instituto Superior de Teologia Aplicada –
INTA.

Entende-se que autoavaliação institucional é um processo sistêmico, regular,

permanente, que produz efeitos na melhoria da qualidade institucional pela

integração dos resultados obtidos no processo com as diversas esferas de atuação

nos processos decisórios de Gestão da Instituição. Desta forma, a CPAcontribui

efetivamente para o aperfeiçoamento do desempenho acadêmico, administrativo e

especialmente, para o Planejamento da Gestão Institucional.

1.3 Participação da Comunidade Acadêmica

A Comissão Própria de Avaliação - CPA, vem fazendo uso de Métodos de

Planejamento Estratégico para planejar, acompanhar e avaliar a Gestão do Instituto
Superior de Teologia Aplicada - INTA. A Comunidade tem participação através de

seus representantes nos diferentes colegiados, sendo destinado assento na CPA.
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O Planejamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA procura alinhar-

se ao Planejamento Estratégico da IES, organizando-se em ações de curto e médio

prazo, e aquelas que são de caráter permanente. Nas ações de curto prazo estão o

apoio as demanda da regulação da Educação Superior, tais como suporte as

avaliações externas. Nas ações de médio prazo estão as Pesquisa e estudos

relacionados ao desenvolvimento da organização do apoio ao Plano de

Desenvolvimento Institucional. As ações de caráter permanente são

fundamentalmente aquelas relacionadas às dez dimensões avaliativas estabelecidas

pelo SINAES.

As ações relacionadas à avaliação das dimensões são inseridas em

programações que são homologadas pelo coletivo da CPA, divulgadas para a

comunidade e revisadas periodicamente de acordo com os resultados e os impactos

desejados na IES.

Em 2013, houve aumento de participação da comunidade acadêmica

através da inserção das Urnas da CPA localizada em vários espaços da IES. A

participação ficou mais dinâmica e as demandas foram atendidas em tempo hábil

dando mais agilidade ao processo de construção coletiva da melhoria de qualidade

do ensino.

Em 2014, os discentes representantes de sala e dos CA’s iniciaram um

contato mais próximo com os membros da CPA, através de reuniões periódicas.

Houve também reuniões com membros e coordenadores dos cursos de graduação

junto aos membros da CPA para reflexão sobre as questões dos questionários

avaliativos e em seguida aconteceu atualização e modificação dos questionários, a

fim de melhorar a qualidade das perguntas a nível pedagógico e administrativo.

1.4 Análise e Divulgação dos Resultados

O compromisso da Comissão Própria de Avaliação - CPA com a

transparência dos procedimentos avaliativos levou a adoção de alguns

procedimentos com o objetivo de garantir a aproximação da Comissão com a

comunidade:
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 Reunião com os pró-diretores e coordenadores de cursos avaliados para

apresentação e reflexão sobre os dados quantitativos coletados nas

reuniões de apresentação dos relatórios anuais.

 Elaboração do resultado da avaliação com a finalidade de feedback. Os

resultados são socializados para o corpo discente através do site da IES,

publicação na Revista Formar e em reuniões com os líderes de sala e os

presidentes dos Centros Acadêmicos de cada Curso. Esse procedimento

tem gerado impacto positivo nos resultados das avaliações externas, pois

tem contribuído com o modelo integrado de gestão, onde a IES procura

uniformizar ações com base em indicadores que objetiva produzir

melhores resultados.

 Website da CPA contendo os relatórios de avaliação, organizados por

ano, divulgando a comunidade os eventos relacionados à CPA.

 As demandas das urnas da CPA são socializadas e dialogadas com os

setores responsáveis e os encaminhamentos são divulgados na página

eletrônica.

Todas as informações sobre a CPA, inclusive os relatórios de avaliação, são

disponibilizados na página eletrônica da comissão para o acesso livre ao público:

http://www.inta.edu.br/SouINTA/cpa-inta.

1.5 Relatórios de autoavaliação

Os principais relatórios produzidos pela Comissão Própria de Avaliação –
CPA estão relacionados às dimensões do SINAES são:

 Relatório de avaliação institucional (aluno): por curso e turno.

 Relatório de avaliação institucional (professor).

 Relatório de avaliação institucional (colaboradores e gestores).

 Relatório de avaliação institucional pelo discente na disciplina.
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2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

2.1 Missão, visão e valores

2.1.1 Missão

A Missão do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA é promover

educação superior de qualidade formando cidadãos capazes de transformar a

realidade social, com base em inovações científicas e tecnológicas nas diversas

áreas do conhecimento,respeitando os princípios éticos, culturais e humanistas,

visando o desenvolvimento da sociedade.

2.1.2 Visão

Ser uma Instituição de referência na Educação Superior, reconhecida pela

contribuição ao desenvolvimento social, através da promoção do Ensino, Pesquisa e

Extensão, Inovação e Responsabilidade Social.

2.1.3 Valores

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA tem sua Filosofia

Institucional alicerçada nos seguintes valores:

 Igualdade.

 Liberdade.

 Democracia.

 Solidariedade.

 Respeito aos Direitos Humanos.

 Educação Integral.

 Proteção ao Meio Ambiente.
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2.2 Objetivos, Metas e Ações do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

A expansão do número de estudantes, advinda da criação dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação devem vir

acompanhadas de objetivos, metas e ações visando melhoria e o rigor na qualidade do Ensino, Pesquisa, Extensão,

Responsabilidade Social e Gestão, conforme a seguir:

POLÍTICAS DE ENSINO

Objetivo Metas Ações
Período/quantificação Indicador de

Desempenho2014 2015 2016 2017 2018

Consolidar e
aperfeiçoar os cursos
de graduação  e Pós-
Graduação, através da
atualização das
metodologias de
Educação Superior.

Promover atualização
das integralizações
curriculares de todos
os cursos,
trienalmente, com base
nas Diretrizes
Curriculares Nacionais
– DCNs e estudos de
exigências e
necessidades de
mercado.

Oferecer ao estudante
um processo de
formação contínuo e
permanente, em
relação à sua
preparação para o
Exame Nacional de
Desempenho -
ENADE.

- - - - -
Atualização
realizada

Propor alterações no
Regimento Geral a
partir de dispositivos
que permitam uma
flexibilidade de
concepção e modelos

- - 1 - -
Alterações no
Regimento
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curriculares, bem como
de práticas didáticas e
de avaliação de
aprendizagem.

Ampliar os processos
de análise,
acompanhamento,
controle e avaliação
dos cursos de
graduação e pós-
graduação,
incentivando a
autoavaliação.

- -

Ampli
ar

para
pós-

gradu
ação

- -
Incentivo a
autoavaliação
institucional

Implantar o Núcleo de
Disciplinas Básicas
para área de saúde e
exatas.

Fomentar uma
equivalência curricular
de disciplinas básicas
entre cursos de saúde
e de exatas, facilitando
a oferta destas
disciplinas.

- - 20% 60% 100%
Percentual de
disciplinas
contempladas.

Otimizar as
divulgações das
informações junto aos
acadêmicos.
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Reduzir o percentual
de reprovações em
todas as disciplinas.

Criar mecanismos,
apoio e ações
pedagógicas nos
cursos.

30% 25% 20% 15% 10%
Percentual de
reprovação

Contribuir com as
Políticas de Expansão
da IES, mediante
implantação de
cronograma para
solicitação de
autorização de
funcionamento de
novos cursos.

Otimizar
permanentemente os
cursos de graduação, a
fim de garantir, a cada
reconhecimento e
renovação de
reconhecimento, nota
máxima possível.

Manter um
acompanhamento
contínuo e
permanente, em
relação aos
indicadores de
avaliação do SINAES.

5 5 5 5 5
Conceito
Obtido, 5

Publicar, a cada dois
anos, catálogo
atualizado dos cursos
de graduação.

Atualizar e aperfeiçoar
a base de dados dos
cursos de graduação.

Promover revisões e
reavaliações do
processo de seleção
aos cursos de
graduação.

Fortalecer, atualizar e
ampliar a política

Reduzir a taxa de
evasão (desistência

Oferecer ao estudante
do Instituto Superior de 25% 25% 20% 20% 15%

Percentual de
evasão
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Institucional de Ensino formalizada, abandono,
transferência e
trancamento).

Teologia Aplicada –
INTA uma formação
profissional que inclua
componentes multi-,
pluri-, trans- e
interdisciplinares.

Melhorar o estudo
sobre evasão e
retenção em cursos de
graduação, definindo
medidas que
minimizem o índice de
evasão e retenção.

Monitorar
permanentemente a
evasão acadêmica.

Promover maior
integração entre
ensino, pesquisa,
extensão e pós-
graduação.

Aumentar o número de
alunos em programas
de mobilidade

Firmar parcerias para
receber alunos de
graduação oriundos do

- - 2 4 8
Quantidade de
alunos
estrangeiros
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acadêmica. exterior, por
intercâmbio.

- 1 2 4 8

Quantidade de
alunos em
mobilidade.

Enviar alunos para
programas de
desenvolvimento de
competência em língua
estrangeira.

1 1 2 2 2
Intercâmbio
realizados

Promover o
nivelamento do
estudante e reforço à
aprendizagem

Ampliar a participação
no Programa Ciências
sem Fronteiras

4 1 2 2 2
Alunos nos
programas

Ampliar as
modalidades de ofertas
dos Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu

Oferecer cursos na
Modalidade à Distância 6 9 12 15 18

Oferta de
cursos

Oferecer oportunidade
para ampliar, integrar e
aplicar os
conhecimentos
adquiridos nos
ciclos/módulos teóricos
de cada curso.

Subsidiar os cursos a
distância do INTA com
material didático

Aumento do número de
horas de emissão
produzidas pelas
televisão e rádio
interaja

- - - - -

Reforço da
cobertura das
atividades
culturais da
cidade em
suas
diferentes
expressões
subsidiando a
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galeria virtual
e a televisão e
a rádio interaja

Aperfeiçoar e estender
o Programa de
Monitoria.

Oferecer ao estudante
um processo de
acompanhamento
contínuo e
permanente, em
relação ao seu
desempenho
acadêmico.

- 20% 40% 50% 100%
Percentual de
disciplinas
contempladas

Incremento de bolsas
(monitoria, PET, PIBID,
etc.).

Ampliar as vagas de
monitoria e a
quantidade de
disciplinas inseridas
neste programa.

- - 40% 50% 100%
Percentual de
alunos
contemplados.

Viabilizar a construção
de parque desporto-
recreativo multi- e
poliesportivo, para
atender às aulas
práticas de disciplinas.

Ampliar a oferta de
atividades desporto-
recreativas aos
estudantes e
professores, através de
projetos em parceria
com a Extensão, com
aquisição de
equipamentos e
materiais apropriados.

- -

01
Quad

ra
cober

ta

02
Camp
os de
futeb

ol

01
Piscin

a e
01

sala
de

ginást
ica.

Instalações
construídas.
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Promover a divulgação
do conhecimento
produzido junto à
comunidade

Atualização de
sistemas de realidade
misturada para os
cursos do INTA

- - 100% - -
Atualizações
de sistemas

Incrementar a
qualidade da
educação ministrada
no INTA

Oferta de disciplinas de
nivelamento online 01 04 06 08 10

Oferta das
disciplinas:
Português;
Informática
Básica,
Matemática
Básica,
Introdução à
Biologia;
Química
Básica, física
básica

Promover o reforço da
aprendizagem

Oferta de disciplinas de
reforço em áreas onde
os alunos apresentam
dificuldades

03 05 08 12 15

Disciplinas
ofertadas:
Bioquímica,
Anatomia;
Fisiologia
Humana,
Morfologia,
Metodologia
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do Trabalho
Científico;
Matemática
aplicada,
Geometria,
Biofísica

Subsidiar a realização
de atividades
complementares com
cursos livres
significativos para a
entrada no mercado de
trabalho

Oferta de cursos que
possam ser
aproveitados como
atividades
complementares

02 10 15 18 20

Cursos
ofertados de
Libras,
Primeiros
Socorros;
Empreendedor
ismo, Gestão
do
Conhecimento,
riscos
ergonômicos,
condução
defensiva,
biossegurança
no laboratório,
riscos de
trabalho com
radiações
ionizantes,
Introdução à
educação à
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distância,
Tutoria em
EAD.

Promover a utilização
das Novas Tecnologias
da Informação e
Comunicação no
processo de ensino e
aprendizagem

Disponibilização a
comunidade
acadêmica do
AKADEMUS

-

Dispo
nibiliz
ação /
Ofert
a de
forma
ção e
criaçã
o do
corpo
editor

Atuali
zação

Atuali
zação

Atuali
zação

Implantação
do sistema
AKADEMUS  e
treinamento a
comunidade
acadêmica

Promover a utilização
das Novas Tecnologias
da Informação e
Comunicação no
processo de ensino e
aprendizagem

Promover a
semipresencialidade.

Formação docente
para o uso

-
03

Dispo
nibiliz
ação /
Ofert
a de
forma
ção e
criaçã
o do

corpo
editor

Atuali
zação

10

Atuali
zação

15

Atuali
zação

20

Implantação
do sistema
AKADEMUS  e
treinamento a
comunidade
acadêmica

Formação discente
para o uso

Criação de corpo editor
junto a cada curso.

Oferta de disciplinas no
âmbito dos 20%

Oferta das
disciplinas
Antropologia
Teológica.
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05 Introdução a
filosofia,

Sociologia
básica; Libras,

Sociologia da
saúde.

Incentivar a criação e o
fortalecimento de
espaços de práticas

Ampliar os espaços de
prática.

7 10 15 17 20 Total de
Espaços de
Prática criados

Fortalecer o programa
de acompanhamento
dos egressos

Realizar
acompanhamento do
egresso do INTA

20% 30% 50% 70% 100%

Aprova o
programa,
estabelecendo
o percentual
de cursos
acompanhado
s.

Oferecer oportunidade
para ampliar, integrar e
aplicar os
conhecimentos
adquiridos nos
ciclos/módulos teóricos
de cada curso.

Incentivar a criação e o
fortalecimento de
espaços de práticas

Criar o Núcleo de
Espaços de Prática –
NEP 7 10 15 17 20

Total de
Espaços de
Prática criados

Eventos
realizadosDesenvolver a

Farmácia Comunitária
Criar a Farmácia
Comunitária - - 1 - -
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Desenvolver
habilidades e atitudes
relativas à construção
das competências
profissionais de forma
ética, críticas e
reflexiva.

Promover Fóruns e
Colóquios de Estágios,
com divulgação de
contribuições e
atividades
desenvolvidas.

-Estimular o debate
acadêmico junto à
comunidade.

Realizar Fórum de
Estágios e Mostra de
Trabalhos realizados
nos campos de prática

05 07 10 12 15

Normatizar os
procedimentos de
realização de estágios
obrigatórios e não
obrigatórios,
obedecendo aos pré-
requisitos, prazos e
demais condições para
a execução dos
mesmos

Incentivar a publicação
em meio impresso e
em mídia eletrônica a
normatização dos
Estágios nos diversos
cursos de graduação.

Publicar os manuais de
estágios dos cursos.

02 02 04 05 06 Publicação
realizada

Selecionar espaços de
práticas apropriadas
aos estágios que
ampliem o universo
sociocultural dos
estudantes

Ampliar convênio de
estágios da graduação
e Pós-graduação

Manter e Celebrar
novos convênios

15 20 25 30 35 Convênio
Novos
Celebrados
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Selecionar espaços de
práticas apropriadas
aos estágios que
ampliem o universo
sociocultural dos
estudantes

Fortalecer a integração
e o diálogo entre
supervisão acadêmica
e as organizações de
trabalho, unidades
parceiras

Ampliar a Frota de
Veículos Coletivos da
IES, que transportam
os estudantes e
docentes/preceptores.

Adquirir  novos
veículos 01 01 01 01 01 Veículos

adquiridos

Aproximar os
profissionais da
academia e os
preceptores dos locais
de prática.

Realizar encontros com
docentes e preceptores 5 7 9 12 15 Contingente

atingido

POLÍTICAS DE PESQUISA

Objetivo Metas Ações
Período/quantificação Indicador de

Desempenho2014 2015 2016 2017 2018

Fortalecer Programas
de Pós-Graduação

Projetos de pesquisa

Circular
periodicamente editais
de fomentos.

2 2 2 3 4
Números de
ProjetosIncentivar doutores

produtivos a concorrer
aos editais.

Infraestrutura para
concorrer em fomentos
externos

Criar laboratório de
Química

- - - - 1
Quantidade de
laboratórios
implantados
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Celebrar novos
contratos de parceria,
cooperação,
transferência  ou
licenciamento
tecnologia.

Dialogar com outras
instituições de
pesquisa.

- - 1 - -
Número de
Contratos

Publicações por
docentes do programa
e discentes de artigos
científicos em
periódicos Qualis A e
B, em bases nacionais
e internacionais.

Desenvolver artigos
científicos. - - 10% 10% 10%

Porcentagem
de professores
com
publicações
efetivadas.

Eventos para
discussão,
aprimoramento, e
consolidação dos
Programas

Criar eventos para
consolidação do
Programa.

100% 100% 100% 100% 100%
Eventos
anteriores
mantidos

Desenvolver ações de
incentivo à interação
do Programa com a
educação básica

Criar mecanismos de
interação. - - 1 2 3

Quantidade de
ações

Ampliar as Bolsas de
Pós-Doutorado

Ofertar bolsas

- - - - 1 Quantidade de
BolsasAmpliar as Bolsas

externas para atingir
contingente de alunos

- - - 10% 10%

Atualizar e ampliar o Solicitação de compra - - - - 20% Acervo
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acervo bibliográfico do
Programa

para o acervo
bibliográfico

bibliográfico
elevado

Elevar as notas do
Programa

Estabelecer melhorias
no Programa. - - - - 4

Nota da Capes
(1 – 7)

Ampliar a rede de
contatos para integrar
novos Projetos ou
Redes

Estabelecer diálogos. 1 - - 1 -
Rede
implantada

Ampliar número de
alunos no Programa
Existente e ampliar
novos Programas

Compor a REDENIT
para participar da
criação do PROFINIT Implantar a REDENIT

1 - - - -
Rede
implantada

Fomentar o PROFINIT - - 1 - -
Implantar
doutores

Ampliar a participação
de Doutores no
PROFINIT

Ampliação de docentes - - - 1 2
Aumentar o
número de
doutores

Elevar a quantidade de
Cursos de Graduação
integrados com a Pós-
Graduação

Integrar os Cursos. - - 2 2 2
Cursos
atingidos

Solicitar DINTER Solicitar de Programa - - - 1 1
Programas
solicitados

Celebrar novos
contratos de parceria,
cooperação,
transferência  ou

Estabelecer parcerias - - - 1 1
Contratos
celebrados
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licenciamento
tecnologia com
comunidade
internacional
Publicar livros com
parceiros
internacionais

Publicar livro. - 1 1 1 1
Obras
publicadas

Internacionalização da
Pós-Graduação

Estimular a
participação em
programas de pós-
doutoramento e o
intercâmbio com
pesquisadores
nacionais e
estrangeiros.

Aumentar a
participação em
programas de pós-
doutorado.

- - - 1 1
Pós-
Doutorados
realizados

Capacitar os docentes
para áreas
prospectadas

Capacitar docentes 1 1 2 2 2
Capacitações
a serem
realizadas

Elevar oferta de Bolsas
PIBIC, PIBITI Ofertar bolsas 10% 15% 20% 20% 30%

Percentual do
acréscimo
bolsas

Estimular a instalação
e manutenção de
laboratórios
multiusuários nas
diferentes áreas.

Implantar laboratório
multiusuários. 1 1

Quantidade de
laboratórios
integrados
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Promover condições
para o
desenvolvimento da
pesquisa acadêmico-
científica nas diversas
áreas do
conhecimento.

Elevar oferta de alunos
voluntários na iniciação
a pesquisa

Ampliar a oferta da
iniciação científica 10% 15% 20% 20% 20%

Oferta
ampliada

Estimular e apoiar os
grupos de pesquisa
emergentes no
cadastro do INTA

Apoiar a grupos de
pesquisa 1 2 3 2 3

Contingente
atingido

Elevar a quantidade de
Cursos a concorrer e
atendimentos às bolsas

Ampliar Cursos 10% 15% 10% 15% 15%
Participação
elevada

Fortalecer Grupos de
Pesquisas do CNPq
com  Grupos
Internacionais

Criar mecanismos de
fortalecimento dos
grupos.

- - - 1 1
Grupos
fortalecidos

Ofertar Capacitações
Gestores de Pesquisa
para suas ações para o
aperfeiçoamento da
cultura de pesquisa

Capacitar gestores de
pesquisa. 3 3 3 4 5

Total de
Cursos
Oferecidos

Enviar trabalhos para
eventos internacionais

Solicitar trabalhos para
envio. 2 2 4 4 5 Eventos

enviados

Internacionalização das
pesquisas no INTA

Participar de rede
internacional de
pesquisa

Participar de rede
internacional - 1 1 1 1

Rede
estabelecida
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Promover eventos
internacionais

Fixar calendário de
eventos - - 1 1 1

Eventos
promovidos

Estabelecer novos
acordos com
instituições em âmbitos
internacional para
desenvolvimento de
atividades de pesquisa,
articulada com
extensão, inovação
tecnológica.

Fixar convênios. - - - 1 1
Acordos
estabelecidos

Criar a política de
Inovação Tecnológica

Criar o NIT
1 - - - -

Procedimento
realizado

Firmar parcerias com
instituições
tecnológicas

Estabelecer parcerias
1 1 1 1 1

Número de
parcerias
firmadas

Oferecer cursos de
Capacitação Grupo
Gestor eventos
internos e externos

Ofertar cursos para o
grupo gestor.

1 1 2 2 2
Quantidade de
Cursos
ofertados

Criar a cultura da
inovação tecnológica

Criar bolsa de
Inovação Tecnológica
CNPq Incentivar a inovação

tecnológica

3 3 5 7 9
Contingente
atingido

Criar e manter o
Encontro de Iniciação - 1 - - -

Encontro
Criado
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Tecnológica na
Semana Acadêmica

Inserir disciplinas de
Inovação Tecnológica
e Propriedade Privada
no Curso de Mestrado
em Biotecnologia

- 2 - - -
Disciplinas
ofertadas

Criar Grupo de
Pesquisa em Inovação
Tecnológica

- - - 1 1
Grupos
Criados

Articular NIT e
Iniciação Científica

Participar da Rede
Nacional para criação
do PROFINIT pela
CAPES

Participar de rede - 1 - - -
Participar da
Rede

Ofertar disciplinas de
Empreendedorismo e
Gestão de
Conhecimento

Disciplina na
integralização
curricular.

- 2 2 2 2
Disciplinas em
oferta

Articular NIT e a Pós-
Graduação Stricto
Sensu

Registro de patente do
AKADEMUS e gerador
de material didático

Registrar patentes - - 2 - -
Patentes
registradas.

Desenvolver e atualizar
o gerador multimídia
para produzir
conteúdos para os

Desenvolver multimídia - 100% - - -

Atendimento
às solicitações
dos cursos do
INTA no que
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cursos do INTA diz respeito a
produção de
conteúdos

Desenvolvimento e
implantação do
AKADEMUS

Implantar o sistema - 100% - - -
Implantação
do sistema.

Desenvolver pesquisa
na área da utilização
das novas tecnologias
na inovação
pedagógica

Aumento do número de
produtos educacionais
ofertados a
comunidade

Desenvolver os
produtos educacionais. 15% 20% 35% 35% 50%

Produtos
educacionais

Garantir que o
professor da IES
desenvolva suas
atividades, permeando
em ações docentes e
administrativas,
promovendo a sua
formação profissional.

Aumentar o percentual
de professores
doutores

Acompanhar o plano
individual de trabalho
(PIT) de todos os
docentes da IES.

15% 20% 35% 35% 50%
Percentual de
professores
doutores.

Fomentar implantação
de política permanente
de formação
continuada de
professores e gestores.

15% 20% 35% 35% 50%
Percentual de
professores
doutores.

Promover a
comunicação interna e
extensa pela IES de

Aumentar o percentual
de professores
doutores

15% 20% 35% 35% 50%
Percentual de
professores
doutores.
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eventos de natureza
cultural.

Promover formação
profissional

Aumentar o percentual
de professores
doutores

Promover fóruns de
discussão e outras
ações de qualificação
docente no âmbito
pedagógico.

15% 20% 35% 35% 50%

Percentual de
professores
doutores.

Contribuir para a
responsabilidade com
a oferta de cursos para
a comunidade

Ofertar cursos para a
comunidade.

Aumentar o percentual
de professores
doutores

15% 20% 35% 35% 50%
Percentual de
professores
doutores.

POLÍTICAS DE EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Objetivo Metas Ações
Período/quantificação Indicador de

Desempenho2014 2015 2016 2017 2018

Consolidar as Ações
de Extensão  sob o
princípio constitucional
da indissociabilidade
com o ensino e a
pesquisa;

Montar estratégia
eficiente para viabilizar
o funcionamento dos
projetos de extensão
primando por qualidade
e causando impacto
positivo na sociedade

Oferecer oficinas de
aprimoramento de
programas/projetos

05 05 07 08 10
Número de
Projetos ativos

Zelar pela qualidade e Utilizar critérios de 04 05 08 10 15
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rapidez ao atendimento
de ações solicitadas
pelas instituições
parceiras.

seleção de projetos em
editais

Nº de
atendimento
as instituições
parceiras

Incrementar o número
de bolsas de extensão

Atender solicitações
dos Equipamentos
Sociais intensificando
as parcerias

Promover intercâmbio
com outras IES que
possuam Programas
de extensão
consolidado

Captação de Recursos
em Editais de agências
de fomento

Utilizar o critério de
aplicação de ações em
comunidades para fins
de seleção em editais,
valorizando os projetos
com tecnologias
sociais.

Divulgar os editais de
fomento à extensão;

- - 2 3 4
Editais para
Projetos

Promover encontros,
oficina, simpósios e
outras ferramentas
para agregar e
fortalecer linhas de
extensão
Identificar e
disponibilizar fontes de
fomento de
programas/projetos e
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demais ações de
extensão em agências
de fomento e outras
parcerias

Estabelecer parceria
com instituições que
atuem em tecnologia
social, programas de
combate a miséria, de
preservação ambiental.

Executar projetos de
extensão em parceria
com outras instituições;

1 1 3 3 5 Parceria

Possibilitar à sociedade
acesso ao INTA por
meio de cursos de
extensão, prestação de
serviços e participação
em eventos culturais e
artísticos, dentre outras
atividades
extensionistas

Ampliar o atendimento
a comunidade em geral
através de ações
sistemáticas de
prestação de serviços
multiprofissionais;.

Elaborar calendário de
atendimento volante
sistemático em bairros
e distritos de Sobral,
com equipe de
acadêmicos e
professores dos vários
cursos da Faculdade.

- - 1 1 1
Calendário de
atendimento
volante

Contribuir para a
melhoria da qualidade
de vida da comunidade
através da Educação;

Oferecer cursos,
palestras, fóruns,
abertos a comunidade
gratuitamente.

- 1 3 3 5

Nº de Cursos
direcionados a
comunidade
externa
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POLÍTICAS DE GESTÃO

Objetivo Metas Ações
Período/quantificação Indicador de

Desempenho2014 2015 2016 2017 2018

Alinhar a Comunicação
Social ao Planejamento
Estratégico institucional

Reformular o layout do
site institucional.

Contratação de
pessoal qualificado. - 1 - 1 -

Layout
reformulado

Criar o setor de
Marketing. - - 1 - - Setor criado

Atualização dos vídeos
institucionais.

Desenvolver projetos.
1 1 1 1 1

Atualizações
anuais

Ampliação dos canais
de comunicação
interna e externa.

Desenvolver projetos.
1 - 1 - 1

Projetos
desenvolvidos.

Aperfeiçoar a Gestão
Administrativa:
Instalações Físicas e
Patrimônio

Atualização e
ampliação do acervo
bibliográfico.

Investimento em
acervo bibliográfico
para os diversos
cursos do INTA.

1 1 1 1 1
Atualização
desenvolvida

Ampliação/Aquisição
de equipamentos para
laboratórios.

Investimento em
equipamentos de
laboratórios para os
diversos cursos do
INTA

1 1 1 1 1
Investimento
realizado

Aumento/renovação da
frota de veículos para
atendimento aos
campos de estágio.

Investimento em
aquisição e renovação
da frota de veículos de
pequeno porte, van e

2 2 1 1 1
Veículos
adquiridos
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micro-ônibus.

Inauguração do bloco
Sede II no complexo
educacional INTA Continuidade e

conclusão da obra.

- 1 - - -
Obra
inaugurada

Comemoração dos 15
anos do INTA 1 - - - - Ação realizada

Implantação de livraria
terceirizada (Nobel) na
área de convivência do
INTA.

Realizar contrato com
a livraria.

1 - - - -
Livraria
implantada

Melhoria dos sistemas
de informação do
INTA.

Aquisição e
implantação do
sistema integrado
TOTVS.

1 3 1 - -
Módulos
implantados

Ampliação do Biotério. Início das obras de
ampliação do Biotério.

- 1 - - - Obra iniciada

Implantação do Projeto
Laços de Família em
conjunto com a
Defensoria Pública do
Estado do Ceará.

Aluguel do prédio e
aquisição de mobília
para implantação do
projeto.

1 - - - -
Projeto
implantado

Criação das Pró-
Diretorias de
Especialidades
Medicas, de Segurança

Apreciação e
aprovação do CODE
na criação das duas
novas Pró-Diretorias.

2 1 - - -
Pro-diretorias
criadas
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Institucional e de
Educação Continuada.

Prover acessibilidade
nas dependências do
INTA.

Implantar itens para
prover a acessibilidade
nas dependências:
adaptação de
banheiros, inclusão de
elevadores nos
projetos das obras
verticais, sinalização,
dentre outros.

1 1 1 1 1
Ações
concretizadas

Inauguração da Praça
de Alimentação do
prédio Sede II.

Continuidade e
finalização das obras. 1 - - - -

Obra
inaugurada

Implantação de
Biblioteca Virtual.

Aquisição de licenças
da Minha Biblioteca
para todos os usuários
(docentes e discentes).

- 4.000 - - -
Licenças
adquiridas

Construção do
Laboratório de
Anatomia Real.

Iniciar obras do projeto
no complexo do
Campus Jordão

- 1 - - - Obra iniciada

Inicio da construção do
novo auditório no Sede
II, com capacidade
para 500 pessoas.

Concepção do projeto
e inicio das obras. - - 1 - - Obra iniciada

Reforma e
reinauguração do

Concepção do projeto
e negociação com a 1 - - - -

Reforma
concluída
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Clube Palmeiras para o
curso de Educação
Física e prática
esportiva para os
colaboradores.

direção do clube.

Implantação do Núcleo
de Dermatofuncional -
NUDE

Definição do local e
aquisição dos
equipamentos.

- - 1 - -
Núcleo
implantado

Construção de
passarela coberta para
integração dos Anexos
A e B ao Complexo
Educacional INTA.

Concepção do projeto
e contratação de
empresa para
realização da obra.

- 1 - - -
Obra
concluída

Construção da portaria
de acesso aos Anexos
A e B.

Concepção do projeto
e contratação de
empresa para
realização da obra.

- 1 - - -
Obra
concluída

Inauguração da
Biblioteca Setorial I, no
Sede II, para cursos da
área da saúde.

Adaptação do local,
aquisição de mobília e
do acervo bibliográfico.

- - 1 - -
Biblioteca
inaugurada

Inauguração da
Biblioteca Setorial II, no
Núcleo de Praticas
Jurídicas.

Adaptação do local,
aquisição de mobília e
do acervo bibliográfico.

- - - 1 -
Biblioteca
inaugurada

Início da construção de
nova biblioteca do
INTA

Concepção do projeto
e inicio das obras. - - - - 1 Obra iniciada
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Inauguração do
Memorial Clóvis
Beviláqua.

Concepção do projeto
e inicio das obras. - - - - 1 Obra iniciada

Inauguração da Torre
de Saúde.

Concepção do projeto,
obras de construção,
aquisição de mobília e
de equipamentos.

- - 1 - -
Obra
inaugurada

Implantação da Clínica
Escola de Enfermagem

Concepção do projeto
e viabilização da
construção.

- - - 1 -
Clínica
implantada

Projeto para
construção do Hospital
Escola.

Concepção do projeto.

- - - - 1
Projeto
concluído

Projeto para
construção do
Complexo Residencial:
Professores e
Estudantes.

- - - - 1
Projeto
concluído

Reforma e ampliação
do Hospital de
Pequenos Animais.

Concepção do projeto,
obra de reforma e
aquisição de novos
equipamentos.

1 - - - -
Obra
concluída

Construção do
complexo de
laboratórios para as
engenharias.

Concepção do projeto
e início das obras. - - 1 - -

Obra
concluída
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Construção do
complexo de
laboratórios para o
curso de Odontologia.

Concepção do projeto
e início das obras. - - 1 - -

Obra
concluída

Aquisição de estação
de Radio FM

Negociação para
contrato de aquisição e
trâmites legais para
funcionamento.

- - 1 - -
Aquisição
realizada

Aquisição de TV
Educativa.

Negociação para
contrato de aquisição e
trâmites legais para
funcionamento.

- - - 1 -
Aquisição
realizada

Construção do Anexo
D (salas de aula e
laboratórios)

Concepção do projeto
e início das obras. - - 1 - - Obra iniciada

Desenvolver
ferramentas
tecnológicas de
suporte pedagógica

Concepção e
implantação do sistema
AKADEMUS

- 1 - - - Sistema
desenvolvido,
implantado e
atualizado

Atualização sistemática
do sistema
AKADEMUS

- - 1 1 1

Transformação para
Centro Universitário

Solicitação do pedido
para transformação em
Centro Universitário

- - 1 - -
Pedido ao
Ministério da
Educação

Ampliação do sistema
de segurança Instalação de câmeras 150 150 150 150 150

Câmeras
instaladas
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Central de
monitoramento 1 - - - -

Central
instalada

Instalação de  catracas
biométricas de acesso 04 11 03 03 03

Catracas
instaladas

Proporcionar força de
trabalho capacitada e
motivada

Formação continuada
dos docentes.

Ampliar os projetos
desenvolvidos com o
RH e PRODIPE

1 1 1 1 1
Projetos
criados

Formação continuada
dos colaboradores do
Corpo Técnico-
Administrativo.

Ampliar os projetos
desenvolvidos com o
RH e PRODIPE

1 1 1 1 1
Projetos
criados

Capacitação específica
para pessoal de
segurança e portaria.

Atualizar projetos com
RH. - 1 - - 1

Capacitações
viabilizadas

Capacitação específica
para pessoal de
zeladoria e limpeza.

Atualizar projetos com
RH. - 1 - - 1

Capacitações
viabilizadas

Capacitação específica
para Laboratoristas e
Técnicos.

Atualizar projetos com
RH e Coordenação de
Laboratórios.

- 1 - - 1
Capacitações
viabilizadas

Implantação de
ambulatório com
Medico do Trabalho.

Adaptação de sala
para ambulatório e
contratação do(a)
Médico(a) do Trabalho.

1 - - - -
Funcionament
o iniciado

Desenvolver ações que
promovam a qualidade

Atualizar projetos com
RH. 1 1 1 1 1 Ações
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de vida e motivação no
trabalho.

Realizar vistorias nos
ambientes de trabalho
verificando condições
de insalubridade e
periculosidade, bem
como a ergonomia e
bem estar dos
colaboradores.

Atualizar projetos com
RH.

2 2 2 2 2 Vistorias
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2.3 Áreas de Atuação Acadêmica

As áreas de atuação são contempladas na Modalidade Presencial e à

Distância nos seguintes cursos:

 Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo.

 Bacharelado em Biomedicina.

 Bacharelado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo.

 Bacharelado em Direito.

 Licenciatura em Educação Física.

 Licenciatura na Modalidade a Distância em Educação Física.

 Bacharelado em Engenharia de Produção.

 Bacharelado em Enfermagem.

 Bacharelado em Farmácia.

 Bacharelado em Fisioterapia.

 Licenciatura em História.

 Licenciatura na Modalidade a Distância em Historia.

 Bacharelado em Medicina.

 Bacharelado em Medicina Veterinária.

 Bacharelado em Nutrição.

 Licenciatura em Pedagogia.

 Licenciatura na Modalidade a Distância em Pedagogia.

 Programa Especial de Formação Docente- PRODOC.

 Graduação Tecnológica em Segurança Privada.

 Bacharelado em Serviço Social.

 Bacharelado em Teologia.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA busca a integração dos

níveis de Ensino, visando melhorar a formação educacional e profissional do ser

humano.

Cabe enfatizar que a influência do Instituto Superior de Teologia Aplicada
- INTAvai além do Ensino, Pesquisa e Extensão. Outro destaque é a Programação
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Cultural, Histórica que oferece Cursos de Extensão, Graduação e Pós-Graduação

ampliando sua inserção regional visando ao avanço científico em Políticas Públicas

e Desenvolvimento Sustentável, em consonância com as demandas sociais.

2.4 Atividades de Ensino de Graduação

a) Objetivos

 Ampliação da oferta e otimização das formas de ingresso.

 Adequação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos ao perfil profissional

requerido pela sociedade atual e às DCN’s.

 Ênfase ao aprimoramento do desempenho acadêmico.

 Consolidação da política de estágio obrigatório e não obrigatório.

 Fortalecimento do Programa de Monitoria.

 Ampliação dos Cursos.

 Interiorização do Ensino.

 Qualificação didático pedagógica.

 Ampliação de áreas físicas.

 Modernização da infraestrutura.

 Fortalecimento das Coordenações de Cursos.

 Atualização e modernização do material didático pedagógico.

b) Metas

A Graduação tem como meta a expansão de seus Cursos, numa ampliação

de 20% na modalidade presencial e de 200% na Modalidade à Distância.
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2.5 Atividades de Pós-Graduação

a) Objetivos

 Focar o conteúdo das disciplinas de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto

Sensu nas demandas contemporâneas dos pós-graduandos, com vistas a

configurar uma educação personalizada por intermédio do

desenvolvimento de competências que se ajustem ao perfil social e

emocional do aluno, suas habilidades, responsabilidades e resiliência.

 Estabelecer acordos de cooperação com municípios da Região do Ceará,

com vistas à participação da Faculdade em relações de assessoria, na

concepção de novos projetos e aprimoramento dos existentes.

 Aproximar a Pós-Graduação  pelo intercâmbio dirigido e de mão dupla de

experiências em Projetos de Inovação Tecnológica e atendimento às

necessidades crescentes de mão de obra qualificada.

 Promover o reconhecimento de atividades científicas, tecnológicas e

profissional em áreas temáticas que versem sobre o desenvolvimento

sustentável e sobre tecnologia socioambiental, com ênfase no combate à

pobreza.

 Estabelecer um Plano de Gestão Acadêmica voltado para qualidade dos

Programas de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu com destaque:

as condições adequada de trabalho para o desenvolvimento do Ensino de

Pós-Graduação; aos indicadores que norteiam as regras de progressão

acadêmica; à gestão de espaços; seu compartilhamento e otimização

(Laboratórios, salas de aulas, espaços de convivência); indicadores

internos de qualidade e de desempenho – acompanhamento de egressos;

autoavaliação que inclui a avaliação do docente pelo ano e que permitam

oferecer condições mais apropriada ao planejamento médio e a longo

prazo da Faculdade; aumento da participação de egressos de outras IES

nos Cursos de Pós-Graduação do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA.
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b) Metas

 Oferecer portfólios de ofertas/oportunidades que incluam Projetos de

Extensão, aperfeiçoamentos, prestação de serviços, principalmente nas

áreas de Licenciaturas, Saúde, Educação e Ação Social.

 Oferecer aos docentes novas metodologias no preparo eficiente de aulas,

bem como uso de ferramentas para comunicação com os alunos, além de

curso que efetivamente promovam a atualização de professores e

complementação do conhecimento dos alunos de Pós-Graduação,

permitindo o acesso mais efetivo em novos mercados de trabalho.

 Oferecer novos Cursos de Pós-Graduação.

2.6 Práticas de Extensão

a) Objetivos

 Conceder a Extensão como processo acadêmico que articula Ensino e

Pesquisa indispensável na formação do aluno e no intercâmbio com a

sociedade devendo estar presente nos Planos Pedagógicos dos Cursos

de Graduação e Pós-Graduação.

 Assegurar a relação bidirecional entre a Faculdade e a Sociedade, de tal

modo que os problemas da sociedade impliquem no estímulo ao

desenvolvimento de ações extesionistas de caráter multi, interdisciplinar,

interprofissional e  interinstitucional.

 Gerenciar os dados das ações extensionistas utilizando a estratégia de

cadastro, acompanhamento e avaliação das atividades de Extensão

Universitária, considerando a avaliação da Extensão como um dos

parâmetros de Avaliação Institucional do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA.

 Enfatizar no âmbito das ações extensionistas  e nos Projetos de

Educação Continuada a utilização de tecnologia disponível permitindo a

ampliação do acesso ao saber e ao desenvolvimento social.
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b) Metas

 Aperfeiçoar o Sistema de Informações sobre as Ações de Extensão

Universitária no Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA. a partir

da organização de indicadores de avaliação  da Extensão.

 Ampliar  participação do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA
nas ações voltadas para a difusão da diversidade artístico-cultural e

linguística local.

 Introduzir no âmbito das atividades formativas da Extensão  Universitária

a definição pelas concepções metodológicas ativas com vistas a

aprendizagem flexível dos participantes.

 Fomentar a organização de eventos acadêmicos-científicos locais e

regionais voltados para os campos profissionais e acadêmicos em

parceria com instituições, empresas e organizações do terceiro setor que

valorizam, produzem e disseminam conhecimento.

 Ampliar o número de Projetos Pedagógicos de Cursos que desenvolvem

Projetos de Extensão em consonância com as Diretrizes das Políticas de

Extensão do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.

2.7Atividades de Pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e cultural

a) Objetivos

 Consolidar a imagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada –
INTA pela qualidade de Pesquisa Científica e Tecnológica e pela

excelência de seus Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto

Sensu.

 Exercer a interface da IES com a comunidade para o desenvolvimento da

Pesquisa em Programas Interdisciplinares e Prestação de Serviços.

 Incentivar as atividades de Pesquisa desenvolvidas pelo docentes e

discentes.

 Criar instrumentos de ação de forma democrática.
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 Desenvolver Programas de Pesquisa em suas atividades acadêmicas,

considerando que a Pesquisa Acadêmica assenta-se sobre quatro pilares:

ideias, talento, infraestrutura e Apoio Institucional.

 Proporcionar o reconhecimento acadêmico-científico local e regional do

legado do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA nos campos

profissionais e de produção de conhecimento.

b) Metas

 Alcançar por intermédio da inovação, plena harmonia na integração entre

os Cursos de Graduação e Pós-Graduação em benefícios de todos os

segmentos acadêmicos.

 Ter amplo acesso ao talento humano presente na comunidade

essencialmente acadêmica, docentes e alunos de Graduação e Pós-

graduação, mas também outros segmentos do Instituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA como colaboradores técnicos-administrativos

e todos que mantenham vínculo com a Faculdade.

2.8 Responsabilidade Social: inclusão social e desenvolvimento econômico e
social

a) Objetivos

 Conceder a sustentabilidade socioambiental, a produção e preservação

cultural, artística e a inclusão social como de relevância acadêmica e

social para a definição e priorização das ações extensionistas  no âmbito

do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.

 Contribuir por meio das atividades extensionistas realizadas

preferencialmente na perspectiva interdisciplinar e interprofissional para a

formação de seres humanos e profissionais que reavaliem sua ação e

visão de homem e de mundo comprometendo-se com a sustentabilidade

planetária e a solidariedade humana.
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b) Metas

 Ampliar o desenvolvimento de Programas e Projetos voltados para

Responsabilidade Social, em parceria com órgãos públicos, empresas e

entidades não-governamentais, com foco na qualificação para o trabalho,

preservação e sustentabilidade do meio ambiente, inclusão social,

desenvolvimento econômico e acesso a cultura.

 Descentralizar a implantação de atividades formativas profissionais e

socioculturais desenvolvidas pelo Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA pelas Coordenações.

2.9 Cronograma de implementação e desenvolvimento da instituição para o
período de vigência do PDI

2.9.1 Graduação Presencial (Autorização)

NOME DO
CURSO

HABILITAÇÃO GRAU

VAGAS
A

SEREM
SOLICIT

ADAS

TURNOS DE
FUNCIONAM

ENTO

ANO
PREVISTO

PARA A
SOLICITAÇ

ÃO

Psicologia Psicólogo
Bachar

elado
150

Manhã, Tarde

e Noite
2014

Odontologia Odontólogo
Bachar

elado
150 Integral 2015
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2.9.2 Graduação à Distância (Autorização)

NOME DO
CURSO

HABILITAÇ
ÃO

GRAU

VAGAS
A

SEREM
SOLICIT

ADAS

TURNOS DE
FUNCIONAM

ENTO

ANO
PREVISTO

PARA A
SOLICITAÇ

ÃO

Comunicação

Social com

Habilitação em

Jornalismo

Jornalista
Bachar

elado
2000 Não se aplica 2015

Serviço Social Assistente

Social

Bachar

elado
2000 Não se aplica 2015

Administração

de Empresas

Administrad

or

Bachar

elado
2000 Não se aplica 2015

Gestão de

Recursos

Humanos

Gestor de

Recursos

Humanos

Tecnol

ógico
2000 Não se aplica 2016

Teologia
Teólogo

Bachar

elado
2000 Não se aplica 2016

Enfermagem
Enfermeiro

Bachar

elado
2000 Não se aplica 2016

Educação

Física

Educador

físico

Bachar

elado
2000 Não se aplica 2017
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2.9.3 Graduação Presencial (Reconhecimento)

NOME DO
CURSO

HABILITAÇ
ÃO

GRAU
VAGAS
SOLICIT

ADAS

TURNOS DE
FUNCIONAM

ENTO

ANO
PREVISTO

PARA A
SOLICITAÇ

ÃO

Comunicação

Social com

Habilitação  em

Jornalismo

Jornalista
Bachar

elado
150

Manhã, Tarde

e Noite
2015

Arquitetura e

Urbanismo
Arquiteto

Bachar

elado
150

Manhã, Tarde

e Noite
2016

Medicina Médico
Bachar

elado
150 Integral 2016

Engenharia de

Produção
Engenheiro

Bachar

elado
150

Manhã, Tarde

e Noite
2017

Gestão em

Segurança

Privada

Tecnólogo
Tecnol

ogia
150

Manhã, Tarde

e Noite
2017

Direito Advogado
Bachar

elado
150

Manhã, Tarde

e Noite
2017

Engenharia

Civil
Engenheiro

Bachar

elado
150

Manhã, Tarde

e Noite
2018

Psicologia Psicólogo
Bachar

elado
150

Manhã, Tarde

e Noite
2018
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2.9.4 Graduação à Distância (Reconhecimento)

NOME DO
CURSO

HABILITAÇ
ÃO

GRAU
VAGAS
SOLICIT

ADAS

TURNOS DE
FUNCIONAM

ENTO

ANO
PREVISTO

PARA A
SOLICITAÇ

ÃO

Educação

Física
Professor

Licenci

atura
2000 Não se aplica 2016

História Professor
Licenci

atura
2000 Não se aplica 2016

Pedagogia Professor
Licenci

atura
2000 Não se aplica 2016

2.9.5 Pós-Graduação Lato Sensu

NOME DO CURSO
MODALIDA

DE

Nº DE
ALUNOS

POR
TURMA

TURNOS
DE

FUNCIONA
MENTO

ANO
PREVISTO

PARA A
SOLICITAÇ

ÃO

Educação Especial
Presencial 50

Finais de

semana
2014

Enfermagem do Trabalho
Presencial 50

Finais de

semana
2014

Enfermagem em Bloco

Cirúrgico
Presencial 50

Finais de

semana
2014
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Farmácia Clinica,

Farmacologia e Atenção

Farmacêutica

Presencial 50
Finais de

semana
2014

Fisiologia do Exercício e

Biomecânica do

Movimento

Presencial 50
Finais de

semana
2014

Fisioterapia Dermato

Funcional
Presencial 50

Finais de

semana
2014

Gestão, Coordenação,

Planejamento e Avaliação

Escolar

Presencial 50
Finais de

semana
2014

História
Presencial 50

Finais de

semana
2014

Historia do Brasil
Presencial 50

Finais de

semana
2014

Libras – Língua Brasileira

de Sinais
Presencial 50

Finais de

semana
2014

MBA - Gestão de

Finanças, Controladoria e

Auditoria

Presencial 50
Finais de

semana
2014

MBA – Gestão de

Pessoas
Presencial 50

Finais de

semana
2014

Metodologia do Ensino de

Historia e Geografia
Presencial 50

Finais de

semana
2014

Metodologia do Ensino de

Historia e Língua

Portuguesa

Presencial 50
Finais de

semana
2014

Psicopedagogia

Institucional e Clinica
Presencial 50

Finais de

semana
2014
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Psicopedagogia

Institucional e Clinica e

Hospitalar

Presencial 50
Finais de

semana
2014

Saúde Pública e Saúde da

Família
Presencial 50

Finais de

semana
2014

Redes e Segurança de

Sistemas
Presencial 50

Finais de

semana
2014

Seguridade e Serviço

Social
Presencial 50

Finais de

semana
2014

Engenharia e Segurança

do Trabalho
Presencial 50

Finais de

semana
2015

Farmácia Clínica,

Farmacologia e Prescrição

Farmacêutica

Presencial 50
Finais de

semana
2015

História e Língua

Portuguesa
Presencial 50

Finais de

semana
2015

MBA - Gestão em

Finanças, Controladoria e

Auditoria

Presencial 50
Finais de

semana
2015

MBA - Gestão Industrial
Presencial 50

Finais de

semana
2015
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2.9.6Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

PROGRAMA CURSO
MODALIDA

DE

VAGAS A
SEREM

SOLICITADAS

TURNOS
DE

FUNCION
AMENTO

ANO
PROVIST

O

Biotecnologia
Pós-

Doutorado
Acadêmico 12 Integral 2014

PROFINIT Mestrado

Profissional

Em Rede

Nacional

100
Finais de

semana
2015

Gerontologia Mestrado Profissional 15 Noite 2016

Atenção

Primária
Mestrado Acadêmico 12 Noite 2017

DINTER Doutorado Acadêmico 15 Manhã 2018
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3PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

3.1 Inserção Regional

Situada na região Norte do Ceará, a 235 quilômetros de Fortaleza, a cidade

de Sobral se apresenta como o mais significativo referencial de crescimento e

desenvolvimento econômico do interior do Estado, constituindo-se num centro de

convergência, por sua ampla e moderna estrutura nos setores da saúde, educação,

comércio, indústria, serviços, lazer, cultura e arte.

Inserida no rol das cidades que mais se desenvolveram no Brasil, nos

últimos 10 anos, e também uma das 304 melhores para se morar, Sobral se orgulha

de sua história e de sua gente, de seus encantos exaltados em prosa e verso.

O rio Acaraú e a Serra da Meruoca se constituem nos principais ícones do

cenário natural desta terra, que se limita a norte com os municípios de Massapê,

Santana do Acaraú e Meruoca, a sul com Santa Quitéria, Groaíras e Cariré, a leste

com Itapipoca, Irauçuba e Canindé, e a oeste com os municípios de Coreaú,

Mucambo e Alcântara.

Sobral é ligada a Fortaleza pela BR-222, que interliga nosso Estado aos

Estados do Piauí, Maranhão e Estados da Região Norte do País. A cidade dispõe de

um moderno Terminal Rodoviário, dispondo de linhas para os principais estados do

país. Atende também a um considerável público com transporte intermunicipal, com

ônibus saindo e chegando em intervalos de 15 minutos. O aeroporto da cidade, é um

dos três mais importantes do Ceará, servindo a aeronaves de porte médio.

Sobral vem experimentando um forte processo de modernização em sua

estrutura econômica. Há 50 anos, a cidade era o mais importante polo comercial do

norte do Estado. Na segunda metade do século XIX o desenvolvimento de Sobral

chegou a superar o de Fortaleza. O progresso da cidade se firmou a partir da

instalação de indústrias e de um vigoroso sistema educacional e de prestação de

serviços de saúde.

4 Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral
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Emancipado em 1773, o Município ocupa uma área de 2.129 quilômetros

quadrados, tem uma população, estimada pelo IBGE, 2014, de 199.750 habitantes,

e está a uma altitude de 70 metros acima do nível do mar. O clima é quente e seco,

com uma temperatura média de 30 graus centígrados.

O Sistema de Comunicação de Sobral é um dos melhores do Ceará. O

Município está ligado ao mundo com excelente capacidade instalada nas áreas de

telefonia pública e privada, incluindo a celular atendido pelas operadoras Claro, Oi,

Vivo e Tim, que oferecem uma cobertura de mais de 90% do município. A cidade

possui vários provedores de acesso à rede mundial de computadores - (Internet) via

linha discada, cabo, rádio, fibra óptica e sistema Velox, sendo um dos pioneiros, o

Primeiro Provedor Municipal Gratuito do Brasil - Sobral Internet Grátis; dispõe

também de cinco repetidores de TV, cinco emissoras de rádio AM, três emissoras de

rádio FM e cinco jornais com periodicidades semanal e quinzenal, inclusive o Sobral

News, além de três salas de cinema, um moderno teatro, estádio de futebol,

kartódromo, Jóquei, ginásio poliesportivo (uma vila olímpica em construção), clubes

sociais de grande porte, uma ampla rede hoteleira, sistema de moto táxi,

universidade e faculdades com mais de 20 cursos, dentre eles os de engenharia,

medicina e direito, além de grandes escolas de ensino médio.

O Município de Sobral também é um dos Polos Regionais de Educação,

totalizando com 6.847 escolas de Ensino Fundamental, 904Ensino Médio e 6.320
escolas de Educação Infantil das redes estaduais, municipais, federais e

particulares.

Os indicadores educacionais da educação básica mostram segundo dados do

INEP (Censo Escolar 2013) que o número total de alunos matriculados em Sobral,

no ano corrente das etapas de ensino foi de 19,2% Educação Infantil, 25,1% Ensino

Fundamental (8 e 9 anos) e 35,9% no Ensino Médio. E os resultados obtidos através

do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) informam que as metas

projetadas no ano de 2013 foram alcançadas, onde mostram que para 4ª serie/5º

ano cumprindo o objetivo de meta proposta de 4,3 resultou em 5,2 no desempenho e

da 8ª serie/9º ano seria de 4,0 onde resultou em 4,4 no desempenho calculado.

Sobral zerou a taxa de abandono escolar do 1° ao 5° ano. O desempenho das

Escolas de Sobral ficou acima da média do Ceará, que foi de 4,9, e, também, acima

da média nacional, de 5,0.
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CIDADES COM DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 100 KM DE SOBRAL

Nº CIDADE UF
DISTÂNCIA

(Km)
POPULAÇÃO  (2014)5

1. Itapajé CE 118 50.671

2. Camocim CE 117 62.201

3. Guaraciaba do Norte CE 106 38.995

4. Inhuçu CE 105 *

5. Santa Quitéria CE 104 43.359

6. Campanário CE 104 *

7. Granja CE 97 53.682

8. São Benedito CE 96 45.917

9. Irauçuba CE 95 23.376

10. Tianguá CE 95 72.803

11. Ubajara CE 95 33.305

12. Morrinhos CE 95 21.737

13. Varjota CE 86 28.081

14. Reriutaba CE 86 19.145

15. Ibiapina CE 86 24.555

16. Mutambeiras CE 85 *

17. Martinópole CE 79 10.796

18. Graça CE 76 15.287

19. Sapo CE 75 *

20. Miraíma CE 74 13.345

5Fonte: IBGE – Estimativa da População, referente ao ano de 2014.
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21. Moraújo CE 70 8.457

22. Pacujá CE 68 6.150

23. Frecheirinha CE 63 13.473

24. Taperuaba CE 62 *

25. Cariré CE 61 18.637

26. Coreaú CE 60 22.773

27. Mucambo CE 58 14.346

28. Uruoca CE 58 13.435

29. Caracará CE 57 *

30. Patos CE 50 *

31. Santana do Acaraú CE 48 31.369

32. Senador Sá CE 47 7.290

33. Ubaúna CE 45 *

34. Areial CE 38 *

35. Alcântaras CE 36 11.247

36. Aprazível CE 33 *

37. Meruoca CE 24 14.529

38. Groaíras CE 23 10.579

39. Massapê CE 22 37.214

40. Patriarca CE 20 *

41. Forquilha CE 18 23.276

POPULAÇÃO TOTAL 790.030

(*) Corresponde a distrito, ficando a população inserida na cidade onde pertence.
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3.2 Princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais que norteiam as
práticas acadêmicas da Instituição

Os princípios filosóficos e teóricos-metodológicos que norteiam a Instituição

estão embasados na construção do cidadão pleno não só no que diz respeito ao

conhecimento normal de sua profissão, mas principalmente, neste profissional

humanista que tenha uma visão ampla e sistêmica deste fenômeno que é o ser

humano.

Na parte filosófica, inspirada pelo Curso inicial, Teologia, do Instituto
Superior de Teologia Aplicada - INTA, tem visão reflexiva sobre o papel e a

importância do ser humano ético no desempenho de suas funções perante a

sociedade no que diz respeito aos papeis sociais, profissionais e familiares, sempre

primando pelo trabalho e reflexão coletiva e interdisciplinar.

Quanto aos referenciais filosóficos, teóricos e metodológicos, embasamos

em linhas gerais desde ROUSSEAU, MERLEAU PONTY, PHILIPPE PERRENAUD,

PIAGET (construção do conhecimento); AUSUBEL (aprendizagem significativa);

VYGOTSKY (com a importância do papel da linguagem e do social); PAULO

FREIRE (pedagogia da autonomia e aprendizagem com aplicabilidade na vida);

CARL ROGERS (pai do humanismo onde o professor é o mediador da

aprendizagem), ANISIO TEIXEIRA (pai do movimento da Escola Nova do Brasil) e

LEA ANASTASIOU ( ensinar, aprender e apreender).

Obviamente que cada Curso tem seus princípios teóricos-metodológicos

específicos, mas nunca perde o princípio maior da interdisciplinaridade.

3.3 Organização didático-pedagógica da Instituição

3.3.1 Plano para atendimento às Diretrizes Pedagógicas

O desafio que se impõe é adequar à estrutura acadêmica e curricular aos

ditames e exigências do século XXI. O Instituto Superior de Teologia Aplicada –
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INTA para atender os princípios pedagógicos que norteiam suas ações, pretende

executar um Planejamento Acadêmico evidenciando as seguintes alternativas:

 Fomentar os Cursos a se adequarem as novas tecnologias e propostas

pedagógicas, sempre que houver possibilidade de mudanças com

Projetos Pedagógicos fundados nas Diretrizes Curriculares Nacionais que

exigem mais flexibilidade e interação entre as áreas do saber.

 Criação de Cursos de Graduação.

 Reformulação dos Currículos, num período trienal, com bases

interdisciplinares e/ou, fora deste prazo, em função de modificações nas

DCNs e de portarias, decretos, resoluções e notas técnicas que exijam

readequações específicas, bem como a partir de observações feitas por

avaliadores do MEC e sugestões colhidas nas avaliações institucionais da

CPA, sempre em consonância com os instrumentos avaliativos do

SINAES .

 Constituição de Grupos de Ensino, Pesquisa e Extensão

interdisciplinares.

 Valorização do Conhecimento para a interlocução com a comunidade.

 Popularização da Ciência para que possa estar presente no cotidiano das

comunidades.

 A humanização das discussões ambientais é essencial à percepção das

consequências dos danos e problemas cotidianos do meio ambiente.

Assim sendo, o Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA adota

diversas situações didático-pedagógicas para que se viabilizem os objetivos da

Educação Ambiental enunciados pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, art. 5º,

especialmente no que se refere à transversalidade:  I- O desenvolvimento de uma

compreensão integrada no meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações,

envolvendo: aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,

econômicos, científicos, culturais e éticos.

A atuação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, para além de

se preocupar tão somente com o mercado de trabalho, preocupa-se ainda, em

formar profissionais imbuídos de valores éticos que, com competência formal e

política, possam atuar no seu contexto social de forma comprometida com a
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construção de uma sociedade mais justa, solidária e integrada ao meio ambiente.

Com qualidade, que atenda às demandas sociais, impulsionando, assim, o

desenvolvimento socioeconômico, considerando uma formação para o trabalho a

partir de uma relação sustentável com o meio ambiente.

Para tanto, proporcionando condições igualitárias de êxito a todos os

estudantes que constituem a comunidade do Instituto Superior de Teologia
Aplicada - INTA, visando à inserção qualitativa no mundo socioambiental e

profissional, fundamentado em valores que respeitem a formação, as relações

étnicas raciais, ética, diversidade, cultura, valores, crenças, dignidade humana e a

cultura de paz.

3.3.1.1 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto a
Flexibilidade dos Componentes Curriculares

Na Instituição de Educação Superior, considera-se essencial que a

investigação, transmissão, aplicação e transferência do conhecimento se façam

permanentemente, em uma articulação e integração essencial. O ensino envolve a

perspectiva da produção e da inovação do conhecimento.

A função institucional da Pesquisa ou investigação filosófica, científica,

artística e literária é configurada como um processo de produção do conhecimento

novo, em torno de objetos definidos e respondendo a uma problematização

específica, segundo uma metodologia precisa.

A função institucional da Extensão se concebe como um mecanismo

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

aplicação e transferência dos resultados. Isto se faz num processo educativo,

acadêmico, científico, cultural e comunitário que relaciona a Pesquisa e o Ensino de

forma indissociável.

Do mesmo modo, é a Extensão que viabiliza e operacionaliza a relação

transformadora e biunívoca entre Faculdade e Sociedade, Sociedade e Faculdade.

As atividades dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação buscarão a

indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão. Assim sendo, os Projetos
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Político Pedagógicos dos Cursos - PPPC devem explicitar como se dará no

desenvolvimento de suas atividades para fortalecer, dentro e fora do ambiente

acadêmico, articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e

coletiva, assim como as diversas formas de práticas profissionais e a participação

em atividades de Extensão, as quais permitirão ao futuro profissional, possibilidades

de superar os desafios de renovadas condições do exercício profissional e de

produção do conhecimento.

Com essa compreensão, o Instituto Superior de Teologia Aplicada –
INTA adota esses princípios pedagógicos, amplamente contemplados na LDB (Lei

nº 9.394/96) e nas legislações específicas, a partir de uma visão dinâmica e

inovadora, aberta às mudanças e às transformações do mundo contemporâneo.

Estas transformações de acordo com o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI acontecerão da seguinte forma:

a) Através de práticas pedagógicas inovadoras e emancipatórias,

estimulando o estudante a pensar, assim como estabelecendo relações

entre o fazer e o pensar.

b) Proporcionando uma formação integral ao educando sendo necessário

conceber uma estrutura curricular fundamentada em uma Proposta

Pedagógica que articule Ensino, Pesquisa e Extensão, através de uma

integralização curricular que não comprometa, com pré-requisitos, a

progressão do estudante.

c) A avaliação, entendida como um processo contínuo deve ser uma prática

constante. Tanto o corpo docente quanto o discente deve participar deste

processo, de forma a somar e otimizar o Projeto Pedagógico do Curso.

d) Do ponto de vista pedagógico, aponta para uma ressignificação das

práticas tradicionais de ensinar e aprender (currículos estruturados sob a

lógica teoria-prática), dando lugar privilegiado à prática do estudante onde

o estímulo, curiosidade, busca de solução de problemas, despertar de

interesses, criatividade na solução de problemas, deverão ser

preconizados.



Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI | 104

3.3.1.2 Oportunidades Diferenciadas de Integralização dos Cursos

Adotando o princípio da flexibilização curricular, o Instituto Superior de
Teologia Aplicada - INTA busca agregar e somar diferentes modalidades de

formação acadêmica, procurando construir integralização curricular que atenda não

só crescimento profissional, mas também ao desenvolvimento pessoal do estudante.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA define nos Projetos

Pedagógicos dos Cursos, o  tempo de integralização divididos em tempo mínimo e

tempo máximo permitido, contados a partir do ingresso do estudante através dos

Processos Seletivos.

A IES oportuniza formas diferenciadas de integralização dos cursos

envolvendo a regularidade das disciplinas obrigatórias, ou flexibilizando com as

seguintes alternativas: disciplinas optativas, atividades complementares, mobilidade

acadêmica (ciências sem fronteiras, convênios interinstitucionais), espaços didáticos

para o uso de novas tecnologias.

3.3.1.3 Atividades Práticas e Estágio

As atividades de Estágio Supervisionado e prática profissional do

Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA estão fundamentadas nas

Resoluções do MEC, na legislação vigente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e

Projetos Pedagógicos de cada Curso.

a) Política de Estágios

Considera-se estágios, as Atividades de Prática Profissional, Social e Cultural

proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de trabalho

vivenciadas nos espaços sócio ocupacionais, representados por órgãos de

administração pública, pessoa jurídica de direito privado, instituições de ensino,

sempre sob a supervisão acadêmica e de um profissional de sua área de formação.
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A política de Estágios do Instituto Superior de Teologia Aplicada –
INTA reconhece esta atividade como processo indissociável na formação do

estudante à medida que aproxima e fortalece as relações entre ensino, serviço e

comunidade, tão importantes na formação profissional.

Estas atividades práticas articulam-se aos campos de estudo, possibilitando

o estudante desenvolver o senso crítico para investigar e conquistar autonomia

pessoal e intelectual necessária para empreender contínua formação na sua práxis

profissional.

Para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem relacionado aos

estágios e prática profissional, o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA
possui uma Pró-Diretoria de Estágios que junto aos gestores de estágios de cada

curso, com seus devidos supervisores de campo e preceptores, planejam,

acompanham e avaliam estas atividades fazendo um elo entre teoria e prática e

entre os estudantes e as instituições conveniadas.

É também responsabilidade desta diretoria a celebração de convênios e

termos de cooperação técnica, didática e científica entre oInstituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA e empresas, instituições e estabelecimentos, para

encaminhamento de alunos estagiários.

b) Objetivos da Política de Estágio

 Oferecer oportunidade para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos

adquiridos nos ciclos e/ou módulos teóricos de cada curso.

 Desenvolver habilidades e atitudes relativas à construção das

competências profissionais de forma ética, crítica e reflexiva.

 Normatizar os procedimentos de realização de estágios obrigatórios e não

obrigatórios, obedecendo aos pré-requisitos, prazos e demais condições

para a execução dos mesmos.

 Selecionar espaços de práticas apropriadas aos estágios que ampliem o

universo sociocultural dos estudantes.
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 Fortalecer a integração e o diálogo entre supervisão acadêmica e as

organizações de trabalho, unidades parceiras.

c) Metas

 Incentivar a criação e o fortalecimento de espaços de prática, gerenciados

pela Instituição de Ensino, que se propõe a fazer uma transição entre vida

estudantil e a prática profissional, tais como: escritórios modelos, núcleos

de práticas, clínicas e hospitais escolas.

 Promover Fóruns e Colóquios de Estágios, com divulgação de

contribuições e atividades desenvolvidas pelos estudantes nas unidades

concedentes.

 Estimular o debate acadêmico junto à comunidade sobre a inserção dos

estudantes em realidades sociais distintas.

 Publicar em meio impresso e em mídia eletrônica a normatização dos

Estágios nos diversos cursos de graduação.

 Realizar encontros envolvendo docentes e supervisores/preceptores de

estágios.

 Ampliar a Frota de Veículos Coletivos da IES, que transportam os

estudantes e docentes/preceptores para estágios e atividades práticas em

localidades fora da Sede da Instituição de Ensino.

d) Requisitos para o Desenvolvimento do Estágio Supervisionado

Para realização do Estágio, o estudante deverá estar matriculado e ter

cumprido os pré-requisitos necessários. É obrigatória a aprovação deste para

colação de grau.

É imprescindível a assinatura do Termo de Compromisso de Estágios,  pelos

estudantes e Instituições envolvidas no processo, instrumento este, que contém os

objetivos do estágio, as competências da Instituição de Ensino, da Instituição

Concedente e do Estagiário, bem como a descrição do seguro obrigatório.
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A realização do Estágio Curricular, não gera vínculo empregatício de

qualquer natureza e o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA tem o

compromisso em selecionar campos de estágios que possibilitem vivências

enriquecedoras, de acordo com o campo de formação, sendo vedados estágios que

favoreçam a simples substituição de mão de obra profissional, sem relação com o

Projeto Pedagógico do Curso, comprometendo o processo de ensino-aprendizagem.

e) Visitas Observacionais

Merece um destaque especial dentre as Atividades Complementares

realizadas pelos alunos, pois possibilitam a flexibilização do Currículo, por meio de

estratégias de aproximação das Práticas Administrativas, articulando-se com seu

processo formativo e enriquecendo seu currículo como um todo. Permitem ao aluno

a interação da teoria vista em sala de aula com a prática de mercado nos mais

diversos tipos de empresa, dentro e fora da sua comunidade.

Para ocorrência destas atividades existe sempre um professor responsável

pela proposição e acompanhamento desta. Este professor orientador define

juntamente com a Coordenação do Curso, a quantidade de horas complementares a

serem atribuídas às visitas e certificadas aos alunos participantes. Ao professor

orientador, cabe também, a elaboração do Projeto da Visita Técnica, que contempla

entre outros pontos, a relação entre o propósito da visita, as atividades

desenvolvidas e a representatividade destas atividades no processo de formação do

aluno.

3.3.1.4 Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA investe na elaboração

de materiais pedagógicos, sobretudo no Desenvolvimento de Projetos que

concebam e utilizem documentos diferenciados nos Cursos de Graduação.
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Aqui, material pedagógico é todo aquele material que seja utilizado em

situações de ensino/aprendizagem como um recurso que faça parte das condições

necessárias ao êxito do processo, bem como importantes na orientação de toda a

comunidade acadêmica. Dentre esses, destacamos:

 Plano de Desenvolvimento Institucional.

 Regimento Geral.

 Projeto Pedagógico dos Cursos.

 Projeto de Avaliação Institucional.

 Manual do Aluno.

 Manual Docente.

 Manual de Avaliação do Ensino-Aprendizagem.

 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso.

 Regulamento das Atividades Complementares.

 Regulamento de Pesquisa.

 Regulamento das Práticas de Extensão.

 Plano de Atualização Curricular.

 Regulamento do Estágio Supervisionado e Atividades Práticas.

 Regulamento de Responsabilidade Social.

 Normas de Acompanhamento dos Egressos.

3.3.1.5 Incorporação de Avanços Pedagógicos

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA procura incorporar na

sua oferta educacional os mais recentes avanços tecnológicos no âmbito de uma

busca institucional permanente de inovação pedagógica.

Para subsidiar uma efetiva concretização dessas ações a IES oferece a

oportunidade dos alunos terem acesso gratuito ao Curso de Informática Básica. Para

quem dele necessitar, esse é o primeiro passo para o estudante poder trabalhar com

disciplinas de nivelamento (Português, Matemática) disponibilizadas

permanentemente ao longo de todo o curso em Ambiente Virtual de Aprendizagem

(AVA).
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O AVA também é usado para oferecer aos alunos amplos recursos em áreas

de conhecimento onde normalmente se identificaram problemas de sucesso nos

resultados da aprendizagem, tais como: metodologia do trabalho cientifico,

anatomia, fisiologia, bioquímica. Oferecer condições para que os alunos possam ter

atividades complementares que possam subsidiar o futuro do profissional no

mercado de trabalho é outra preocupação da IES, desse modo pelo AVA são

oferecidos cursos de empreendedorismo e gestão do conhecimento. O Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA para incorporarem os avanços tecnológicos

na oferta educacional, criou a Pró-Diretoria de Inovação Pedagógica - PRODIPE,

com a tarefa especifica de refletir permanentemente sobre como trazer para os

alunos os melhores recursos que as tecnologias podem ofertar.

Os recursos apresentados anteriormente, englobam vídeos, objetos de

aprendizagem, realidade aumentada, simulação, animação e ilustração criadas por

uma equipe multimídia especificamente dedicada ao seu desenvolvimento. O

trabalho de autoria dos recursos oferecidos é realizada por professores da IES e tem

como objetivo a formação vivenciada dos mesmos para a utilização das novas

tecnologias nas suas práticas presenciais. O processo de utilização dos avanços

tecnológicos é testado e avaliado de modo a que se possam introduzir as alterações

consideradas necessárias.

Na utilização dos recursos, os estudantes têm permanente apoio dos

professores presenciais, bem como de uma equipe de tutores que facilita a

aprendizagem e esclarece eventuais dúvidas de operacionalização com o sistema.

A IES disponibiliza a  equipe de Inovação Pedagógica a todos os cursos a

fim de explicitar a importância de trabalharem com esses recursos e as mais valias

que elas podem trazer nesse sentido, para isso procura desenvolver ações de

sensibilização e de utilização concreta das ferramentas tecnológicas, por intermédio

de um espaço especifico criado para o efeito, designado de “Inova Lab”, onde os

alunos podem usar as ferramentas e pesquisar as mesmas no âmbito de um grupo

criado para o efeito.
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3.4 Políticas de Ensino

Para efetivar esse trabalho, são adotadas diretrizes tais como: o

desenvolvimento do ensino investigativo e a formação interdisciplinar em articulação

com a Pesquisa e a Extensão. A finalidade é manter o compromisso com o processo

ensino/aprendizagem de qualidade. Para tanto, há ações de acompanhamento e

orientação entre os seguimentos: administrativo e acadêmico.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA apresenta proposta de

Gestão dialogada e compartilhada na sua Política de Ensino, Pesquisa e Extensão

vivenciada através das atividades de: encontros regulares com os Coordenadores,

Pró-Diretores, Núcleo de Gestores Pedagógicos – NUGESPE e docentes com

finalidade de melhoria no processo de Ensino-aprendizagem e na elevação do grau

de satisfação da comunidade acadêmica.

3.4.1 Qualidade de Ensino

Através do fortalecimento dos seus Gestores pertencentes aos Núcleos de

Docentes Estruturantes – NDE o Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA
busca a vivência da teoria e prática pedagógica pelo processo interdisciplinar

educativo, cultural, científico sob princípio da indissociabilidade entre o Ensino
(atividades complementares, monitoria, estágios curriculares e não obrigatórios,

aulas práticas, visitas técnicas, vivências, projetos integradores, trabalhos de

conclusão de curso, iniciação a docência), Pesquisa (iniciação científica, produção

artística cultural, iniciação tecnológica) e Extensão (projetos, cursos, ações sociais,

entre outros) que promove o interação transformadora e aprimoramento da

qualidade de Ensino na IES.A Instituição concebe a aprendizagem em sentido

amplo, de tal forma que garanta a formação técnica e o desenvolvimento de

competências e habilidades.

A Política de Ensino do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA
busca desenvolver para os egressos uma base sólida de formação e

desenvolvimento de habilidades e competências para o mercado de trabalho,
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contextualizando o ensino às realidades social, cultural e psicológica. A Instituição

visa formar cidadãos éticos, críticos, atuantes em seus entornos social, cultural e

político, de forma autônoma e responsável. Nesse contexto, compõem as políticas

de ensino os seguintes itens:

 Atualizar, dinamizar e flexibilizar as estruturas curriculares dos cursos.

 Criar estratégias de aprendizagem, trabalhando novos conhecimentos

significativos aos futuros profissionais.

 Capacitar os docentes para o papel mais ativo de facilitadores e

orientadores da aprendizagem.

 Incentivar os docentes na busca da qualificação profissional através da

formação continuada.

 Oferecer aos docentes cursos de inovações didáticas, implementando

novos métodos de ensinar.

 Incentivar os docentes no desenvolvimento de projetos interdisciplinares,

superando a fragmentação da informação, oportunizando um ensino

integrado e a proximidade da teoria e prática.

 Impulsionar o incentivo aos Projetos de Extensão.

 Desenvolver Programas de Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu,

relacionando-os com os Cursos de Graduação ofertados.

 Adaptar os Projetos Pedagógicos às legislações vigentes e ao mercado

de trabalho.

 Incorporar as Novas Tecnologias à Educação, como recurso no

desenvolvimento da aprendizagem.

 Criar novas formas de Relação Interinstitucional.

 Ampliar parcerias nacionais e internacionais para a formação crítico-

social, através de intercâmbios de professores e estudantes.

 Ampliar a base de conhecimento da sociedade, ao mesmo tempo em que

preserva a cultura e os valores sociais pré-existentes.

 Ampliar o Programa de Monitoria.

 Estimular os colegiados dos cursos a realizar encontros regulares para

analisar, avaliar, informar e ajustar os procedimentos pedagógicos de

acordo com as necessidades educacionais, psicológicas e culturais dos

estudantes.
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 Atualizar critérios avaliativos, oportunizando Avaliação Diagnóstica e

Formativa.

 Orientar os discentes quanto as Atividades Complementares através de

critérios específicos.

 Solicitar Cursos de Graduação para atender as necessidades de

qualificação de recursos humanos para a região de influência do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA.

3.4.2 Cursos

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA atendendo aos

instrumentos normativos concebe os seus Cursos de Graduação e Pós-Graduação

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, Resoluções, Pareceres e

os Documentos de Áreas de Avaliação e com os referenciais teóricos atualizados.  O

seu corpo docente, técnico-administrativo e infraestrutura são ajustados as

exigências de qualidade institucional, referenciadas pela inserção do egresso no

mercado de trabalho.

Entende-se que os Cursos devem ser ofertados de maneira contextualizada

com a realidade política, econômica e social e o número de vagas deve atender a

demanda e sua inserção regional e nacional.

3.4.3Currículo

Os currículos contemplam um fluxo articulado de aquisição do saber, num

período de tempo delimitado. Com base a flexibilidade, a proposição de mais de uma

trajetória, possibilitando ao estudante a escolha de seu percurso acadêmico.

O currículo contempla três dimensões:

I. A Formação Específica.

II. A Formação Complementar.

III. A Formação Livre.
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I-A Formação Específica: refere-se aos saberes próprios do curso, contemplando a

aquisição dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o

desenvolvimento das competências esperadas na área de atuação profissional do

egresso. Da Formação Específica fazem parte:

 O núcleo fixo do curso, constituído por atividades acadêmicas voltadas

para a essência dos conhecimentos, competências e atitudes dos campos

de saberes por ele abrangida.

 As atividades acadêmicas próprias das diferentes modalidades,

habilitações ou ênfases nele previstas.

II- A Formação Complementar: obrigatória para o currículo e opcional (são aquelas

cujo objetivo é completar, ampliar, aprofundar ou atualizar a formação) para o

estudante, será constituída por um conjunto de atividades acadêmicas que

propiciem ao estudante a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes em

áreas de conhecimento conexas à de sua formação específica. As modalidades de

Formação Complementar devem ser previstas no currículo sob duas formas

alternativas ou concomitantes:

 Formação Complementar Pré-Estabelecida: quando o percurso e o

elenco de atividades acadêmicas que o integram forem definidos na

própria Proposta Curricular;

 Formação Complementar Aberta: quando o percurso e o elenco de

atividades que o integram for proposto pelo estudante, desde que sob a

orientação obrigatória e acompanhamento de um docente, ao Colegiado

do Curso, em que se encontre matriculado, competindo a este último a

apreciação e aprovação da proposta.

III- A Formação Livre: é constituída pelo desenvolvimento, do estudante, de

atividades acadêmicas que não fazem parte de sua formação específica ou

complementar, com base em seus interesses individuais.
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O tempo de referência de integralização do curso equivale à distribuição

das atividades acadêmicas curriculares pelos diversos períodos letivos.

De todas as atividades acadêmicas curriculares previstas no projeto

pedagógico do curso deverão constar, as seguintes informações:

Denominação da atividade:

 Tipo da atividade (aula, seminário, projetos, entre outros).

 Natureza (obrigatória ou optativa).

 Ementas e Programas das disciplinas, incluindo os objetivos visados e as

referências bibliográficas.

 Participação docente, com a indicação do número de horas de presença

docente necessário para o desenvolvimento da atividade.

 Carga horária, com a fixação do número de horas em atividades teóricas

ou práticas necessárias para o desenvolvimento da atividade e sua

integralização.

 Condição de integralização, compreendendo, quando couber, a indicação

se a atividade será integralizada ou não de forma cumulativa, através de

matrículas sucessivas.

 Limite de integralização, com indicação da carga horária máxima que

pode ser integralizada por meio da atividade.

 Particularidade, explicitando o caráter impeditivo para a concessão de

exame especial, tratamento especial, regime especial ou avaliação de

proficiência para aproveitamento de estudos.

 Pré-requisitos, quando houver, explicitada a forma: disciplina, número de

créditos cursados, outros.

 Número de créditos, de acordo com o estabelecido na normalização em

vigor.

3.4.4 Perfil do Egresso

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA se propõe a empreender

um processo educativo que contribua para o desenvolvimento da pessoa, seu
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preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Prima pela

formação do indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, o critério ético e a

capacidade de julgar e agir, respeitando o desenvolvimento de sujeitos autônomos e

cidadãos.

A organização dos Cursos oferecidos pela Instituição proporciona meios

para que o egresso além de dominar a técnica inerente à sua área de conhecimento

se diferencie pelas competências e habilidades vinculadas ao raciocínio e à reflexão

crítica. Busca estimular a criatividade dos alunos, levando-os a desenvolver a

habilidade de reagir às novas situações que, de maneira concreta, serão impostas

pela prática profissional. Dessa forma o Instituto Superior de Teologia Aplicada –
INTA trabalha e espera a formação de profissionais com as seguintes competências

e habilidades:

 Sólida formação geral pautada por princípios éticos e técnico-científicos.

 Entendimento de que a formação profissional é um processo contínuo de

construção de competências que demanda aperfeiçoamento e atualização

permanentes.

 Compreensão da profissão como uma forma de inserção e intervenção na

sociedade, tendo por base a comunidade regional.

 Atitude crítica e responsável em relação às questões sociais.

 Disponibilidade e competência para o exercício da interdisciplinaridade e

para a atuação em equipes multiprofissionais.

 Capacidade de pensar e de aportar o seu conhecimento no conhecimento

já disponível, de maneira crítica, pessoal e consistente.

 Capacidade de utilizar os conhecimentos científicos e tecnológicos

existentes e disponíveis e de produzir novos conhecimentos, deles

derivando condutas pessoais e profissionais responsáveis, respeitando a

diversidade étnico-racial, cultural, direitos humanos, sustentabilidade

socioambiental, acessibilidade para pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida, proteção dos direitos da pessoa com espectro

autista.

 Capacidade de autoanálise tendo em vista o aprimoramento de seu

conhecimento e de suas relações interpessoais.
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O perfil do egresso vai além do conhecimento do exercício da profissão,

trabalhando a formação de uma consciência em relação ao seu papel social, bem

como desenvolver seu pensamento crítico em relação aos fatos. Estes são os

princípios gerais do perfil do egresso, sendo que os Projetos Pedagógicos do Curso

deverão agregar a este o perfil específico para o profissional do Curso em questão.

A Pró-Diretoria de Ensino de Graduação - PRODEG fará anualmente

pesquisa com os egressos, verificando alguns dos quesitos:

 Educação continuada: Avaliar se o egresso seguiu em Curso de Pós-

graduação Lato ou Stricto Sensu.

 Se está atuando no mercado de trabalho, inclusive na sua área de

formação.

 Avaliar se a atuação profissional é em empresa estabelecida na região da

IES.

 Colher junto aos empregadores seu nível de satisfação em relação aos

egressos do INTA.

 Avaliar se o egresso considera que os conteúdos estudados no Curso de

Graduação estão sendo úteis para o desenvolvimento do seu trabalho.

 Investigar  junto ao egresso o que considera de positivo e negativo em

seu curso.

 Indagar se o egresso teria interesse em retornar a Instituição como

colaborador.

Entretanto, por dados históricos desta pesquisa na Instituição, o Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA está ciente que nem todos os alunos se

dispõem a responder tal questionário, já que a participação é opcional.

Desta forma, o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA é

consciente que esta meta será cumprida apenas com os egressos que desejarem

participar desta pesquisa, entretanto fará contatos continuados, disponibilizando tal

pesquisa no site, através do Programa de Acompanhamento de Egressos para

garantir o maior número de respondentes.
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3.4.5 Atividades Complementares

As Atividades Complementares incluem Ensino, Pesquisa e Extensão, na

forma definida nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação.

O objetivo geral das Atividades Complementares é o de flexibilizar e

diversificar o Currículo Pleno dos Cursos e propiciar aos seus estudantes a

possibilidade de aprofundamento temático e multidisciplinar.

As Atividades Complementares devem ser cursadas ou desenvolvidas em

horário distinto das atividades letivas do estudante, respeitados os requisitos

expressos nos regulamentos de cada curso, não podendo colar grau o estudante

que não cumprir a carga-horária destinada às mesmas, de acordo com as Diretrizes

Curriculares do Curso abrangendo Ensino, Pesquisa, Inovação, Responsabilidade

Social e Extensão.

3.4.6 Processo de Avaliação do Ensino Aprendizagem

A avaliação da aprendizagem do estudante é de grande relevância. É um

processo contínuo e deve considerar o desempenho do estudante nos aspectos

qualitativos e quantitativos. É vital a concepção de avaliação como processo de

construção do conhecimento entre docentes e discentes e te por base desenvolver

um olhar cuidadoso, respeitando os seguintes aspectos:

 Afetivo

 Cognitivo

 Atitudinal

 Axiológico e

 Psicossocial

 Cooperação

 Participação

 Interesse

 Criatividade

 Criticidade
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 Autonomia

 Relacionamento Humano

 Responsabilidade

 Disciplina

 Domínio de Conhecimentos

É nessa perspectiva que Jussara Hoffmann oferece grande contribuição

quando afirma que:

A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação essa que
nos impulsiona as novas reflexões. Reflexão permanente do
educador sobre sua realidade e acompanhamento, passo a
passo, do documento na sua trajetória de construção do
conhecimento. Um processo interativo por meio do qual
educando e educadores aprendem sobre si mesmos e sobre a
realidade escolar no ato próprio da avaliação. (1991, p.18)

A avaliação da aprendizagem do estudante deve considerar em seus

resultados processos formativos e classificatórios dos discentes, utilizando

procedimentos avaliativos de caráter contínuo e participativo, de cunho formativo do

que somativo (classificatório).

Esses instrumentos são elaborados de tal maneira que permitam o diálogo

entre os aspectos qualitativos e quantitativos.

No processo avaliativo, pretende-se demonstrar construção dos

conhecimentos através da (re) elaboração, expressão própria, argumentação lógica

e senso crítico, inclusive dando outras interpretações aos conteúdos trabalhados.

Através da avaliação diagnóstica, pretende-se diagnosticar, verificar e

levantar os pontos fracos e fortes dos alunos em determinada área do

conhecimento.

A avaliação diagnóstica realiza junto aos gestores e coordenadores, um

trabalho de identificação de como o estudante aprende e como  o docente ensina,

atentando para a especificidade de cada curso. É o momento democrático para

repensar a prática pedagógica e identificar novos rumos, dando oportunidade a

todos de construir o seu conhecimento e mostrando em que fase do processo o

estudante se encontra, repensando sobre as necessidades dos discentes,

verificando se foram atendidas.
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Dentre os inúmeros instrumentos de avaliação à disposição do processo,

podem-se destacar provas, testes, pesquisas, trabalhos em sala, relatórios,

resolução de problemas, demonstrações, experimentos, observação livre, estudos

de casos, dissertação, relatórios, debates, júri simulado, aula de campo, entre

outros.

No campo do domínio cognitivo procura-se construir um processo

formativo que demonstram o desenvolvimento de capacidade do discente, relevando

a sua percepção, compreensão de fatos, interpretação de dados e elaboração de

conceitos, capacidade de resolver problemas, aplicação de conhecimento na prática,

análise crítica, originalidade, correção de linguagem, capacidade decisória,

habilidade para fazer cálculos, raciocínio lógico, facilidade de expressão oral e

escrita e outros.

Na parte do domínio afetivo e social, são propostos paracritériosde

avaliação: participação efetiva em sala, pontualidade, assiduidade, responsabilidade,

realização de tarefas, interesse, organização, disciplina, respeito ao próximo,

preservação do meio ambiente, ética nas relações interpessoais e grupais, hábitos

de urbanidade e cortesia, lealdade, sinceridade, espírito de solidariedade e

cooperação, observância das normas disciplinares, liderança positiva, participação

efetiva no trabalho de equipe, entre outros.

Conforme Ester Pilar Grossi, considera-se que “o aluno é um todo:

inteligência, desejo e corpo, que não podem ser avaliados separadamente

esfacelando as partes”.

Para atender as exigências legais, os resultados dos processos de avaliação

são expressos em conceitos para os domínios: cognitivos, afetivos e psicomotores,

resultados esses provindos de atividades cumulativas onde são considerados os

conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e relacionamento interpessoal

apresentados no decorrer do semestre letivo. A forma de avaliação proposta culmina

com: avaliação diagnóstica, formativa e classificatória. Dessa forma, os diferentes

momentos da avaliação durante o processo (resultados parciais) legitimam-na como

produto apreendido em termos de resultado final.

Para que seja viabilizada dentro desta concepção, é importante que haja

clareza quanto às características que nortearão a sua operacionalização:
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 Para ser contínua, a avaliação deve acontecer ao longo de todo o

processo de ensino-aprendizagem, realizada em diferentes momentos,

não sendo pontual (isolada) em um momento no processo educativo.

 Para ser sistemática, a avaliação não pode ser improvisada; deve ser um

ato intencional, consciente e planejado como parte integrante do processo

de ensino aprendizagem. Requer clareza quanto às suas finalidades, bem

como quanto à utilização de instrumentos e medidas adequadas; requer

que seja pensada como uma atividade processual, permitindo

acompanhar passo a passo a evolução do acadêmico na assimilação,

construção e produção de seu conhecimento.

 Para ser íntegra, sabe-se que avaliação deve se estender a todos os

domínios do comportamento: cognitivo, afetivo e psicomotor.

 Para viabilizar a efetivação dos objetivos postos neste projeto, a avaliação

deve ser planejada, assim como a formação discente, de acordo com o

profissional delineado ao longo do Projeto Pedagógico do Curso e

explicitado na forma de desempenho (conhecimentos, habilidades,

práticas e atitudes) desejado para o graduando.

 Para ser indissociável na dinâmica de ensino e aprendizagem, a

avaliação deve ser coerente com o Projeto Pedagógico, no sentido de

refletir os princípios que o norteiam. Não pode se limitar a um momento

separado ou independente do processo de ensino.

 Para ser inclusiva, a avaliação deve facilitar ao professor, quando

detectar problemas ou dificuldades de aprendizagem, propor alternativas

de problemas ou dificuldades de aprendizagem, propor alternativas de

recuperação deste, integrando o acadêmico na busca persistente do

alcance dos objetivos desejados.

 Para ser abrangente, a avaliação não deve se restringir ao desempenho

do acadêmico, mas também fornecer subsídios para avaliar o

desempenho do professor e de outros profissionais envolvidos na

formação acadêmica, auxiliando na tomada de decisões sobre o Projeto

Pedagógico.
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 Para ser cooperativa, a avaliação deve ter atuação ativa de todos os

participantes do processo de ensino-aprendizagem, proporcionando

feedback mútuo e reflexão sobre o próprio desempenho (autoavaliação).

O sistema de avaliação do INTA apresenta-se da seguinte forma: semestre

a culminância de no mínimo três notas parciais (NP1; NP2; NP3), que para ser

aprovado sem Avaliação Final necessita de média igual ou superior a 7,0 em cada

uma (NP) e 75% (setenta e cinco) de frequência.

Terá direito a Avaliação Final (NAF), o estudante que tiver média final entre

4,0 e inferior a 7,0 na somatória das três notas parciais (NP). Não poderá na

Avaliação Final, tirar média inferior a 5,0 (cinco).

3.5 Políticas de Extensão

A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural,

científico e político que promove a interação transformadora entre IES e outros

setores da sociedade. Por meio das ações desenvolvidas a comunidade e a

Instituição se beneficiam mutuamente, a IES compartilha conhecimento e

assistência e recebe influxos como retro alimentação deste conhecimento. Ocorre,

na realidade, uma troca de conhecimentos, em que a IES também aprende com a

própria comunidade os valores e a sua cultura.

Assim, o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA planeja e

executa as Atividades de Extensão respeitando esses valores e cultura. A IES,

através da Extensão, influencia e também é influenciada pela comunidade, ou seja,

possibilita uma troca de valores entre a academia e o meio.

Por meio da Atividade de Extensão, a Instituição tem a oportunidade de

levar, até a comunidade, os conhecimentos de que é detentora, os novos

conhecimentos que produz com a Pesquisa, e que normalmente divulga com o

Ensino. É uma forma de socializar e democratizar o conhecimento, levando-o aos

não universitários. Assim, o conhecimento não se traduz em privilégio apenas da

minoria, mas difundido pela comunidade, consoante os próprios interesses dessa

mesma comunidade.
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Possuindo amplo espectro, as Atividades de Extensão possuem natureza

complexa, pois mobiliza pessoas de todos os setores da comunidade: Atendimento

Público, Saúde, Cursos de Especialização, Convênios, Desenvolvimento e Ensino.

Por essas razões, esse setor da vida acadêmica deve, tanto por apoios quanto por

ofertas, expandir e aprofundar sua relação com a sociedade.

As Atividades de Extensão, dever constitucional das universidades e

opcional na IES são bastante amplas, complexas e não se confundem com "Cursos

de Extensão".

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA visa possibilitar um

ambiente acadêmico capaz de que as Atividades de Extensão sejam bem

planejadas, estruturadas e executadas permitindo socializar e democratizar os

conhecimentos dos diversos Cursos e áreas, e também preparar seus profissionais,

não somente com a estratégia do ensino-transmissão, mas complementando a

formação com a estratégia do ensino-aplicação. Considerando que o verdadeiro

aprendizado acontece realmente com o relacionamento da teoria com a prática, ou

seja, além do estudo, vendo e fazendo. Essa aplicação deve ser planejada e

acompanhada por professores e profissionais das respectivas áreas do

conhecimento.

Por meio da Extensão, pode proceder a difusão, socialização e

democratização do conhecimento existente, bem como das novas descobertas à

comunidade.

No Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA este processo é

desenvolvido na Pró-Diretoria de Extensão e Responsabilidade Social através de

ações que contribuem na promoção da cidadania, inclusão e desenvolvimento

social. Dentre outras, podem ser destacados os seguintes tipos de ações

extensionistas:

 Cursos, Palestras e Conferências.

 Congressos, Teleconferências, Videoconferências.

 Fóruns, Debates online.

 Ações Cívico-Sociais.

 Apresentações Musicais, Teatrais e Feiras.

 Campanhas orientadas e assistenciais.
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 Programas, Eventos Culturais e Esportivos.

 Atendimentos Volantes, entre outros.

Dessa forma, tem-se como objetivo fomentar a Atividade de Extensão para

possibilitar no cotidiano do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA a

expansão e socialização do conhecimento, detidos pela área de Ensino prestação

de serviços e assistência à comunidade; fornecimento de subsídios para o

aprimoramento curricular e criação de novos cursos, e da estrutura e diretrizes da

própria IES na busca da qualidade, facilitando a integração Ensino-Pesquisa-

Extensão; possibilitando a relação Faculdade-Comunidade; propiciando à

comunidade acadêmica conhecer a problemática local, regional, estadual e

nacional, atuando na busca de soluções plausíveis.

As atividades de Extensão são desenvolvidas com os seguintes objetivos:

 Promover permanentemente interação entre a instituição e a

comunidade na qual está inserida e a sociedade de forma mais ampla.

 Preparar os estudantes, não somente com a estratégia do ensino-

transmissão, mas como subsídio para a formação com estratégias do

ensino-aplicação.

 Funcionar como uma via de mão dupla, em que a instituição e às

comunidades dialoguem sobre suas necessidades, seus anseios,

aspirações e estimulando a troca dos saberes e fazeres.

 Reafirmar a extensão como processo acadêmico indispensável à

formação do aluno, à qualidade do corpo docente e ao intercâmbio com

a sociedade.

 Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da

consciência social, política e ambiental.

 Propiciar ao estudante o acesso às atividades que contribuam com a

sua formação integral desenvolvendo senso crítico, cidadania e

responsabilidade social.

 Estruturar e desenvolver mecanismos que promovam a interação

contínua e recíproca entre as atividades de ensino, pesquisa e

extensão.
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 Possibilitar à sociedade acesso o Instituto Superior de Teologia
Aplicada - INTA por meio de Cursos de Extensão, prestação de

serviços e participação em eventos culturais e artísticos, dentre outras

atividades extensionistas.

 Disponibilizar à sociedade estudos e pesquisas que possam contribuir

para a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da

qualidade de vida.

Ações permanentes de Extensão desenvolvidas no Instituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA:

a) Fórum de Extensão e Responsabilidade Social.

b) Projeto Laços de Família, onde se desenvolve o trabalho de equipe

multidisciplinar que atua com atividades de Mediação Familiar promovida

pelo Defensor Público e acompanhamento assistencial, bem como

psicólogo, prevendo ainda, os encaminhamentos para as Instituições

parceiras, tudo no sentido de amparar o núcleo familiar até que tenha

condições de reestruturar o relacionamento entre seus membros.

c) Cursos de Formação Pedagógica para Professores da Educação Básica.

d) Cursos de Formação Profissional para a comunidade em geral.

e) Projeto de Humanização de Serviço de Saúde.

f) Projeto Show de Bola.

g) Espaço cultural online onde são disponibilizadas webfotos de obras de

exposições que acontecem na cidade de Sobral, visando permitir a

possibilidade de acesso diversas expressões artísticas.

h) INTA é Arte, conjunto de debates promovidos e transformados em

programas de televisão, visando o debate em múltiplas áreas sociais

(Filosofia, Sociologia, Religião, Arquitetura, Música, Política, Cinema,

entre outros) com a presença de profissionais de renome de Sobral.
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i) Instalação de Lan House gratuita com acesso a internet com proposito de

promover a educação e cidadania com investimento na inclusão digital

dos sobralenses.

3.6 Políticas de Pesquisa

A Política de Pesquisa do INTA está a cargo da Pró-Diretoria de Pesquisa e

Pós-Graduação Stricto Sensu – PROPESP, que é um órgão de assessoramento da

Direção Geral do INTA. Tem como atribuições: planejar, superintender, coordenar e

acompanhar as atividades de ensino, em nível de pós-graduação stricto sensu, bem

como aquelas ligadas ao desenvolvimento de pesquisas e inovação, fixando

Diretrizes para o Planejamento e Execução dessas atividades, verificando a

compatibilização dos Planos Setoriais com essas diretrizes e zelando pelo fiel

cumprimento das Normas Regimentais, em consonância com as Comissões

específica de Pesquisa e Pós-Graduação.

A Pesquisa deve ter por princípio a vinculação estreita com a Ciência e

Tecnologia destinada à construção da cidadania, da democracia, de defesa do meio

ambiente e da vida, de criação, com a responsabilidade social na formação ou

consolidação profissional. Deve buscar, ainda, a articulação da Pesquisa com o

Ensino, Inovação e a Extensão de forma verticalizada entre os diversos níveis e

modalidades de ensino, promovendo oportunidades para uma educação continuada,

protegendo a propriedade intelectual dos envolvidos.

A Pró-Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu tem estrutura

de funcionamento estabelecida com Pró-Diretoria, Secretaria, Comissão de

Pesquisa e Comissão de Pós-Graduação. A Pró-Diretoria será ocupada por

professor doutor, com experiência em Ensino e Pesquisa. A Secretária será de

responsabilidade de um colaborador graduado, com experiência em Secretaria de

Ensino Superior. A Comissão de Pesquisa será composta pelos Coordenadores de

Cursos e Gestores de Pesquisa de cada Curso de Graduação e Pós-Graduação,

presencial ou à Distância. A Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu será

composta por todos os Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu.
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Neste sentido, este órgão deverá: Estimular a realização de atividades de

pesquisa e de inovações tecnológicas; Organizar as atividades de pesquisa em

projetos, vinculadas às linhas e grupos de estudos ou pesquisa; Estimular a

formação e consolidação de grupos de pesquisa que favoreçam o fortalecimento da

área específica de conhecimento, bem como a articulação entre as diversas áreas;

Implementar um programa permanente de fomento, avaliação e acompanhamento

das atividades de pesquisa; Captar e alocar recursos para a pesquisa, de acordo

com as prioridades institucionais, com critérios de mérito científico e com as

especificidades de cada área do conhecimento; Estimular a socialização e

divulgação interna e externa da produção científica do INTA; Articular e apoiar o

relacionamento com agências de fomento, de forma a garantir o pleno

desenvolvimento das atividades de pesquisa para projetos de iniciação científica,

especializações, mestrados, doutorados e pós-doutorados; Estimular o

estabelecimento de acordos de cooperação com universidades, instituições,

organizações e redes de pesquisa, visando a aprimorar a qualidade da pesquisa e a

formação dos envolvidos; Gerenciar as atividades do Comitê de Ética em Pesquisa;

Gerenciar o Biotério e a Comissão de Biossegurança.

Vale ressaltar que a Pesquisa no INTA está subdividida em Pesquisa

Curricular e Extra Curricular. A pesquisa Curricular é aquela desenvolvida com fim

de conclusão do processo ensino/aprendizagem, como os TCC, Monografia,

Dissertação, Produtos ou conforme o previstos no Projetos de Cursos ou Programas.

A pesquisa de natureza extracurricular estão ligadas as atividades desenvolvidas em

atividadede Iniciação Científica, que se distinguem essencialmente das tarefas

formadoras dos alunos dos Cursos de Graduação por dizerem respeito à Pesquisa,

articulando pesquisadores produtivos a envolverem os alunos de graduação no

processo acadêmico, otimizando a capacidade de orientação à pesquisa. Sendo de

caráter voluntário ou remunerado com bolsas internas ou de fomento externo.

As Atividades de Pesquisa de Iniciação Científica devem contribuir para

articulação entre Graduação e Pós-Graduação, para o desenvolvimento do espírito

científico e do pensamento reflexivo, da ciência, inovação e da tecnologia, para a

criação e difusão da cultura e, portanto, para o entendimento do homem e do meio

em que vive.
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a) Objetivos

 Produzir conhecimentos científico, humanístico e de inovação tecnológica.

 Ampliar, avaliar e qualificar a pesquisa para melhorar sempre sua

qualidade.

 Fortalecer os grupos de pesquisa e induzir a formação de novos grupos.

 Contribuir com o desenvolvimento regional, nacional e internacional, sem

prejuízo da pesquisa básica.

 Ampliar a captação de recursos.

 Fortalecer a interação entre o INTA, agências de fomento e outras

instituições que apoiem o desenvolvimento da pesquisa.

b) Ações

 Promover condições para o desenvolvimento da pesquisa acadêmico-

científica nas diversas áreas do conhecimento.

 Prospectar áreas estratégicas e capacitar docentes pesquisadores.

 Aprimorar os mecanismos de estímulo, acompanhamento avaliação

continuada da pesquisa básica e aplicada do INTA.

 Elevar oferta de Bolsas PIBIC, PIBITI.

 Elevar oferta de alunos voluntários na iniciação a pesquisa.

 Elevar a quantidade de Cursos atendidos com bolsas.

 Capacitar Gestores de Pesquisa para suas ações para o aperfeiçoamento

da cultura de pesquisa.

 Incentivar a apresentação de trabalhos em evento internacional.

 Participar de rede internacional de pesquisa.

 Fortalecer e ampliar os Grupos de Pesquisa na Plataforma do CNPq.

 Promover eventos internacionais.

 Estabelecer novos acordos com instituições em âmbitos internacional

para desenvolvimento de atividades de pesquisa, articulada com

extensão, inovação tecnológica.
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 Estimular a instalação e manutenção de laboratórios multiusuários nas

diferentes áreas.

 Estimular a participação em programas de pós-doutoramento e o

intercâmbio com pesquisadores nacionais e estrangeiros.

 Aprimorar e fortalecer os programas de Iniciação Científica (IC).

 Ampliar a divulgação da pesquisa em veículos de reconhecido mérito

científico nacional e internacional.

 Estimular e apoiar os grupos de pesquisa emergentes.

 Aprimorar mecanismos de apoio técnico à pesquisa, consideradas as

especificidades das áreas.

 Apoiar as atividades de pesquisa desenvolvidas pelos Cursos.

3.6.1 Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA contam com o

Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID/INTA), atualmente,

envolvendo 105 bolsistas de iniciação à docência, sendo 35 acadêmicos do Curso

de Licenciatura em História, 35 do Curso de Licenciatura em Educação Física e 35

do Curso de Licenciatura em Pedagogia, 21 bolsistas supervisores distribuídos entre

as escolas beneficiadas pelo programa, 6 bolsistas Coordenadores de Subprojeto,

um bolsista Coordenador de Gestão e um bolsista Coordenador Institucional,

perfazendo o total de 134 bolsistas.

O PIBID é um programa da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal

de Nível Superior (CAPES) que tem por finalidade fomentar a Iniciação à Docência,

contribuindo para a formação de docentes em nível superior e para a melhoria da

qualidade da Educação Básica pública brasileira, tendo por objetivos:

 incentivar a formação de professores para a Educação Básica,

especialmente para a Escola Pública;

 valorizar o magistério, incentivando a carreira docente;

 promover a melhoria na qualidade da Educação Básica;
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 fomentar a articulação e a integração da Educação Básica do sistema

Escolar Fundamental e Médio com a formação para o magistério em nível

superior;

 melhorar a formação inicial para a docência;

 desenvolver projetos de cooperação entre a IES e as Instituições de

Educação Básica com vistas à melhoria da qualidade de ensino nas

escolas da rede pública;

 estimular experiências metodológicas e práticas docentes de caráter

inovador que utilizem os diversos recursos das tecnologias da informação

e comunicação (TICs) e favoreçam a superação de dificuldades no

processo de ensino-aprendizagem;

 valorizar o espaço da escola pública como campo de pesquisas e

experiências na construção de conhecimento e de formação de

professores para a Educação Básica;

 proporcionar aos alunos em processo de formação a participação em

ações, experiências e práticas docentes inovadoras e articuladas com a

realidade escolar.

São requisitos para ingressos dos acadêmicos dos Cursos de História,

Pedagogia e Educação Física, o acadêmico (a) estar regularmente matriculado entre

o 2º. e penúltimo semestre em curso de licenciatura participante do projeto

PIBID/INTA referido em edital, (b) ser brasileiro ou possuir visto permanente no País

e sem impedimento para o recebimento de bolsas, (c) poder se dedicar, no período

de vigência da bolsa, às atividades do PIBID, sem prejuízo para as atividades

discentes regulares, (d) apresentar carta de motivação, justificando seu interesse em

fazer parte do PIBID e atuar futuramente na Educação Básica da rede pública de

ensino do País, (e) ter disponibilidade para cumprir 08 horas semanais, em horário

compatível com o desenvolvimento das atividades do PIBID, sem prejuízo para as

atividades discentes regulares, (f) possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado

pelo Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) de, no mínimo, 05 (cinco), (g) não ser

bolsista de nenhuma outra modalidade, exceto de auxilio social, (h) no ato de

entrega da documentação para a efetivação da bolsa, apresentar declaração de que

não possui bolsas de qualquer outra natureza, exceto de caráter social, e, ainda, de



Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI | 130

que possui tempo disponível para dedicar-se às atividades do PIBID no período de

vigência da bolsa, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares. Será

garantido ao aluno que trabalha o direito de ser bolsista do PIBID, desde que não

possua relação de trabalho com o INTA ou com a escola na qual as atividades do

projeto serão desenvolvidas.

A seleção para o ingresso no programa será realizada pelos

coordenadores das áreas contempladas em edital da CAPES e um professor

indicado pelo colegiado do Departamento ou, caso não haja tempo hábil de reunião,

ad referendum Coordenador do Curso; considerando o número de bolsas aprovadas

no Projeto Institucional, poderão ser indicados 02 (dois) professores pelo

Departamento, ou ad referendum Coordenador de Curso, para compor a comissão

de avaliação; todo o processo de seleção terá́ a cooperação do Grupo Gestor do

PIBID/INTA (Coordenador Institucional e Coordenadores de Gestão de Área

Pedagógica) que indicará um membro para acompanhar o processo de seleção de

cada área do projeto.

A seleção dos candidatos será realizada em duas fases, sendo, a primeira

de caráter eliminatório e correspondendo a 50% da nota 1, sendo a) análise do

histórico acadêmico, considerado o IRA, correspondendo a 20% da nota 01 (N1); b)

análise do currículo Lattes comprovado, com uma pontuação para cada atividade

relacionada ao Ensino, Pesquisa e Extensão, até o máximo de 10 pontos, que

corresponderá a 20% da N1; c) apreciação da carta de motivação, na qual serão

avaliadas a justificativa de participação no PIBID/INTA, a intenção futura de atuar na

Rede Pública de Ensino Básico e o domínio da pratica escrita de Língua Portuguesa,

correspondendo a 60% da N1. A N1 será a média ponderada das notas obtidas nos

itens a, b e c, conforme a fórmula N1 = CRE x 0,2 + NCL x 0,2 + NCM x 0,6.

A segunda, de caráter classificatório, será composta de:

a) entrevista a ser realizada pelos professores coordenadores de área,

conforme o curso do aluno, com a participação de um professor indicado

pela coordenação ou ad referendum pelo coordenador do curso, para

verificação do conhecimento do candidato acerca das ações do

subprojeto do curso de licenciatura de sua área de atuação. A nota obtida

na entrevista (N2) corresponderá á 50% da nota final;
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b) as atividades definidas para os respectivos subprojetos que compõem o

Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID/INTA) estarão

disponíveis nos locais de inscrição;

c) tanto a nota de avaliação da carta de motivação, como da entrevista

serão resultantes da aritmética das notas dos membros da Comissão de

Avaliação, sendo a Nota Final a média aritmética da notas obtidas na N1

e N2,  conforme a fórmula: NF = N1 + N2;

d) será sumariamente eliminado o aluno que não comparecer à avaliação

oral (entrevista) em horário e local agendados pelos coordenadores de

área, independentemente do fator motivador da ausência;

e) os alunos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a

Nota Final obtida na seleção;

f) serão critérios de desempate, em ordem de prioridade, maior IRA, maior

nota da Carta de Motivação.

As atribuições dos bolsistas são:

a) executar o plano de atividades aprovado no Edital 061/2013 CAPES, sob

a orientação do coordenador do subprojeto e do supervisor da Escola

Básica em parceria com a Coordenação Institucional e Coordenação de

Área de Gestão Pedagógica;

b) apresentar, obrigatoriamente, relatórios parciais e finais da execução do

Plano de Trabalho ao coordenador de área de sua atuação;

c) divulgar as atividades, experiências e resultados na escola onde são

desenvolvidas, em eventos de Iniciação à Docência nas Faculdades
INTA e em outras IES, em ambientes virtuais do PIBID e,

obrigatoriamente nos encontros anuais do PIBID a realizar-se no INTA;

d) participar das atividades acadêmicas, cientificas e culturais relacionadas

ao PIBID promovidas pelo INTA e/ou pela CAPES;

e) sempre que se apresentar em atividades acadêmicas, cientificas e

culturais fazer referência à sua condição de bolsista PIBID/INTA/CAPES;

f) dedicar-se, no período de vigência de bolsa, 08(oito) horas semanais as

atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares;
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g) ser responsável em relação ao ambiente escolar acadêmico;

h) ao se inscrever o aluno se compromete a cumprir com as determinações

da Chamada Publica de edital da CAPES.

Os bolsistas poderão ser substituídos em virtude de:

a) Desistência do bolsista;

b) Cancelamento de matrícula, transferência de IES ou de curso, matrícula

institucional;

c) Quando solicitado pelo coordenador de área pelo não cumprimento das

horas de atividades semanais previstas no Projeto;

d) Se solicitado pelo coordenador de área quando constatado desempenho

insatisfatório comprometendo o bom andamento das atividades do

projeto;

e) Quando bolsista faltar 12 horas de atividades, seguidas ou não, sem

apresentar justificativas aceitas pelo coordenador de área;

f) reprovação em mais de duas disciplinas da sua grade curricular após a

efetivação da bolsa, ou 25% dos créditos cursados semestralmente

g) IRA abaixo de 05 (cinco).

3.7 Políticas de Gestão

A Política de Gestão do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA é

norteada pelos instrumentos legais que regem a carreira de Gestão na área do

Ensino Superior, com vistas a um quadro de pessoal qualificado e motivado para o

trabalho. Os gestores são alocados nas diversas unidades acadêmicas e

administrativas de modo a atender, qualitativa e quantitativamente, as atividades

dessas unidades.

A Gestão Administrativa resguarda o gerenciamento participativo garantindo

uma prática democrática, dialogada e dinâmica, propiciando decisões coletivas e

responsabilidades compartilhadas, em suas reuniões ordinárias e extraordinárias do

Conselho de Deliberativo, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Colegiados

dos Cursos, Núcleos Docentes Estruturantes – NDE.
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A Gestão Acadêmica acontece de forma participativa, onde cada curso tem

seu coordenador, gestores (Núcleo Docente Estruturante – NDE) nas áreas:

Pedagógica, Atividades Complementares, Laboratórios, Estágio, Monitoria,

Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social, Trabalho de Conclusão de Curso e

de Pós-graduação, bem como Secretária para auxilio nos trabalhos desenvolvidos

nas Coordenações.

3.8 Responsabilidade Social da Instituição

A Responsabilidade Social constitui um dos eixos norteadores e

incorporadores das ações do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA no

Ensino, na Pesquisa e na Extensão. O compromisso social perpassa todos os

projetos institucionais e cada projeto pedagógico dos cursos. As Políticas de Ensino

e Pesquisa orientam as inserções desse compromisso, mas é na Extensão que

essas ações sociais na  Faculdade são programadas e desenvolvidas.

Através da Responsabilidade Social a Instituição assume o compromisso de

ser parte constitutiva do desenvolvimento da sociedade, contribuindo por meio do

conhecimento, de tecnologias e da criatividade na prestação de serviços

educacionais para resolução de problemas e carências demandadas pela

sociedade.

As prioridades de ações de responsabilidade social fazem com que a

Instituição cumpram a sua função social e tornam-se fundamental para melhoria na

qualidade de vida da população.

Dentre as  ações de relevância social realizadas, podemos citar:

 Parceria com o Hemocentro Regional de Sobral, em campanhas

sistemáticas de doação de sangue e cadastro para doação de medula

óssea.

 Atendimento a famílias em conflitos através do projeto Laços de Família-

Conhecer para Amar.

 Atendimento a crianças da comunidade na Clínica de Psicopedagogia.
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 Assistência aos jogadores do time de futebol local, Guarany Esporte

Clube, na Clínica Escola de Fisioterapia da IES.

 Atendimento aos hemofílicos da Região Norte, na Cínica Escola de

Fisioterapia através de convênio com a Secretaria de Saúde do Estado do

Ceará.

 Parceria com a Secretaria de Saúde do Município, Santa Casa de

Misericórdia de Sobral, Hospital Regional Norte, em campanhas com

Semana Sobralense do Aleitamento Materno, Outubro Rosa, Semana

Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, entre outros.

É considerado prioridade Institucional a expansão e o desenvolvimento de

instrumentos, mecanismos e procedimentos que norteiam a participação efetiva da

IES, em políticas governamentais  que incentivam a Inclusão Social e o

Desenvolvimento Sustentável, procurando atender de forma hábil e proporcionando

condições para realização dos eventos.

3.9 Políticas de Reparações, de Reconhecimento e Valorização, de Ações
Afirmativas, Inclusão Social, Educação das Relações Étnico-Raciais, Direitos
Humanos, Proteção do Espectro de Autista e da Educação Ambiental

As Políticas de Reparações e de Reconhecimento formarão Programas de

Ações Afirmativas, isto é, conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de

desigualdades raciais e sociais, orientadas para oferta de tratamento diferenciado

com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e mantidas por

estrutura social excludente e discriminatória. Ações Afirmativas atendem ao

determinado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos, bem como os

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, com o objetivo de combate ao

racismo e a discriminações, tais como: a Convenção da UNESCO de 1960,

direcionada ao combate ao racismo em todas as formas de ensino, bem como a

Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e

Discriminações Correlatas de 2001.
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Assim sendo, sistemas de ensino e estabelecimentos de diferentes níveis

converterão as demandas dos Afro-Brasileiros em Políticas Públicas de Estado ou

Institucionais, ao tomarem decisões e iniciativas com vistas a reparações,

reconhecimento e valorização da História e Cultura dos Afro-Brasileiros, à

constituição de programas de ações afirmativas, medidas estas coerentes com um

projeto de escola, de educação, de formação de cidadãos que explicitamente se

esbocem nas relações pedagógicas cotidianas. Medidas que, convém, sejam

compartilhadas pelos sistemas de ensino, estabelecimentos, processos de formação

de professores, comunidade, professores, alunos e seus pais.

Medidas que repudiam como prevê a Constituição Federal de 1988 em seu

Art.3º, IV, o “preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas

de discriminação” e reconhecem que todos são portadores de singularidade

irredutível e que a formação escolar tem de estar atenta para o desenvolvimento de

suas personalidades (Art.208, IV).

No que tange aos Direitos Humanos aplicados às minorias, se anteriormente

o fulcro era a proteção desses direitos, hoje em dia a demanda diz respeito a sua

regulação e a garantia jurídica, fomentando uma reordenação dessas relações. Essa

foi uma grande contribuição da Constituição de 1988 no que diz respeito às

comunidades afrodescendentes que habitam o território nacional.

No Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA a ideia central é de

que, em relação a questões étnico-raciais, não se pode postergar a reflexão sobre a

inclusão social, redimensionando o seu significado e alterando hábitos, posturas,

atitudes, começando pelo plano individual.

Além de recente, este conceito envolve acesso aos bens sociais, culturais e

econômicos, à educação, à saúde, ao trabalho, à tecnologia, assim por diante, e se

amplia para além da visão que se restringe à inclusão de portadores de deficiências.

A proposta do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA, nesse

campo, e em relação à educação para as relações étnico-raciais, considera a

pluralidade existente na sociedade brasileira, reconhecendo a influência africana,

indígena e europeia na sua constituição.
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Nesse sentido, se busca implementar a transversalidade das relações

étnico-raciais, conforme definido pelo Parecer CNE/CP nº 003/2004 e Resolução

CNE/CP nº 1/2004.

A Recomendação nº 1.201, adotada em 1993 pela Assembleia Parlamentar

do Conselho Europeu, em seu artigo primeiro, dispõe:

(...) a expressão minoria nacional designa um grupo de

pessoas em um Estado que: a) residem sobre um território

deste Estado e são cidadãos; b) têm ligações antigas, sólidas e

duráveis com esse Estado; c) apresentam características

étnicas, culturais, religiosas ou linguísticas específicas; d) são

suficientemente numerosos, porém menos que o resto da

população desse Estado ou de uma região desse Estado; e)

são animados pela vontade de preservar em conjunto o que faz

sua identidade comum, notadamente sua cultura, suas

tradições, sua religião ou sua língua (1996, p.235).

Essa recomendação baseia a Legislação Brasileira e compreendendo a

importância para a formação cidadã de nossos egressos a abordagem da educação

das relações étnico-raciais, é tratada nas unidades curriculares, assim como nas

atividades de extensão, nas práticas de estágio, nos projetos de pesquisa e na

prestação de serviços.

Além disso, a participação do acadêmico em palestras, cursos, eventos,

entre outros realizados sobre a temática, pode ser contabilizada como atividade

complementar.

A dimensão humanística trabalhada no Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA inclui, também, o entendimento de que a humanização das

discussões ambientais é essencial à percepção das consequências dos danos e

problemas cotidianos do meio ambiente. Ao trazer à tona os malefícios à boa

habitabilidade, à saúde e ao bem estar das populações atingidas por um acidente

ecológico percebe-se a importância da visão ética ambiental.

Assim sendo, o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA adota

diversas situações didático-pedagógicas para que se viabilizem os objetivos da

Educação Ambiental enunciados pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, art. 5º,
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especialmente no que se refere à transversalidade:  I – O desenvolvimento de uma

compreensão integrada no meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações,

envolvendo: aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,

econômicos, científicos, culturais e éticos.

A demanda da Comunidade Afro-Brasileira por reconhecimento, valorização

e afirmação de direitos, no que diz respeito à Educação, passou a ser

particularmente apoiado com a Promulgação da Lei nº 10639/2003, que alterou a Lei

nº 9394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileiras e Africanas.

Reconhecimento requer a adoção de Políticas Educacionais e de Estratégias

Pedagógicas de Valorização da Diversidade, a fim de superar as desigualdades

étnicas raciais presentes na educação escolar brasileira, nos diferentes níveis de

ensino.

Reconhecer exige que se questionem relações étnico-raciais baseadas em

preconceitos que desqualificam os negros e salientam estereótipos depreciativos,

palavras e atitudes que, velada ou explicitamente violentas, expressam sentimentos

de superioridade em relação aos negros, próprios de uma sociedade hierárquica e

desigual.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA reconhecido por ser uma

Instituição que respeita as condições dos direitos humanos, foi convidado pela

Defensoria Pública do Estado do Ceará a abrigar o Projeto Laços de Família que

atua com atividades de mediação familiar no sentido de amparar o núcleo familiar

até que tenha condições de reestruturar o relacionamento entre seus membros.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da

Educação Básica definem 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 execução adequada de uma política educacional dirigida aos portadores

de necessidades especiais possibilita que venham a alcançar níveis cada vez mais

elevados do seu desenvolvimento acadêmico.  É importante, por isto, registrar o

esforço que as Instituições de Ensino Superior – IES empreendem no sentido de
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adequar-se, estruturalmente, para criar condições próprias, de forma a possibilitar o

acesso desses alunos ao 3º grau. É, no entanto, elevado o número de solicitações –

tanto dos pais, dos alunos portadores de deficiência, quanto das próprias instituições

de ensino superior – no sentido de que seja viabilizado o acesso desses candidatos

ao 3º grau, razão pela qual o tema acesso e permanência do educando portador de

deficiência na instituição de ensino superior está sendo objeto de estudos pela

maioria das IES.

A prática vem demonstrando que a operacionalização das estratégias já

utilizadas necessita de ajustes para que possam atender a todas as necessidades

educativas apresentadas por esse alunado.

Segundo análise dos especialistas, tais ajustes se fazem necessários em

três momentos distintos do processo de seleção:

 na elaboração do edital, para que possa expressar, com clareza, os

recursos que poderão ser utilizados pelo vestibulando no momento da

prova, bem como dos critérios de correção a serem adotados pela

Comissão Permanente dos Processos Seletivos (vestibulares);

 no momento dos Processos Seletivos (vestibulares), quando serão

providenciadas salas especiais para cada tipo de deficiência e a forma

adequada de obtenção de respostas pelo vestibulando;

 no momento da correção das provas, quando será necessário considerar

as diferenças  seja aferido por meio de critérios compatíveis com as

características especiais desses alunos;

 Transmito a Vossa Magnificência, para conhecimento dessa Instituição,

sugestões visando facilitar o acesso dos portadores de deficiência ao 3º

grau, encaminhadas que foram a este Ministério:

 instalação de Bancas Especiais contendo, pelo menos, um especialista na

área de deficiência do candidato;

 utilização de textos ampliados, lupas ou outros recursos ópticos especiais

para as pessoas com visão subnormal/reduzida;

 utilização de recursos e equipamentos específicos para cegos: provas

orais e/ou em Braille, sorobã, máquina de datilografia comum ou

Perkins/Braille, DOS VOX adaptado ao computador.
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Candidatos portadores de deficiência auditiva, dando relevância ao aspecto

semântico da mensagem sobre o aspecto formal e/ou adoção de outros mecanismos

de avaliação da sua linguagem em substituição a prova de redação.

 adaptação de espaços físicos, mobiliário e equipamentos para candidatos

portadores de deficiência física;

 utilização de provas orais ou uso de computadores e outros equipamentos

pelo portador de deficiência física com comprometimento dos membros

superiores;

 ampliação do tempo determinado para a execução das provas de acordo

com o grau de comprometimento do candidato;

 criação de um mecanismo que identifique a deficiência da qual o

candidato é portador, de forma que a comissão do vestibular possa adotar

critérios de avaliação compatíveis com as características inerentes a

essas pessoas.

A IES poderá desenvolver ações que possibilitem a flexibilização dos

serviços educacionais e da infraestrutura, bem como a capacitação de recursos

humanos, de modo a melhor atender às necessidades especiais dos portadores de

deficiência, possibilitando sua permanência, com sucesso, em certos cursos.

3.9.1 Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a
pessoas com necessidades especiais

Trata dos direitos de pessoas com necessidades especiais, bem como discute

a necessidade de se criar políticas de educação inclusiva e conscientização do

público.

Garantir a reestruturação progressiva do sistema educacional voltado para o

equacionamento de Políticas de Educação Inclusiva, assegurando a todas as

pessoas com deficiência, a Instituição reconheça sua singularidade, favorecendo

seu desenvolvimento integral e possibilitando a construção de sua autonomia.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA implantará o Núcleo de

Apoio, Acessibilidade e Inclusão Social – NAIS que desenvolverá estratégias em
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educação, saúde, assistência social em parceria com os cursos, outras instituições,

a fim de desenvolver novas teorias, metodologias e tecnologias que assegurem a

aprendizagem e programas de assistência a pessoas com deficiência.

a) Infraestrutura para o Atendimento às Pessoas com Deficiência

o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA oferecerá para os

estudantes com deficiência uma infraestrutura para que os mesmos possam ter

acesso a Instituição como: rampas, estacionamento diferenciado, sanitário com

assentos próprios, para que o estudante com deficiência tenha atenção especial, e

com isso não se sinta fora do ambiente familiar na Instituição.

b) Com respeito a estudantes portadores de deficiência física

 Não existem na Instituição barreiras arquitetônicas para circulação do

estudante, permitindo acesso aos espaços de uso coletivo.

 Existe reserva de vaga em estacionamento, dentro da Faculdade.

 Foram construídas rampas com corrimãos facilitando a circulação de

cadeira de rodas e elevadores nos prédios.

 Foram adaptadas portas e banheiros com espaços suficientes para

permitir o acesso de cadeira de rodas.

 Foram colocadas barras de apoio nas paredes dos banheiros.

 Foram instalados lavabos, bebedouros altura acessível aos usuários de

cadeira de rodas.
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c) No que concerne a estudantes com deficiência visual

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA faz o compromisso

formal de que, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso:

 Manter sala de apoio equipada com Tecnologia em Braille, impressora

Braille acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e

fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela,

equipamento para ampliação de textos para atendimento a estudante com

visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a

computador.

 O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA compromete-se a

fazer um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e

de material sonoro para uso didático.

d) Quanto a estudantes com deficiência auditiva

o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA faz o compromisso

formal de que, no caso de vir a ser solicitada e até que o estudante conclua o curso:

 De propiciar, sempre que necessário o interprete de línguas de sinais-

LIBRAS/ Língua Portuguesa especialmente quando da realização e

revisão de provas, complementando a avaliação expressa em texto

escrito ou em quando este não tenha expressado o real conhecimento do

estudante.

 De adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o

conteúdo semântico.

 De estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na

modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente as matérias do

curso em que o estudante estiver matriculado.

 De proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre

a especificidade linguística do portador de deficiência auditiva.
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e) No que concerne a estudantes com portadores de autismo

A Lei nº 12.764/2012 Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº

8.112, de 11 de dezembro de 1990. A Lei institui a Política Nacional de Proteção dos

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para

sua consecução. A medida faz com que os autistas passem a serem considerados

oficialmente pessoas com deficiência, tendo direito a todas as políticas de inclusão

do país - entre elas, as de Educação.

Pode parecer estranho criar uma Lei voltada especificamente ao autismo,

sabendo que já existem no Brasil, Diretrizes Gerais para a Inclusão. A medida, no

entanto, faz sentido. Segundo a deputada Mara Gabrilli, relatora do substitutivo do

projeto que foi aprovado pela Câmara de São Paulo, "por não haver um texto

específico que dissesse que os autistas são deficientes, muitos deles não podiam

usufruir dos benefícios que já existem na legislação brasileira". Falando

especificamente de Educação, a Lei é vista por especialistas como mais um reforço

na luta pela inclusão. O texto estabelece que o autista tenha direito de estudar em

escolas regulares, tanto na Educação Básica quanto no Ensino Profissionalizante, e,

se preciso, pode solicitar um acompanhante especializado. "Os educadores devem

entender o autismo, compreender que aquele aluno processa as informações de

maneira diferente, tem resistência a mudanças, pode ser mais sensível ao barulho.

Cada uma dessas especificidades exige adaptações na rotina", complementa. É

preciso, então, criar uma rede de apoio em que o professor da turma regular, o

profissional do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e o coordenador

pedagógico atuem em conjunto. Há que se mobilizar, também, diretores,

funcionários, pais e alunos, de modo a envolvê-los em um projeto de escola

inclusiva, na qual as diferenças são respeitadas e utilizadas em prol da

aprendizagem.

Para que a inclusão ocorra, portanto, é preciso mais do que a aprovação

de uma lei. Deve-se rever as Políticas Públicas atuais de modo a garantir aos
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educadores os conhecimentos, o tempo e a formação necessária para que os alunos

não só sejam matriculados, mas também tenham garantido seu direito de aprender.

Segundo dados do MEC, a quantidade de matrículas de pessoas com

deficiência na educação superior aumentou 933,6% entre 2000 e 2010.  O número

de estudantes com deficiência passou de 2.173 em 2000 para 20.287 em 2010 -

6.884 na rede pública e 13.403 na particular. O número de instituições de educação

superior que atendem alunos com deficiência passou de 1.180 no fim do século

passado para 2.378 em 2010. Destas, 1.948 contam com estrutura de acessibilidade

para os estudantes.

Segue algumas orientações aos Sistemas de Ensino para a implementação

da Lei nº 12.764/2012

A Lei nº 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, atendendo aos princípios da Política

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/2008) e

ao propósito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD

(ONU/2006), definidos no seu art. 1º, nos seguintes termos: (NOTA TÉCNICA Nº 24

/ 2013 / MEC / SECADI / DPEE)

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e

assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos

humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com

deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.

Objetivos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da

Educação Inclusiva:

 Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a

educação superior.

 Atendimento Educacional Especializado.

 Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino.

 Formação de professores para o atendimento educacional especializado

e demais profissionais da educação para a inclusão escolar;

 Participação da família e da comunidade;
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 Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários, equipamentos,

nos transportes, na comunicação e informação.

 Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.

A intersetorialidade na Gestão das Políticas Públicas é fundamental para a

consecução da inclusão escolar, considerando a interface entre as diferentes áreas

na formulação e na implementação das ações de educação, saúde, assistência,

direitos humanos, transportes, trabalho, entre outras, a serem disponibilizadas às

pessoas com transtorno do espectro autista visando à/ao:

 Superação do foco de trabalho nas estereotipias e reações negativas do

estudante no contexto escolar, para possibilitar a construção de

processos de significação da experiência escolar.

 Mediação pedagógica nos processos de aquisição de competências, por

meio a antecipação da organização das atividades de recreação,

alimentação e outras, inerentes ao cotidiano escolar.

 Organização de todas as atividades escolares de forma compartilhada

com os demais estudantes, evitando o estabelecimento de rituais

inadequados, tais como: horário reduzido, alimentação em horário

diferenciado, aula em espaços separados.

 Reconhecimento da escola como um espaço de aprendizagem que

proporciona a conquista da autonomia e estimula o desenvolvimento das

relações sociais e de novas competências, mediante as situações

desafiadoras.

 Adoção de parâmetros individualizados e flexíveis de avaliação

pedagógica, valorizando os pequenos progressos de cada estudante em

relação a si mesmo e ao grupo em que está inserido.

 Interlocução permanente com a família, favorecendo a compreensão dos

avanços e desafios enfrentados no processo de escolarização, bem como

dos fatores extraescolares que possam interferir nesse processo.

 Intervenção pedagógica para o desenvolvimento das relações sociais e o

estímulo à comunicação, oportunizando novas experiências ambientais,

sensoriais, cognitivas, afetivas e emocionais.
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 Identificação das competências de comunicação e linguagem

desenvolvidas pelo estudante, vislumbrando estratégias visuais de

comunicação, no âmbito da educação escolar, que favoreçam seu uso

funcional no cotidiano escolar e demais ambientes sociais.

 Interlocução com a área clínica quando o estudante estiver submetido a

tratamento terapêutico e se fizer necessária a troca de informações sobre

seu desenvolvimento.

 Flexibilização mediante as diferenças de desenvolvimento emocional,

social e intelectual dos estudantes com transtorno do espectro autista,

possibilitando experiências diversificadas no aprendizado e na vivência

entre os pares.

 Acompanhamento das respostas do estudante frente ao fazer pedagógico

da escola, para a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de

competências, considerando a multiplicidade de dimensões que envolvem

a alfabetização, a resolução das tarefas e as relações interpessoais, ao

longo da escolarização.

 Aquisição de conhecimentos teórico-metodológicos da área da Tecnologia

Assistiva, voltada à Comunicação Alternativa/Aumentativa para estes

sujeitos.

 Planejamento e organização do atendimento educacional especializado

considerando as características individuais de cada estudante que

apresenta transtornos do espectro autista, com a elaboração do plano de

atendimento objetivando a eliminação de barreiras que dificultam ou

impedem a interação social e a comunicação.

A implementação da diretriz referente à inserção das pessoas com

transtorno do espectro autista no mercado de trabalho remete ao princípio da política

de inclusão escolar das pessoas com deficiência, cuja finalidade é assegurar o

acesso à educação em todos os níveis, etapas e modalidades, promovendo as

condições para sua inserção educacional, profissional e social.

É fundamental reconhecer o significado da inclusão para que as pessoas

com transtorno do espectro autista tenham assegurado seu direito à participação nos

ambientes comuns de aprendizagem, construindo as possibilidades de inserção no

mundo do trabalho.
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Esse princípio é congruente com o teor do art. nº 27 da CDPD (ONU/2006)

que preconiza o direito da pessoa com deficiência ao exercício do trabalho de sua

livre escolha, no mercado laboral, em ambiente inclusivo e acessível.

Para a realização do direito das pessoas com deficiência à educação, o art.

24 da CDPD (ONU/2006) estabelece que estas não devem ser excluídas do sistema

regular de ensino sob alegação de deficiência, mas terem acesso a uma educação

inclusiva, em igualdade de condições com as demais pessoas, na comunidade em

que vivem e terem garantidas as adaptações razoáveis de acordo com suas

necessidades individuais, no contexto do ensino regular, efetivando-se, assim,

medidas de apoio em ambientes que maximizem seu desenvolvimento acadêmico e

social, de acordo com a meta de inclusão plena.

Em pesquisas realizadas foram apresentadas as dificuldades de

aprendizado mais comuns e suas sugestões para a melhoria do processo de

aprendizagem:

Cuidados e Procedimentos:

 Quanto às dificuldades acadêmicas: Usualmente tem inteligência média

ou acima da média, mas faltam pensamentos de alto nível e habilidades de

compreensão. Seu impressionante vocabulário dá a falsa ideia de que

entendem daquilo que estão falando.

Sugestão: Oferecer explicação adicional e tentar simplificar quando os

conceitos são demasiadamente abstratos.

 Quanto às interações sociais: São inábeis em entender regras complexas

de interação social; parecem ingênuos, podem não gostar de contatos

físicos, dificuldade em manter contato visual, não entendem brincadeiras,

ironias ou metáforas, pouca habilidade para iniciar e manter conversações,

comunicação pobre.

Sugestão: Observar o estudante e intervir se estiver sendo importunado;

intermediar situações cooperativas com o grupo, aumentando desta forma

sua aceitação; incentivar o envolvimento com os pares e encorajar

atividades sociais.
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 Quanto ao Interesse restrito: Tendem a “leitura” implacável nas áreas de

interesse e perguntam insistentemente sobre os mesmos; dificuldade para ir

avante nas ideias; seguem suas próprias inclinações; às vezes recusam-se a

aprender qualquer coisa fora de seu campo de interesse.

Sugestão: Ser objetivo na orientação de trabalhos escritos ou orais até que

consiga completar a tarefa, usar dos interesses individuais para ampliar seu

repertório de envolvimento com os conteúdos estudados.

 Quanto à fraca concentração: Frequentemente desligados e distraídos por

estímulos externos; são meio desorganizados e tem dificuldade para

sustentar o foco nas atividades de sala de Aula; Perdem materiais e

compromisso escolar.

Sugestão: Permitir a realização de trabalhos em tempo diferenciado,

respeitando-se algumas regras (exemplo: prorrogar apenas uma vez a

entrega de um trabalho ou prova), sinalizar discreta e gentilmente quando

perceber que o estudante está desatento.

 Quanto à vulnerabilidade emocional: Apesar de inteligentes, são inábeis

para enfrentar as exigências de uma sala de aula. São frequentemente

estressados devido a sua vulnerabilidade. Frequentemente são autocríticos

e não toleram erros. Reações de raiva são comuns em situações de

frustração e stress.

Sugestão: Auxiliar no enfrentamento do stress dando exemplos de como

pode resolver situações problema; ser calmo e previsível a maior parte do

tempo em que estiver com um estudante.

 Quanto às insistências com semelhanças e padrões (não aceitam muito

bem mudanças de padrões definidos).

Sugestão: Proporcionar ambiente o mais previsível possível minimizando o

impacto de mudanças repentinas (de professores, metodologia, turma,

prazos, entre outros).
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4. POLÍTICAS ACADÊMICAS

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA apresenta as Politicas

Acadêmicas para o Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI, sobretudo para

o Ensino de Graduação e Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, que são as

atividades fins, bem como para as atividades meio, sobretudo: planejamento,

avaliação, gestão administrativa de pessoal e serviços, de tecnologias da informação

e comunicação, infraestrutura física (incluindo acervo bibliográfico) e outras

atividades pertinentes.

4.1 Princípios norteadores

Com base nas concepções curriculares mais contemporâneas, que por sua

vez, se expressam em diversos documentos normativos do Conselho Nacional de

Educação, o Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA propõe que os

currículos dos seus cursos atendam os seguintes princípios gerais:

Flexibilidade. Coloca-se em oposição à rigidez dos currículos tradicionais,

que só admitiam possibilidades pré-fixadas de formação especializada. Estudos

recentes têm demonstrado que não existe uma única ordem pela qual os sujeitos

adquirem conhecimentos teóricos e práticos. E isto contradiz argumentos em favor

das estruturas curriculares imobilizadas por conteúdos obrigatórios e ordenadas

numa sequência também obrigatória. Hoje em dia é indispensável à inserção, nos

currículos de uma proporção significativa de conteúdos de natureza optativa,

possibilitando ao aluno definir, em parte, o seu percurso de aprendizagem.

Autonomia. O princípio da autonomia do sujeito, face ao seu próprio

processo de aprendizagem, é condição básica para a consolidação da sua

competência para aprender a aprender. A conquista de tal competência é

absolutamente necessária a profissionais que atuarão numa realidade em

permanente transformação e que terão de enfrentar as novas situações e problemas

que estarão sempre emergindo nas suas experiências de trabalho. O conhecimento
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de técnicas investigativas na sua área de conhecimento se constitui numa

importante ferramenta de aquisição dessa autonomia.

Articulação. Prevê o diálogo interdisciplinar entre os campos do saber que

compõem o curso e se concretizam em componentes curriculares, constituindo-se

na superação da visão fragmentada do conhecimento. Na prática, a articulação pode

ser garantida por componentes curriculares de natureza integradora, tais como

seminários interdisciplinares.

Atualização. É um princípio que se realiza através de um adequado

planejamento da oferta de componentes curriculares de modo a garantir ajustes

programáticos periódicos que contemplem os avanços científicos, tecnológicos, as

inovações artísticas e quaisquer novidades no campo do conhecimento.

4.2 Políticas de Ensino e ações acadêmico-administrativo para Cursos de
Graduação

Qualquer entendimento que se possa externar sobre o processo ensino-

aprendizagem passa antes pela incorporação de valores que desencadeiam

intenções, vinculados às realidades política, cultural e social. Seus desdobramentos

naturalmente se enquadram no que de melhor e necessário possa ser buscado para

a adequada preparação de profissionais competentes e sintonizados com essas

realidades.

O processo de preparação profissional esta voltado ao aprendizado técnico

e internalização dos conteúdos pertinentes à atividade profissional e ao consequente

domínio de suas respectivas competências e habilidades. Vai à busca do perfil de

um cidadão que, além disso, precisa estar consciente de que a sua formação

acadêmica, deverá refletir um modelo de formação que priorizou a sustentabilidade,

o empreendedorismo e a empregabilidade.

O egresso do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA deverá

integrar a sociedade, não como um superior, mas como um cidadão transformado e

transformador, dotado de perspectivas diferentes que o levem a adquirir

compromissos com grupos ou pessoas, a assumir o exercício de uma nova atividade
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conquistada por mérito, a valorizar o trabalho e também a si próprio e a não

confrontar o bem individual com o coletivo.

À postura de inspirar valores e habilidades incorporadas pela educação

sistemática, são integradas, de forma que não podem ser dissociadas ou

restringidas, as informações do cotidiano social, as vivências, a compreensão sobre

as características da relação humana, a ética, o respeito às opções individuais, aos

limites pessoais, profissionais e às diferenças em sua mais abrangente concepção,

configurando as formas da educação assistemática.

A Política   de   Ensino   de   Graduação,   comungada   pelo Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA, considera o hoje como espaço para a

reflexão necessária e a tomada de decisão para o agir responsável e competente,

no futuro. Busca a antecipação do domínio sobre a instrumentalização adequada

para a atuação ativa, consciente e responsável do egresso de seus Cursos de

Graduação e, ainda, em sintonia com os problemas que poderá enfrentar em sua

jornada profissional.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA no passado, presente e,

também, futuro, nunca prescindiu ou prescindirá e nem abrirá mão da articulação e

participação ativa da comunidade externa, representada pela população, instituições

afins públicas, privadas e demais organizações da sociedade civil, que podem

contribuir como parceiros na consagração de seus propósitos institucionais.

Assim, para oferecer um norte à consolidação dos ideais do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA, no que se refere ao Ensino de Graduação

(tendo em vista a expansão do ensino nesse nível, de acordo com a viabilidade

econômico-financeira e atendimento às necessidades da comunidade de sua área

de abrangência educacional) possui uma permanente manutenção da adequação e

atualização dos Currículos dos Cursos de Graduação, também, segundo as

Diretrizes Curriculares e princípios identificados pelas entidades representativas das

diversas áreas do conhecimento. Isso acarretará um provimento ativo da articulação

entre o Ensino de Graduação e a Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, bem como

as atividades assistenciais, podendo acarretar, naturalmente, a reformulação das

normas em vigor.

Para viabilizar a sua Política para a Graduação, os Cursos deverão:
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 Contribuir para que o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA
exerça a sua missão.

 Desenvolver ações que contemplem a responsabilidade social do

Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA, amparada em valores

nos quais se assentam a sustentabilidade, a empregabilidade e o

empreendedorismo.

 Oferecer soluções educacionais que atendam exigências de formação

cidadã para o presente e futuro, provendo, por meio de suas ações,

competências, habilidades e atitudes requeridas pela sociedade.

 Executar ações voltadas à interdependência e à interdisciplinaridade.

 Promover entre si a integração acadêmica, articulando também o Ensino

com as atividades da Pós-Graduação, da Pesquisa e da Extensão.

 Valorizar o processo de avaliação institucional interna e a avaliação

externa, mediante apoio incondicional ao trabalho realizado pela

Comissão Própria de Avaliação (CPA).

 Diligenciar para que os resultados da autoavaliação e da avaliação

realizadas pelo Ministério da Educação (MEC) resultem graus de

excelência.

 Revisar os currículos, buscando integração, atualização, adequação e

redimensionamento, levando em conta os conceitos definidos pela

Instituição para sustentabilidade.

 Ampliar a participação de seus alunos em Programas de Iniciação

Científica e Tecnológica.

 Ampliar e consolidar o Programa de Monitoria da IES.

 Acompanhar os processos didáticos para o ensino-aprendizado.

 Aproximar cada vez mais o diálogo do processo pedagógico e

administrativo.

Ofertar Ensino Superior na Modalidade à Distância, priorizando qualidade e

bons serviços a sociedade, de forma a contribuir com o desenvolvimento local e

regional. Nessa perspectiva, pretendemos atingir os 184 municípios cearenses, dos

quais apenas 04 destacam-se como polo universitário, considerando que ainda há

um percentual muito elevado de pessoas que não tem acesso ao ensino superior
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tanto pelas questões financeiras como pelas geográficas, o que as impede de

desenvolver-se profissionalmente e de inserir-se no mercado de trabalho.

a) Objetivos

 Implementar a modalidade de Educação à Distância, através de

tecnologia moderna e dinâmica que permita alcançar  as  mais diversas

regiões e demandas com qualidade nos serviços prestados.

 Qualificar os professores para atuarem com as mais modernas

tecnologias, de modo a desenvolver nos acadêmicos as competências,

habilidades e atitudes necessárias para a atuação no mundo globalizado.

 Garantir mecanismos de acesso, permanência e qualidade da educação

na modalidade à distância, através da implantação de novos cursos e

polos devidamente legalizados pelo MEC – Ministério da Educação e

Cultura.

b) Ações

 Mobilização para captação de alunos.

 Aquisição de recursos didáticos tecnológicos suficientes para o pleno

funcionamento dos cursos.

 Implantação de polos e de novos cursos.

 Monitoramento das ações planejadas e realizadas, de modo a garantir o

acesso, a permanência e o pleno sucesso do aluno.

4.3 Políticas de Ensino e Ações Acadêmico-administrativas para os Cursos de
Pós-Graduação Stricto Sensu

A Pesquisa e Pós-graduação na Instituição devem ter por princípio a

vinculação estreita com a Ciência e Tecnologia destinada à construção da cidadania,

da democracia, de defesa do meio ambiente e da vida, de criação, com a

responsabilidade social na formação ou consolidação profissional. Deve buscar,
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ainda, a articulação da pesquisa com o ensino, inovação e a extensão de forma

verticalizada entre os diversos níveis e modalidades de ensino, promovendo

oportunidades para uma educação continuada, protegendo a propriedade intelectual

dos envolvidos.

a) Objetivos

 Formar profissionais capazes de gerar conhecimentos e desenvolvimento

científico, tecnológico, inovação, artístico e sociocultural.

 Alcançar e assegurar a excelência dos programas de pós-graduação Do

INTA.

 Incentivar a participação do corpo docente em Programas de Pós-

Graduação do INTA.

b) Ações

 Ampliar e fortalecer o intercâmbio interno, nacional e internacional de

docentes e de pós-graduandos.

 Articular atividades entre os programas de pós-graduação e cursos de

graduação.

 Incluir disciplinas de formação pedagógica nos cursos de pós-graduação

e viabilizar a atuação supervisionada dos alunos e de Pós-doutorandos

em atividades de ensino.

 Viabilizar a criação de novos programas de pós-graduação em áreas

ainda não contempladas pelo INTA, especialmente os de caráter

multidisciplinar.

 Estimular a implantação de estruturas curriculares temáticas que

permitam a formação de profissionais para atuar em áreas estratégicas

multidisciplinares.

 Flexibilizar etapas e critérios para a formação profissional em nível de

pós-graduação.
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 Aprimorar mecanismos de acompanhamento, de avaliação continuada e

assessoria aos programas de pós-graduação stricto sensu

 Aumentar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação.

 Apoiar e tutelar os programas com conceito mínimo de forma que venham

a atingir níveis de excelência.

Os Programas de Pós-Graduados do INTA tem como objetivo central

capacitar pessoal em nível de Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional ou

Doutorado para atuar na pesquisa, inovação e na docência no ensino superior; bem

como estimular e desenvolver atividades de pesquisa com finalidade didática,

científica e tecnológica, tendo em vista a produção de conhecimentos, bem como

sua ampliação e difusão.

Os Programas devem manter articulação com a Graduação, especialmente

por meio de políticas de pesquisa, de programas de iniciação científica e de

extensão, bem como do desenvolvimento da carreira do magistério.

A Pós-Graduação Stricto Sensu foi criada em 2012 quando da estratégia de

criação da Pró-Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação –PROPESP com objetivo de

fomentar a pesquisa e elevar a oferta de educação superior na Região em alto nível

de formação, investindo em Pós-Graduação Stricto Sensu, seguindo o nível de

qualidade da CAPES. Assim, obteve a primazia de aprovação do primeiro Mestrado

aprovado em Faculdade no Ceará, em 2013 com o Programa em Ciências

Biológicas – Biotecnologia, aprovado com nota 3 e em 2014 atraiu Bolsa de Pós-

Doutorado para o Programa.

Em 2014 o INTA compôs a rede nacional para a Criação do Programa de

Pós-Graduação em Inovação Tecnológica, com o Mestrado Profissional em

Inovação Tecnológica – PROFINIT, que foi Aprovado com nota 4 (quatro) pela

Capes, foi aprovado em 2015 e abrirá sua primeira Turma em 2016, tendo três

professores no quadro docente.

A PROPESP traz em seu site a relação dos Programas de Pós-Graduação,

contendo as informações básicas de cada Programa.

Os processos seletivos de ingresso de estudantes são publicados por meio

de Edital. Os Editais são disponibilizados no site do INTA e o procedimento de

inscrição é realizado pelo candidato via internet.
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Os Programas de Pós-Graduação possuem sites próprios, com informações

detalhadas sobre o corpo docente, áreas de concentração, linhas de pesquisa

objetivos e repercussão do Programa.

A Instituição  tem o desafio importante para manter a qualidade obtida, bem

como para consolidar áreas de pesquisa nas quais ainda não atingiu a excelência

almejada. Deverá o INTA investir em áreas de conhecimento como a da Saúde e

inovação, uma vez que é uma demanda da macrorregião. Em razão da natureza de

tais áreas de conhecimento, elas possibilitarão o desenvolvimento de pesquisas,

geradoras não só de novos conhecimentos.

A Política da Pós-Graduação para o próximo quinquênio prevê investir na

ampliação da qualidade do Programa existente, para obter nota superior a 4

(quatro), para que possamos solicitar Doutorado na área.

Criar mais dois Programas, Acadêmico e Profissional, assim como,

estabelecer parcerias para ofertar “Minter” e “Dinter” nas áreas de Educação e

Saúde.

Para o aumento dos conceitos /ou para a consolidação dos resultados

positivos alcançados, haverá um esforço institucional de investimento em ampliar

apoios a eventos a docentes e discentes dos Programas, fortalecimento das

pesquisas, para o diálogo internacional.

Uma visão estratégica da área de pós-graduação, considerando um

planejamento eficaz, pode ser focalizada de diferentes perspectivas:

 Consolidar Cursos de Pós-Graduação.

 Ampliar as Bolsas de Pós-Doutorado.

 Ampliar as Bolsas externas para atingir contingente de alunos.

 Elevar as notas do Programa.

 Elevar a quantidade de Cursos de Graduação integrados com a Pós-

Graduação Lato Sensu.

 Ampliar a rede de contatos para integrar novos Projetos ou Redes.

 Fomentar o PROFINIT para ampliar a participação de Doutores no

Projeto.

 Ampliar numero de vagas do Mestrado.
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 Desenvolver ações de incentivo à interação do Programa com a

Educação Básica.

 Atualizar e ampliar o acervo bibliográfico do Programa.

 Manter eventos para discussão, aprimoramento, e consolidação dos

Programas.

 Elevar as publicações docentes e discentes de artigos científicos em

periódicos Qualis A e B, em bases nacionais e internacionais.

 Celebrar novos contratos de parceria, cooperação, transferência  ou

licenciamento tecnologia.

 Acompanhar Egressos.

 Aumentar numero de projetos de pesquisa e infraestrutura para concorrer

em fomentos externos.

4.4 Políticas de Ensino e Ações Acadêmico-administrativas para os Cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu

Nos últimos anos, as profissões em geral, enfrentando diversas

transformações devido ao avanço científico-tecnológico e às mudanças no perfil e

comportamento da sociedade. As Instituições de Ensino Superior têm respondido a

tais mudanças e novos paradigmas com o desenvolvimento de modelos curriculares

e estratégias educacionais que buscam cada vez mais conectar o cenário

educacional ao da prática profissional, a fim de formar profissionais com habilidades

indispensáveis para atuar nas novas situações do mercado de trabalho do país.

Esta realidade se torna ainda mais relevante no contexto da formação

profissional continuada, no que concerne a especialização e o aprimoramento de

competências nas mais diversas áreas dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação

do INTA.

Nesta conjuntura, o programa de Pós-graduação Lato Sensu do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA se destaca no mercado e no meio

acadêmico-profissional. Fundamentado numa proposta pedagógica inovadora e em

desenhos curriculares mais ousados, através de diferentes estratégias educacionais
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e ambientes de aprendizagem, os cursos de pós- graduação do Instituto Superior
de Teologia Aplicada – INTA têm o objetivo de contribuir com o aperfeiçoamento e

desenvolvimento cognitivo, técnico e ético dos diversos profissionais dos Cursos da

IES.

As atividades de Pós-Graduação do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA são desenvolvidas como segundo eixo dentro do qual a instituição

vem afirmando-se em qualidade de ensino e compromisso científico. A política de

Ensino da Pós-Graduação Lato Sensu está sendo desenvolvida visando sua

consolidação como instrumento de formação e de qualificação de recursos humanos

para a formação de quadros especializados nos Cursos de Graduação do INTA com

competência para atender às demandas locais, regionais, estaduais e globais.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA oferta cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu, que atendem plenamente aos requisitos dispostos na

Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, que dispõe sobre os cursos de

especialização em nível de Pós-Graduação Lato Sensu.

A promoção da qualidade de ensino de Graduação a partir da sua

integração/articulação com o Lato Sensu, considerando: a mobilidade dos docentes

entre os Cursos de Graduação e Pós-Graduação; a internacionalização com o

lecionar de professores da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias,

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Universidade de Aveiro; o

desenvolvimento de pesquisa conjunta com publicação, livros artigos, trabalhos

acadêmicos, material didático instrucional, apresentação de trabalhos acadêmicos

em eventos científicos; qualificação docente com a frequência de ações de formação

em diversas áreas do conhecimento e das novas tecnologias da educação;

integração com os gestores dos Cursos de Graduação.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA, através da Pró-

Diretoria de Pós-Graduação Lato Sensu desenvolve ações de formação, ao abrigo

de acordos de cooperação educacional, com instituições nacionais e internacionais;

residência multiprofissional, entre outros.

No desenvolvimento de pesquisa a Pró-Diretoria de Pós-Graduação Lato

Sensu realiza o trabalho de atividades de Ensino e de Pós-Graduação, com
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publicação dos resultados. Projetando ainda, ações no desenvolvimento da Pós-

Graduação Lato Sensu à Distância.

4.5 Políticas Institucionais e Ações Acadêmico-administrativas para Pesquisa,
ou Iniciação Científica, Tecnológica e Cultural

Preocupada com os desafios da contemporaneidade o Instituto Superior
de Teologia Aplicada – INTA estabeleceu objetivos estratégicos para a vigência do

seu Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, direcionados à Pesquisa e

Inovação Tecnológica, a seguir listados:

 Estimular as vocações em áreas estratégicas para o desenvolvimento

sustentável.

 Mobilizar talentos que atuam em áreas da fronteira da Ciência.

 Atender às novas exigências de qualificação em diversas áreas de

conhecimento.

 Preparar os discentes para serem protagonistas dos distintos campos da

ciência.

 Estimular a comunidade acadêmica participação em eventos de caráter

científico, tecnológico, artístico e cultural.

 Estimular a produção científica, didático-pedagógicas, tecnológicas,

grupos de pesquisa.

4.6 Políticas Institucionais e Ações Acadêmico-administrativas para a
Extensão

A Pró-Diretoria de Extensão e Responsabilidade Social (PRODERES) é a

estrutura de gestão executiva do Instituto de Teologia Aplicada - INTA
encarregada de planejar e executar as atividades de extensão universitária e

viabilizar a interação com a comunidade, visando à inserção social, e oferecer aos

discentes a oportunidade de compreender os fundamentos, conceitos e teorias

adquiridas no decorrer do curso, vivenciando atividades de ensino e pesquisa, de
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forma a permitir a consolidação do aprendizado pela aplicação em situações

práticas.

A PRODERES tem a missão de promover e executar as ações de Extensão e

Responsabilidade Social como um processo interdisciplinar, educativo, cultural,

científico e político para a interação transformadora entre a IES e outros setores da

sociedade, orientada pelo princípio constitucional da indissociabilidade com o ensino

e a pesquisa .Como o próprio nome sugere, é estender a universidade para além

dos seus muros, interagindo com a comunidade, visando à troca de saberes. É a

forma de articulação entre o INTA e a sociedade por meio de diversas ações.

O processo de indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e

extensão conduz a mudanças no processo pedagógico, pois, a qualidade e o

sucesso dos futuros profissionais em processo de formação, dependem,

diretamente, do nível de desenvolvimento, equilíbrio e harmonia entre essas três

áreas da IES. É difícil conceber acadêmicos qualificados sem a influência dessa

formação sistêmica interdependente e complementar propiciada pelo ensino,

pesquisa e extensão.

A Extensão e Responsabilidade Social das Faculdades INTA esta fundamentada

nos seguintes princípios:

I. Ética.

II. Dialogacidade e respeito à diversidade sociocultural e política.

III. Consciência crítica.

IV. Interdisciplinaridade.

V. Solidariedade.

De acordo com o Regulamento das Atividades de Extensão e

Responsabilidade Social, as atividades são  caracterizadas de acordo com os

artigos:
Art.5º. As atividades de extensão poderão ser propostas por
docentes, discentes e/ou técnicos, devendo ser apresentados
em formulários próprios da instituição, fornecidos pela Pró-
Diretoria de Extensão e Responsabilidade Social e submetido
primeiramente à anuência da gestão de extensão e
posteriormente à coordenação do curso diante de deliberação
do respectivo colegiado.
§1º As atividades propostas por docentes ou técnicos deverão
inserir a participação de discentes.
§2º Para que os discentes possam propor as referidas
atividades, deverão estar regularmente matriculados em curso
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de graduação oferecido pelas Faculdades INTA e sob a
orientação de docentes que atuem na área do conhecimento
ou afins.
§3º O colegiado do curso de graduação poderá devolver aos
proponentes quaisquer projetos, eventos ou cursos
encaminhados à coordenação, recomendando sua
reformulação ou complementação, se necessárias.
Art. 6º. As atividades de extensão poderão ser encaminhadas
e/ou indicadas em qualquer época do ano e poderão assumir
caráter pontual ou permanente desde que submetido
primeiramente à anuência da gestão de extensão e
posteriormente à coordenação do curso diante de deliberação
do respectivo colegiado.
Art. 8º. As modalidades de atividades de extensão e
responsabilidade social, oferecidas pelo Instituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA podem ser desenvolvidas sob a
forma de:

a) Curso: conjunto de práticas pedagógicas, de caráter
teórico/prático, presencial ou à distância, planejado e
organizado de maneira sistemática, com carga horária definida
e processo de avaliação formal ou informal. Inclui nessa ação:
cursos de ensino à distância, cursos de férias, oficinas etc.

b) Evento: ação pontual de interesse técnico, social, científico,
esportivo, artístico, cultural e educacional, tais como:
congressos, seminários, jornadas, circuitos, simpósio,
exposição, teleconferências, videoconferências, fóruns,
debates online etc.

c) Projeto: conjunto de ações processuais e contínuas de caráter
educativo, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo bem
definido e prazo determinado.

d) Programa: conjunto de projetos de caráter orgânico-
institucional, de médio e longo prazo, com clareza de diretrizes
orientadas a um objetivo comum articulando projetos e outras
ações existentes (ligas acadêmicas, cursos, eventos, prestação
de serviços e produção acadêmica, inclusive de pesquisa e
ensino).

e) Prestação de Serviços: realização de trabalho oferecido ou
contratado por terceiros (comunidade ou empresa), incluindo
assessorias, consultorias e cooperação interinstitucional.
Quando a prestação de serviços for oferecida como curso ou
projeto de extensão, deve ser registrada como tal.

f) Produção e Publicação: elaboração de produtos acadêmicos
que instrumentalizam ou que são resultantes das ações de
ensino, pesquisa e extensão, tais como cartilhas, vídeos,
filmes, dentre outros.
Art. 9º. As ações de extensão e responsabilidade social devem
ser classificadas em uma área temática principal e,
opcionalmente, em área temática secundária. A classificação
por área deve observar o objeto ou assunto que é enfocado na
ação. Mesmo que não se encontre no conjunto das áreas uma
correspondência absoluta com o objeto da ação, a mais
aproximada, tematicamente, deverá ser escolhida.
Art. 10. As áreas temáticas para classificação das ações de
extensão e responsabilidade social são:

a) Ciências da Saúde;
b) Ciências Humanas;
c) Ciências Biológicas;
d) Ciências Sociais;
e) Ciências Religiosas.
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Parágrafo único. As subáreas seguirão as especificidades de
cada curso respeitando as orientações da CAPES.
Art. 11. As atividades de extensão e responsabilidade social
seguem linhas de interesse social, que designam propósitos
convergentes e prioritários de atuação junto à comunidade,
fundados em questões de relevância social, educativa ou
cultural, com finalidade de propiciar diálogos, interação e
visibilidade às ações extensionistas.6

A Extensão e a Responsabilidade Social representam, pois, a Instituição

integrada com a comunidade, sendo articuladora na implementação de projetos de

desenvolvimento, por meio de parcerias que promovam a realização do

compromisso com o desenvolvimento local, regional e nacional.

4.7 Comunicação da IES com a Comunidade Externa

A comunicação institucional do Instituto Superior de Teologia Aplicada -
INTA objetiva fomentar internamente e externamente o conhecimento público sobre

a instituição em seus projetos, políticas e realizações. Este processo envolve a

Ouvidoria, setor de Comunicação, Pró-Diretoria de Inovação Pedagógica e

Coordenação de Cursos.

4.7.1 Comunicação interna

Oferece aos docentes, corpo técnico administrativo e discentes as informações

atualizadas relevantes e adequadas a respeito das atividades acadêmicas e

produção do conhecimento.

As estratégias de comunicação interna envolvem a utilização de meios

diversificados de suporte informacional: impressos, murais eletrônicos e

flanelógrafos, distribuídos estrategicamente pela IES;rádio e televisão Interaja,

Sobral News. Banners e Revista formar. Portal na internet (geral e específico

como portal específico para o ENADE) Revista científica.

6
Fonte: Regulamento de Extensão e Responsabilidade Institucional - INTA
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O AKADEMUS,reforça a possibilidade de comunicação acadêmica

oferecendo em tempo real aos alunos,coordenadores de curso ouvidoria e direção

geral. Bem como entre os próprios estudantes. Permite também que os alunos

recebam na hora notícias atualizadas sobre a área de conhecimento do curso e

outras oriundas das mais relevantes fontes de informação.

Listas internas de e-mail possibilitam o contato setorial com os

colaboradores, estudantes e egressos.

Eventos internos esclarecem aos estudantes sobre temáticas da vida

acadêmica tais como o FIES, e ENADE. Entre estes eventos se destaca o Encontro

com o diretor, promovido pela Direção Geral do INTA.

4.7.2Comunicação externa

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA procura junto a

sociedade, aos egressos, aos familiares dos alunos a visibilidade das suas ações

para além de difundir o conhecimento produzido.

Com o desiderato anterior à faculdade recorre;site pelo qual existe a

possibilidade de divulgação das atividade acadêmica e o contato com a ouvidoria e

os diversos setores da faculdade por e-mail.

Também estão disponíveis à rádio e televisão interaja (primeiras TV e rádio

universitárias de sobral. A rádio interaja mantém uma parceria com várias rádios da

região norte que garante a difusão semanal de um programa de vinte minutos

associado a divulgação das suas atividades:

 Revista Formar

 Revista Científica

 Sobral News

 Listas de e-mail possibilitam o contato direto com setores selecionados da

sociedade com objetivo de divulgar as ações da faculdade, bem como

convidar os diversos setores da comunidade externa para participar em

eventos internos.
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4.8 Programas de Atendimento aos Estudantes

Não é possível oferecer bom ensino, sem que todos saibam como avança o

aproveitamento dos estudantes. Pesquisas na área de Psicologia Cognitiva nos

mostram que quanto mais cedo os alunos tiverem “feedback” sobre seu

desempenho, mais fácil será recuperar possíveis desvios de rota.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA a partir de 2007 iniciou

as atividades de Psicopedagogia no Ensino Superior com a inauguração do

Atendimento Psicopedagógico da Faculdade o que possibilita a aplicação de testes

de cognição e acompanhamento de estudantes que apresentem dificuldades de

aprendizagem.

Em 2013, implantou o Serviço de Acompanhamento ao Discente que em

parceria a clinica de psicopedagogia desenvolvem atividades junto ao discente que

permitem uma maior proximidade e construção de vínculos para desenvolvimento de

cuidado e apoio ao discente. A medida que o docente percebe dificuldades de

aprendizagem e de comportamentos em sala de aula, encaminha os discentes ao

SEAD para promoção de aproximação e dialogo e quando necessário o aluno é

encaminhado a clinica de psicopedagogia.

Os trabalhos escritos captam a capacidade de síntese dos estudantes, sua

imaginação, sua competência para transformar uma pergunta em roteiro de

atividades que encaminham uma resposta. Mas, ao mesmo tempo em que são

aferições do que vai sendo obtido no curso, são igualmente exercícios, em si

mesmos, úteis para o estudante. Ou seja, são tanto testes como a própria essência

do processo de aprendizagem.

Em um mundo moderno, apresentar verbalmente suas ideias é competência

fundamental e valorizada em qualquer esfera da vida. Portanto, os acadêmicos

deverão ser avaliados em sua capacidade de transformar um assunto em

apresentação competente, focalizada e dentro de parâmetros de tempo rígidos

(deverão também utilizar as Novas Tecnologias na Educação com fluência). Mas, tal

como no caso da leitura, a apresentação verbal é, ao mesmo tempo, prova e prática.
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4.8.1 Programa de Apoio Pedagógico (Serviço de Acompanhamento ao
Discente – SEAD)

O setor da Pró-diretoria de Ensino de Graduação - PRODEG foi ampliado

tendo sido incluindo o Serviço de Acompanhamento ao Discente - SEAD, no início

do semestre de 2013.1, no Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA, no

qual direciona o trabalho de acompanhamento aos acadêmicos de todos os cursos

de Graduação, no intuito de atender às demandas educacionais dos discentes nos

níveis administrativo e pedagógico. Nesse contexto, as ações do SEAD/PRODEG

trabalham na prática educativa de perspectiva reflexiva e dialógica, incentivando

através do diálogo e da boa escuta, a convivência universitária ampla e satisfatória.

A política do setor está voltada ao desenvolvimento da gestão humanizada e

compartilhada, fortalecimento das relações/vínculos entre coordenação/professores

e discentes e construção do desenvolvimento de maturidade acadêmica dos

graduandos.

a) Objetivos

 Abordar aspectos de orientação pedagógica no apoio aos acadêmicos,

professores e coordenadores em relação às dificuldades existentes na

sociabilidade universitária.

 Desvelar as ações realizadas para melhoria do grau de satisfação dos

acadêmicos quanto aos processos de ensino-aprendizagem, as relações

interpessoais, as influências dos processos externos vivenciados pelos

discentes e melhoria da boa informação e comunicação entre acadêmicos

e professores.

 Demonstrar ações pautadas na perspectiva de gestão humanizada e

dialógica.
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b) Metodologia

 Metodologia dialógica: trabalha as relações interpessoais e reitera que é

importante ouvir o acadêmico. A fala do acadêmico é elemento de

avaliação do processo ensino-aprendizagem individual e do grupo.

 As ações desenvolvidas pelo SEAD/PRODEG são acompanhamento dos

discentes em relação à frequência e aprendizado, acompanhamento dos

resultados das avaliações, desenvolvimento do curso, dificuldades na

aprendizagem, relação professor-aluno, acompanhamento de

lançamentos de frequência e notas pelos docentes através do de

Gestores Pedagógicos- NUGESP na qual realizamos reuniões quinzenais

para socialização das ações e resolução de problemas acadêmicos com

os discentes/docentes.

c) Parceiros no Processo de Trabalho

 Clínica de Psicopedagogia: Atendimentos a acadêmicos com dificuldades

na aprendizagem.

 Coordenadores e professores de cada curso: Contribuem na perspectiva

do diálogo e na boa informação para agilidade na resolutividade das

demandas do aluno.

d) Resultados

 Melhoria da aproximação e fortalecimento das relações entre discente,

coordenadores e docentes, aumentando o vínculo entre ambos, no qual

coordenadores e professores de cada curso contribuem na perspectiva do

diálogo e na boa informação para agilidade na resolutividade das

demandas do acadêmico.

 Construções de parcerias entre os setores Clínica de Psicopedagogia,

SEAD, Comunidade do entorno, Setor Jurídico e PRODEG.
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 Avanço no procedimento dos discentes em relação aos direitos e deveres

do acadêmico.

 Aproximação com a família dos discentes através do diálogo.

 Diminuição de reprovações através do acompanhamento das frequências

dos discentes.

 Melhoria no rendimento dos discentes com dificuldades de aprendizagem

nas disciplinas do seu curso.

 Aumento da participação dos discentes na construção da melhoria da

qualidade do ensino.

 Busca de docentes com formação em cursos de bacharelado para

melhoria da qualidade na didática.

 Redução de pedidos de trancamento de disciplinas pelos discentes.

 Como maiores desafios, apresentam-se a ampliação da maturidade

acadêmica por ser um processo educativo processual e lento e a

dificuldade da compreensão didática dos docentes quanto aos

mecanismos da educação

4.8.2 Organização Didático-Pedagógica

A definição de um Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI para

prestação de serviços e desenvolvimento de atuação na área do Ensino Superior

passa por questões administrativas, técnicas, pedagógicas, de recursos humanos,

financeiros e econômicos e de infraestrutura física, sendo cada uma delas de suma

importância na orientação, planejamento, organização e desenvolvimento do

processo.

Portanto, definir essas questões antecipadamente, visando antever o futuro

da instituição, elaborar para regulamentar cada ação através do Regimento Geral é

missão árdua, porém necessária e indispensável.

No Ensino Superior, jovens e adultos, aprendem processos mais complexos

de pensamento. Aprendem uma profissão, discutem problemas, fazem opções,

refletem, distinguem a aprendizagem casual da aprendizagem organizada.



Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI | 167

A aprendizagem casual também está presente em nossa Proposta

Pedagógica, pois ela é espontânea, surge naturalmente na interação entre

professores e alunos com o ambiente acadêmico e as atividades nele desenvolvidas,

como por exemplo, uma roda de conversa, uma dinâmica, um fórum, a construção

de um portfólio, onde se acumulam experiências, adquirindo conhecimentos na vida.

Em nossa organização didático-pedagógica está presente também a

aprendizagem organizada, que é aquela que tem por finalidade específica aprender

determinados conhecimentos, competências, habilidades planejadas pelo professor,

para propiciar condições de aprendizagem específica dos Cursos ofertados pela

nossa Instituição. Estes conhecimentos são sistematizados, com objetivos, ações

temáticas, recursos, que propiciem ao estudante se apropriar pela interação com o

professor do objeto do conhecimento, o que segundo LIBÂNEO (1994), proporciona

a aprendizagem ativa.

A aprendizagem ativa, portanto, desenvolve-se quando o estudante em

interação com o professor desenvolve em equilíbrio os meios intelectuais,

motivacionais e atitudinais.

Nossa Instituição, além de formar profissionais, tem como objetivo, formar

cidadãos responsáveis, éticos, preocupados com as questões sociais, ecológicas,

educacionais, espirituais e de saúde física e mental do ser humano, culminando na

interdisciplinaridade entre os diversos Cursos do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA, onde professores ministram palestras, debates, rodas de conversa

entre Cursos com temáticas abrangentes a todos, dialogando, refletindo, registrando

junto com seus alunos as conclusões em portfólios e painéis.

A Organização Didático-Pedagógica do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA denomina-se “Sócio Interacionista”, baseado nas propostas de

Piaget, Ausubel, Vygotsky, Paulo Freire e da atualidade Anastasiou, tendo suas

especificidades de acordo com as necessidades de cada Curso ofertado por esta

IES.

Como são diferentes os processos de desenvolvimento dos Cursos do

Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA, cada um deles é apresentado por

meio dos dados fornecidos pelas próprias coordenações específicas, através de

anexos.
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Os Cursos de Graduação do Instituto Superior de Teologia Aplicada –
INTA tem um Projeto Pedagógico, construído coletivamente, centrado no aluno

como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador do processo

ensino-aprendizagem.

A aprendizagem deve ser interpretada como um caminho que possibilite ao

sujeito social transformar-se e transformar seu contexto. Ela deve ser orientada pelo

princípio metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação - reflexão - ação e

que aponte à resolução de situações-problema como uma das estratégias didáticas.

Este Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI deve buscar a formação

integral e adequada do estudante através de uma articulação entre o Ensino, a

Pesquisa e a Extensão/Assistência. Deverá, contudo, ter a investigação como Eixo

Integrador que retroalimenta a formação acadêmica e a prática.

As Diretrizes Curriculares contribuem para a inovação e a qualidade dos

Projetos Pedagógicos, orientando o Currículo de cada Curso para um perfil

acadêmico e profissional do egresso. Este Currículo deverá contribuir, também, para

a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das Culturas

Nacionais e Regionais, Internacionais e Históricas, em um contexto de pluralismo e

diversidade cultural. Para conclusão de cada Curso de Graduação, o estudante

elaborará um trabalho orientado por um docente de seu curso.

A estrutura de cada Curso de Graduação do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA deverá assegurar:

 A articulação entre o Ensino, Pesquisa e Extensão/Assistência, garantindo

um ensino crítico, reflexivo e criativo, que leve à construção do perfil

almejado, estimulando a realização de experimentos ou de Projetos de

Pesquisa; socializando o conhecimento produzido, levando em conta a

evolução epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-

doença.

 As atividades teóricas e práticas presentes desde o início de cada Curso

de Graduação Presencial, permeando toda a formação, de forma

integrada e interdisciplinar.

 A visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade.
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 Os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração

estudo/trabalho e pluralidade no currículo.

 A implementação de metodologia no processo ensinar - aprender que

estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender.

 A definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber

fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o

aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender conviver e o aprender a

conhecer que isso constitui atributos indispensáveis à formação do

Egresso do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.

 O estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a

discussão coletiva e as relações interpessoais.

 A valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no

aluno atitudes e valores orientados para a cidadania e para a

solidariedade.

4.8.3 Estímulos à Permanência (Programa de Nivelamento, Atendimento
Psicopedagógico)

O Programa de Nivelamento e Atendimento Psicopedagógico objetiva a

recuperação de eventuais dificuldades de formação do estudante ingressante no

Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.

a) Fases do Programa

O Programa de Nivelamento e Atendimento Psicopedagógico se

concretizará através de três fases, a saber:

I- Fase de triagem dos ingressantes com necessidades de nivelamento e

diagnóstico destas necessidades.

II- Fase de planejamento coordenado das ações de nivelamento.

III- Fase de execução das ações de nivelamento.
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b) Fase de Triagem

A fase de triagem dos ingressantes com necessidades de nivelamento e

diagnóstico destas necessidades se iniciará na primeira semana de aula de cada

semestre letivo e se estenderá até o final do primeiro mês do semestre em curso.

Compete ao Coordenador de Curso, o Planejamento e a Coordenação das

Ações que conduzam à triagem dos ingressantes e ao diagnóstico de suas

necessidades no(s) curso(s) que coordena.

Os trabalhos de triagem e diagnóstico ocorrem de forma concomitante às

aulas previstas para o período.

c) Fase de Planejamento Coordenado de Ações de Nivelamento

Na Fase de Planejamento os Coordenadores de Curso se reunirão, sob a

presidência do Diretor da Faculdade, e planejarão de forma conjunta, visando à

racionalização de ações, o Nivelamento na Faculdade como um todo. Esta fase se

processará ao longo da semana seguinte ao término da fase de triagem. As ações

serão programadas para ocorrerem no primeiro e/ou no segundo semestre do

primeiro ano letivo. Exemplo destas ações é o oferecimento de disciplinas, oficinas,

tutoriais, estudos dirigidos entre outras.

A Secretaria informará no ato da matrícula ao estudante ingressante a

obrigatoriedade de participação das atividades de Nivelamento em Português com

objetivo de suprir as defasagens observadas ao longo da Educação Básica. Ao final

do Nivelamento em Português, o professor responsável avaliará os estudantes por

meio de provas, trabalhos, seminários, pesquisas e atribuirá notas de zero a 10,0

(dez) que deverão ser entregues na Secretaria e lançadas no Sistema Acadêmico,

como também as frequências.
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d) Fase de Execução das Ações de Nivelamento

Na fase de execução das ações de nivelamento (em outras disciplinas), os

discentes deverão participar das atividades planejadas, quando apresentarem

dificuldades acentuadas. Independentemente da modalidade da ação de

nivelamento prevista, os acadêmicos participantes serão avaliados quanto ao seu

aprendizado por meio de provas, de forma oral ou por meio de trabalhos realizados.

Ao final do período programado para a ação de nivelamento, o professor

responsável por ministrá-la entregará na Secretaria uma lista das notas, de zero a

dez, obtidas pelos estudantes bem como uma lista das frequências registradas.

4.8.4 Organização Estudantil: Espaço para Participação e Convivência
Estudantil

A Organização Estudantil está garantida pela Lei n.º 7.395/85 no artigo 4º:

“Fica assegurado aos estudantes de cada curso de nível superior o direito a

organização de Centro Acadêmico ou Diretório Acadêmico, como suas entidades

representativas”.

O Corpo Discente tem representações, nos órgãos colegiais, nas seguintes

formas:

 Os órgãos de representação estudantil são o Diretório Central dos

Estudantes e o Diretório Acadêmico de cada Curso.

 A escolha dos Diretórios será feita por meio de eleição, na forma

determinada pelo Regimento Geral e pelo Estatuto ou Regimento de cada

entidade estudantil, sendo elegíveis apenas os estudantes que atenderem

os critérios estabelecidos no Art. 5o do Regimento Geral do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA;

 O Estatuto do Diretório dos Estudantes será aprovado pelo Conselho

Deliberativo e os Estatutos dos Diretórios Acadêmicos serão aprovados

pelo Conselho de Curso respectivo.
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a) Compete aos Centros Acadêmicos

I. Patrocinar os interesses do Corpo Discente.

II. Promover a aproximação e a solidariedade entre os corpos discente,

docente e técnico-administrativo.

III. Preservar a probidade da vida acadêmica, o patrimônio cultural, moral e

material da Instituição.

O Diretório Central dos Estudantes do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA e os Centros Acadêmicos serão dirigidos, cada um, por uma

Diretoria constituída na forma prevista no respectivo Estatuto ou Regimento.

A Diretoria do Diretório Central dos Estudantes será eleita em conjunto, para

um mandato de um ano, por meio de voto secreto e direto dos estudantes da IES,

considerada vencedora a chapa que obtiver maioria simples de voto.

A Diretoria de cada Centro Acadêmico será eleita por votação dos

estudantes do respectivo Curso, aplicando-se o disposto neste artigo, no que

couber. O Diretório Central dos Estudantes e os Centros Acadêmicos deverão

realizar suas reuniões em horários diferentes das aulas e trabalhos acadêmicos. A

participação dos discentes nas atividades dos Centros não os eximirá do

cumprimento de suas obrigações acadêmicas.

Os Centros serão mantidos pelas contribuições dos estudantes e poderão

receber auxílio do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA e dos poderes

públicos, bem como donativos de particulares. Caberão aos órgãos de

representação estudantil fixar o valor da contribuição devida pelos respectivos

associados.

Os Centros aplicarão todas as contribuições dos estudantes e todos os

auxílios ou donativos que lhes forem destinados, tendo sempre em vista o

cumprimento dos objetivos determinados pelos seus Regimentos e prestarão contas

anuais de suas gestões financeiras, devidamente documentadas em forma contábil

regulamentar, para a competente apreciação do Conselho Deliberativo.
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Quando da apreciação das contas, se comprovado o uso indevido de bens e

recursos, determinar-se-á responsabilidade disciplinar, civil e penal dos membros

implicados, conforme o caso.

A participação ou representação do Diretório Central dos Estudantes ou dos

Centros Acadêmicos em qualquer entidade alheia o Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA acarretará a destituição da respectiva Diretoria.

A destituição prevista no artigo anterior não exclui a aplicação de penas

disciplinares na forma do Estatuto e do Regimento Geral do Instituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA.

As eleições para escolha das Diretorias dos Centros obedecerão ao seguinte

procedimento:

a) Registro prévio dos candidatos.

b) Realização dentro do recinto da Instituição.

c) Identificação do estudante eleitor.

d) Garantia do sigilo do voto e da inviolabilidade das urnas.

e) Apuração imediata, após o término da votação.

f) Só poderá fazer parte da chapa, alunos que não tenham sofrido nenhuma

penalidade disciplinar prevista em Regimento.

O acompanhamento de todo o processo eleitoral caberá a uma comissão

constituída de docentes e estudantes da Instituição, designada pelo Presidente do

Conselho Deliberativo, tratando-se do Diretório Central dos Estudantes e pelo

Coordenador do Curso respectivo, na hipótese de eleição para Diretoria de Centro

Acadêmico.

4.9 Programas de Apoio à Realização de Eventos Internos, Externos e à
Produção Discente

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA possui na vigência do

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI um Programa de Apoio a realização
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de eventos internos e externos e a produção discente, além da divulgação seu

trabalho científico nos meios de Comunicação da Faculdade.

4.10 Política e Ações de Acompanhamento dos Egressos

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA irá acompanhar seu

egresso, como um instrumento que possibilite uma continuada avaliação da

Instituição, através do desempenho profissional dos ex-alunos, como um importante

passo no sentido de incorporar ao processo ensino/aprendizagem elementos da

realidade externa à Instituição que apenas o diplomado está em condições de

oferecer, já que é ele quem experimenta pessoalmente as consequências dos

aspectos positivos e negativos vivenciados durante sua Graduação.

a) Objetivos Específicos do Acompanhamento dos Egressos

 Avaliar o desempenho da Instituição, através do acompanhamento do

desenvolvimento profissional dos ex-alunos.

 Manter registros atualizados de alunos egressos.

 Promover intercâmbio entre ex-alunos.

 Promover a realização de atividades extracurriculares (estágios ou

participação em Projetos de Pesquisa ou Extensão), de cunho técnico-

profissional, como complemento à sua formação prática, e que, pela

própria natureza do mundo moderno, estão em constante

aperfeiçoamento e palestras direcionadas a profissionais formados pela

Instituição.

 Condecorar egressos que se destacam nas atividades profissionais.

 Divulgar permanentemente a inserção dos alunos formados no mercado

de trabalho.
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 Identificar junto às empresas seus critérios de seleção e contratação

dando ênfase às capacitações dos profissionais da área buscados pela

mesma.

 Incentivos à leitura de periódicos especializados, disponíveis na Biblioteca

de apoio ao Curso.

A Instituição pretende lidar com as dificuldades de seus egressos e colher

informações de mercado visando formar profissionais cada vez mais qualificados

para o exercício de suas atribuições. Para tanto disponibilizará em seu site na

internet, um formulário denominado Cadastro de Ex-alunos do Instituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA, visando colher dados já a partir das suas primeiras

turmas de egressos. Esses dados coletados serão gerenciados pela Coordenação

de Cursos e encaminhado ao Diretor para que a política de egressos do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA esteja calcada na possibilidade de

potencializar competências e habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de

sua oferta educacional.

b) Perfil do Egresso

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA, em função da sua

Estrutura Curricular e da sua Proposta Pedagógica, está na categoria dos Cursos

Superiores presenciais que visam à formação de profissionais com capacidade de

promover o desenvolvimento.

O conteúdo programático do Instituto Superior de Teologia Aplicada –
INTA foi organizado com base nas Diretrizes Curriculares do MEC, tendo por

objetivo tornar o egresso apto ao pleno desenvolvimento das atividades de

concepção, projeto e implementação de soluções para os problemas do mundo real,

bem como capacitá-lo para o ingresso na carreira de pesquisa, saúde e docência

acadêmica.

Desta forma, além da construção de uma base científica e tecnológica que

caracterizam os Cursos do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA, a

elaboração do Currículo e da Proposta Pedagógica da Instituição tem por objetivo
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formar um profissional forte com embasamento teórico e prático, mas também em

sintonia com mudanças socioculturais que são impostas pelos rápidos avanços

tecnológicos da sociedade moderna.

O perfil do estudante é, portanto, construído a partir de um processo

dinâmico que busca conciliar na dose certa, os fundamentos teóricos, os exercícios

práticos de laboratório, a pesquisa e integração com a Pós-Graduação, o

Empreendedorismo e a Formação Profissional Complementar, esta oferecida

através de Programas de Iniciação Científica e Estágios Supervisionados,

desenvolvidos com empresas, hospitais, clínicas, escolas, postos de saúde,

prefeituras em regime de parceria.

c) Conjunto e aptidões esperadas dos egressos

O profissional a ser formado pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada
– INTA tem um perfil cujas características e aptidões esperadas são:

 Uma sólida formação teórica e prática, que lhe garante aptidão para

conceber e criar soluções pela aplicação de modelos na resolução de

problemas reais.

 Uma formação na ciência e na tecnologia, com disciplinas tanto de caráter

teórico como orientadas a resolução de problemas.

 Uma formação multidisciplinar complementar, cujo objetivo é promover

uma visão crítica da evolução e seus impactos econômicos sociais.

 Conhecimento atualizado e crítico em relação às necessidades do

mercado e ao funcionamento básico das organizações.

 Capacidade de liderança, de empreendedorismo, de expressão oral, da

atuação profissional, com desenvoltura de escrita.
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d) Problemas que os egressos estarão aptos a resolver

A forte base em Ciências da Natureza, aliada a Extensão e profundidade da

formação em áreas complementares, torna o egresso do Instituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA um profissional capaz de conceber e desenvolver

soluções criativas e inovadoras, por mais complexos e originais que sejam os

problemas, tais como:

 Projeto, documentação, construção, integração, avaliação, testes,

implementação e manutenção, utilizando metodologias modernas

apropriadas ao problema em questão.

 Emprego de suas capacidades, de maneira independente e inovadora,

acompanhando a evolução do setor e contribuindo para desenvolver a

ciência e tecnologia da área.

e) Capacidade de Adaptação do Egresso

Considerando as bases conceituais que nortearam a concepção desta

Instituição quanto às aptidões do egresso, espera-se que os mesmos deverão ter

plenas condições de assumir o papel de agente transformador, eficaz e eficiente, no

uso e divulgação dos seus conhecimentos, criando solução para os mais diferentes

problemas.

A presença dos corredores de conhecimento possibilita ao egresso uma

primeira Especialização em uma das áreas oferecidas, enquanto a obrigatoriedade

de cursar as disciplinas eletivas nos últimos períodos do Curso permite ao estudante

ampliar seu horizonte de conhecimento. Este fato tanto motiva o egresso a seguir

um programa de Pós-Graduação quanto permite a atuação mais especializada no

mercado de trabalho.
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O egresso terá também plenas condições de gerar novos conhecimentos,

através da pesquisa e da experimentação, podendo assim, contribuir decisivamente

para o desenvolvimento e ensino.

Além de manter aberto um canal de comunicação e continuar a relação

iniciada durante o curso, o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA busca

ampliar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos seus egressos.

Iniciativas pontuais e descentralizadas podem eventualmente ser observadas

em alguns seguimentos que fazem este acompanhamento, por meio das

Coordenações de Cursos que mantém aberto o contato com o ex-aluno, por meio de

sites, divulgando as atividades acadêmicas do curso e permitindo que os egressos

possam interagir com os professores.

A criação de um sistema informatizado de acompanhamento de egressos

permitirá buscar informações sobre as atividades desenvolvidas pelos egressos no

mercado de trabalho e disponibilizar informações sobre Cursos de Extensão,

Especialização e outras atividades oferecidas pelo Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA. Ao acompanhar o sucesso e a dificuldade dos profissionais aqui

formados, o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA busca direcionar seus

Projetos de Formação Continuada às necessidades dos profissionais de cada área.

No Site Institucional, Link “Fale Conosco”, permite ao egresso como também

ao acadêmico dar sugestões para melhoria da IES como um todo.

f) Metodologia do Curso em Função do Perfil do Egresso

A estrutura curricular proposta favorece a formação diversificada, conduzida

por meio da integração das atividades teóricas e práticas. O enriquecimento do

Currículo é obtido com a realização de Projetos e Eventos, propiciando a integração

do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA com outras instituições e

também através da Iniciação Científica.

O Currículo foi concebido a partir das referências da Matriz Curricular

proposta pelo MEC contemplando matérias essenciais das complementares e
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buscando atender as necessidades básicas, de maneira ponderada e observando-se

também pelo perfil dos Cursos e do mercado de trabalho local.

O conteúdo programático das diversas disciplinas foi concebido de forma a

possibilitar que a conceituação teórica seja consolidada através de Atividades

Complementares, tais como: estágios, trabalhos individuais e em grupo, pesquisa,

leituras e estudos de casos, debates e seminários. O planejamento de atividades

extra sala de aula, também devem contribuir para manter a continuidade de

aprendizado e garantir condições para que os estudantes conquistem as bases

tecnológicas específicas da área e desenvolvam suas capacidades de análise,

síntese e dedução.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA irá acompanhar seu

egresso, como um instrumento que possibilite uma contínua avaliação da instituição,

através do desempenho profissional dos ex-alunos, como um importante passo no

sentido de incorporar ao processo ensino/aprendizagem elementos da realidade

externa à instituição que apenas o diplomado está em condições de oferecer, já que

é ele quem experimenta pessoalmente a aplicabilidade dos aspectos positivos e

negativos vivenciados durante sua Graduação.

g) Projeto de Acompanhamento aos Egressos

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA entende que a

aprendizagem é um processo contínuo no qual remete à Instituição regulamentar um

conjunto de ações que visam acompanhar o itinerário profissional do egresso, na

perspectiva de identificar cenários juntos ao mundo produtivo e retroalimentar o

processo de ensino, pesquisa e extensão.

Visando reunir normas de operacionalização que têm por objetivo definir

diretrizes de ações, bem como permitir a implantação e o acompanhamento das

atualizações e formação continuada para os egressos do Instituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA, compreendendo as atividades que permitam:

I. Integrar os egressos à comunidade acadêmica, mantendo-os em

permanente contato com o INTA.
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II. Consolidar o vínculo com o egresso, por meio da criação e

implementação de ações, tendo em vista o compromisso e a

responsabilidade com a comunidade.

III. Promover a realização de atividades extracurriculares de cunho técnico

profissional, buscando a valorização do egresso.

IV. Atualizar e implementar a comunicação com os egressos, a partir de

dados e registros atualizados.

V. Construir indicadores para que seja verificado se as atividades

desenvolvidas pelos egressos estão em consonância com os objetivos

propostos pelo curso, visando o planejamento e replanejamento de ações

a serem desenvolvidas pela Instituição, com vistas a sanar as fragilidades,

manter e ampliar as potencialidades, a partir da:

a) Satisfação dos egressos sobre a formação recebida;

b) Relação entre a ocupação e a formação profissional recebida;

c) Avaliação das habilidades e competências previstas nas matrizes

curriculares e efetivamente acumuladas pelos egressos do INTA;
d) Identificação do grau de aprendizagem técnico-profissional dos

egressos.

VI. Divulgar a inserção dos egressos no mercado de trabalho.

VII. Acompanhar a carreira profissional dos egressos, durante os primeiros

três anos de atuação profissional, verificando as principais dificuldades

encontradas e propor ações e programas que possam contribuir para a

sua inserção e manutenção no mercado de trabalho.

VIII. Estabelecer parcerias e divulgar oportunidades de emprego aos egressos

colaborando para sua inserção no mercado de trabalho.

IX. Identificar demandas para Cursos de Graduação, Pós-graduação e

Extensão.

X. Oportunizar aos egressos, sempre que possível, a sua participação em

eventos e cursos promovidos pelo INTA, contribuindo para a Formação

Continuada.

XI. Construir banco de dados capaz de informar as atividades profissionais

desenvolvidas pelos egressos, contribuindo para possíveis ajustes no

curso, face às demandas do mundo do trabalho, de forma a:
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a) Identificar o índice de satisfação dos profissionais formados pela

Instituição, o grau de compatibilidade entre a sua formação e as

demandas da sociedade e do mundo do trabalho, e as suas expectativas

quanto à formação profissional continuada.

b) Avaliar o desempenho institucional, por meio do acompanhamento da

situação e desenvolvimento profissional dos egressos.

XII. Possibilitar o livre acesso dos egressos à biblioteca, aos laboratórios de

pesquisa e aos demais ambientes da Instituição, elaborando para isso um

registro e controle específicos.

XIII. Estimular o corpo docente a manter contato com o egresso e orientá-lo,

sempre que necessário, em oportunidades profissionais e em aspectos

diversos de seu planejamento de carreira.

XIV. Tornar o egresso uma referência para divulgação e valorização da

Instituição.

XV. Incentivar os formandos a realizarem encontros de caráter recreativo ou

científico, dentro e fora do ambiente do INTA.

O INTA possibilitará ao egresso atuar em atividades de ensino, pesquisa e

extensão promovidas,como voluntário.

 Os projetos e atividades deverão trazer a identificação do egresso

participante, especificamente de que forma se dará a sua participação.

 O egresso que participar como voluntário ficará sujeito à legislação

vigente, em especial a Lei nº 9. 608/98 e aos Regulamentos do INTA.

 As atividades desenvolvidas pelo voluntário serão exercidas mediante a

celebração de termo de adesão entre a Instituição e o voluntário.

O acompanhamento de egressos será realizado por um professor

pertencente ao quadro docente efetivo do curso e indicado pela Coordenação do

Curso, sendo competência deste:

I. Dirigir, orientar e coordenar as atividades da Gestão de Acompanhamento

de Egressos.

II. Assessorar o INTA nos assuntos atinentes ao egresso.

III. Apresentar planos específicos de trabalho, bem como relatório das

atividades desenvolvidas.
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IV. Responder pela Gestão de Acompanhamento de Egressos junto à

Coordenação do Curso.

V. Elaborar o relatório anual das atividades e apresentá-lo à Coordenação

do Curso.

VI. Propor à Coordenação e ao Colegiado do Curso modificações nesse

Regulamento para posterior aprovação pelo Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão (CONEPE) e pelo Conselho Deliberativo (CODE).

VII. Assinar as correspondências, certidões e declarações referentes à Gestão

de Acompanhamento de Egressos.

VIII. Propor a criação e modificação de formulários e meios eletrônicos para

realização do Acompanhamento de Egressos.

IX. Elaborar e manter atualizado um banco de dados com informações

pessoais, profissionais e acadêmicas dos egressos dos Cursos do INTA.

A partir da criação e atualização do banco de dados, deverá ser realizado

um acompanhamento semestral, dirigindo aos egressos informações sobre cursos

de atualização, pós-graduação, seminários, simpósios, congressos e outras

atividades que sejam pertinentes.

O Programa de Acompanhamento dos Egressos, somente poderá ser

alterado pelo Gestor de Acompanhamento de Egresso em comum acordo com a

Coordenação do Curso, Pró-diretoria de Ensino de Graduação (PRODEG), Pró-

diretoria Administrativa (PROAD) e posteriormente aprovado pelo Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) e pelo Conselho Deliberativo (CODE).

4.11 Inovação Tecnológica

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA visando atuar

considerando a Inovação Tecnológica como o resultado do diálogo permanente da

Ciência com as demandas da sociedade, a cultura empreendedora e a difusão da

produção cientifica criou em 2014 o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, para

estreitar ações de pesquisa, de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias.

É um diálogo entre Graduação e Pós-graduação Stricto Sensu, seguindo
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orientações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no qual estamos no

seu cadastro, FORMICT.

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do INTA é um órgão vinculado à

Pró-Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação que tem as seguintes finalidades no

âmbito institucional:

 Apoiar e zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à

proteção dos direitos dos pesquisadores com respeito às suas criações,

licenciamentos, inovações e outras formas de tecnologia.

 Avaliar e classificar possíveis produtos da inovação decorrentes de

atividades e projetos de pesquisa, em atendimento às disposições da Lei

nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 ("Lei da Inovação").

 Avaliar solicitações de inventores independentes para adoção de

invenção na forma do Art. 22 da Lei nº 10.973, de 2004 e do Art. 23 do

Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005.

 Identificar o potencial inovador de pesquisas e novas tecnologias

desenvolvidas no INTA.

 Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações

desenvolvidas no INTA;

 Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas

no INTA, passíveis de proteção intelectual.

 Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção de títulos de

propriedade intelectual do INTA.

 Informar o Ministério da Ciência e Tecnologia os dados necessários para

atualização cadastral.

 Estimular a ação conjunta do INTA com entidades públicas e privadas na

área de formação tecnológica de recursos humanos, nas suas diversas

modalidades.

 Atuar em conjunto com órgãos municipais, estaduais e nacionais, com o

objetivo de fortalecer as Incubadoras de Empresas e Parques

Tecnológicos existentes na região de atuação.

Para o desenvolvimento das suas atividades, o NIT pode contar com auxílio

de docentes, técnicos, estagiários, bolsistas, monitores e assessorias técnicas ou

jurídicas, internos ou externos à INTA, para a elaboração ou execução de projetos
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ou atividades de pesquisa e extensão, observados os trâmites necessários em cada

caso, de acordo com as normas internas e a legislação vigente. Em sua estrutura

terá um Coordenador, Conselho Científico e Assessoria Técnica, conforme seu

Regulamento.

O processo de criação do NIT visará integrar o INTA ao REDENIT e nas

Redes Nacionais para sua inserção nesse campo de atuação da educação superior,

que é a inovação tecnológica.
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5 POLÍTICAS DE GESTÃO

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA tem em sua gestão a

responsabilidade de gerir os recursos da Instituição, de  forma compartilhada,

dialogada, eficaz e eficiente, tornando possível o atendimento as demandas internas

e externas, garantindo o melhor emprego dos recursos financeiros na

disponibilização de infraestrutura física, nos sistemas de tecnologia e informação,

nos recursos humanos e materiais, no fomento e fortalecimento do ensino, da

pesquisa e da extensão, garantindo a sustentabilidade financeira da IES.

A Gestão da IES tem realizado ao longo da sua existência grandes projetos

para expansão da oferta de cursos, bem como para atingir qualidade acadêmica e

administrativa dos já existentes, ampliando a infraestrutura física, instalações

modernas e adequadas, atualização e atendimento as normatizações, investindo em

novos sistema de informação, apoiando a valorização dos recursos humanos e de

suas condições de trabalho, com vistas a oferecer um atendimento interno e externo

de qualidade, apoiando o incentivo a cultura e preservação ambiental, investindo na

manutenção, atualização e ampliação permanente do acervo bibliográfico, dos

laboratórios e de seu patrimônio, realizando reformas, construções e ampliações,

visando sempre a segurança institucional, exigências sanitárias, inclusão social,

proteção a saúde e ao ambiente, eficiência energética, climatização, sempre com a

preocupação de viabilizar a superação das metas, que sustentam a sua missão e

que norteiam a sua atividade fim: Ensino, Pesquisa e Extensão.

5.1 Política de Formação e Capacitação Docente

5.1.1 Formação Docente

O Corpo docente do Magistério Superior é formado pelas seguintes

categorias:
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I – Professor Especialista

II – Professor Mestre

III – Professor Doutor

IV – Professor Pós-Doutor

V – Livre Docente

Também integrarão o corpo docente do Magistério Superior as seguintes

categorias especiais:

I - Professor Substituto

II - Professor Colaborador

III - Professor Visitante

5.1.2 Capacitação Docente

As Políticas de Capacitação e Qualificação do Corpo Docente do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA visam a normalização e o incentivo da

necessidade de formação continuada dos docentes através do oferecimento e

realização de atividades formativas, incentivo a participação em capacitações,

cursos de aprimoramento e de continuidade de estudos para, desta maneira

ressignificar a identidade docente e oferecer ensino de melhor qualidade através do

Trabalho Pedagógico dos docentes que compõem a Instituição.

a) Objetivos

As Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA, tem como objetivos:

 Contribuir para a realização do trabalho pedagógico que respeite à

individualidade do ser humano em todas as suas características

peculiares no processo de ensino e de aprendizagem.
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 Direcionar o olhar para a capacitação profissional como algo necessário e

contínuo a todos os docentes da IES.

 Discutir e estabelecer quais princípios pedagógicos nortearão a prática

docente na IES, de maneira interativa com o Trabalho Pedagógico nos

dias atuais e suas implicações pedagógicas.

 Enriquecer a Cultura e o Clima Organizacional da Instituição, bem como

refletir sobre estes aspectos inerentes à IES. Fazer com que a

qualificação continuada reflita na formação profissional dos docentes e

esta culmine na qualidade o ensino oferecido.

 Implantar no corpo docente, consciência da importância da Participação

de formação junto à IES e também, ser responsável por sua própria

qualificação e formação profissional.

 Incentivar a participação dos docentes em atividades de formação,

capacitação, aprimoramento e ressignificação dentro e fora da IES.

b) Operacionalização

Para melhor operacionalização das Políticas de qualificação do Corpo

Docente, faz-se necessário destacar que nesta está subentendida a Capacitação

Docente.

Por capacitação docente não se pode entender apenas os investimentos

intelectuais em nível de Pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu apenas.

Também as atividades de atualização, aprimoramento e participação em eventos

culturais e científicos, realizados na própria instituição ou fora dela são importantes

instrumentos de capacitação e qualificação continuada.

A Formação Contínua é de extrema importância para excelência no

desempenho das funções do docente dentro e fora da sala de aula.

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI e o Plano

de Cargos, Salários e Carreira do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA,

são atividades do Magistério:



Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI | 188

I. Atividades de aulas: as aulas curriculares ministradas nos cursos de

Graduação, Extensão, sequenciais ou de Pós-graduação.

II. Atividades Administrativas: relativas à pesquisa ou extensão, atividades

de iniciação científica ou concernente à: produção, ampliação, revisão ou

aprofundamento do conhecimento, coordenação e administração

acadêmica, além das de orientação e supervisão de estágios ou

atividades suplementares específicas para melhoria do aprendizado

discente, além de atividades práticas em laboratórios e ou atendimentos

clínicos que resultem em aprendizagem dos alunos.

Também a Qualificação Docente é uma necessidade e um esforço individual

e institucional, posto que propicia, progressão funcional de acordo com Plano de

Cargos, Salários e Carreira, onde ficam explicitas as Vantagens, os Incentivos e a

Progressão Salarial:

Seção II

Da Promoção e Progressão dos Docentes do Magistério
Superior

Art. 45.Para habilitar-se ao concurso interno, como mecanismo
de progressão salarial e promoção na carreira, o funcionário
deverá:

I - ser portador de titulação acadêmica exigida para o cargo
pretendido;

II - ter disponibilidade de tempo, de acordo com o regime para
o qual estiver pleiteando, para ministrar aulas e exercer as
atividades profissionais e as relacionadas ao OPEGAPE e
OPEA.

Parágrafo único. As regras do concurso de que trata este artigo
serão estabelecidas em regulamento específico aprovado pelo
Conselho Deliberativo.

Art.46. A progressão entre os níveis de uma mesma categoria
ocorrerá após o cumprimento, pelo Docente, do interstício
mínimo de dois anos no nível respectivo e deverá ser alternado
com a progressão por tempo de serviço.

Art.47. A definição dos critérios para fins de enquadramento,
promoção e progressão salarial está descrita no Anexo IV, que
faz parte integrante do PCCS/INTA e normatizado por ato
normativo próprio da Instituição.

Art.48. Para fins de pontuação deve ser considerado o
seguinte:

I - para a escolaridade/titulação, será considerado o título de
maior valor.

II - os pontos referentes ao efetivo exercício na administração
universitária serão automaticamente registrados nos
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assentamentos do Docente, ao final de cada ano de
experiência.

III - a solicitação de pontuação por produção científica deverá
ser encaminhada pelo interessado, com a devida comprovação,
para a Comissão Especial, nos meses de fevereiro e agosto de
cada ano.

Parágrafo único. A contagem da pontuação prevista neste
artigo para fins de progressão dar-se-á pela Comissão Especial
e será homologada pela Gestão de Talentos.

c) Capacitação Interna e Externa

De acordo com as Políticas Institucionais, a Coordenação e o Colegiado do

Curso são os órgãos responsáveis pela supervisão, seleção e indicação dos

docentes para a Capacitação Interna e Externa.

Ficam estabelecidos os critérios mínimos que devem nortear o processo de

seleção e a indicação docente:

 Maior tempo de serviço docente na Instituição.

 Conceito e relevância do Curso perante o mercado de trabalho, em se

tratando de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu.

 Importância e afinidade do Curso de Capacitação com as disciplinas que

o docente ministra, bem como, com o Colegiado a que pertence.

 Interesse e comprometimento com a qualificação continuada.

 Média do desempenho acadêmico do docente na Avaliação Institucional

dos últimos dois anos.

 Necessidade de aperfeiçoamento na área de atuação.

 Plano de Estudos condizente com os interesses institucionais.

d) Ações

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA, através da Pró-

Diretoria de Inovação Pedagógica - PRODIPE, realiza Cursos na Modalidade à

Distância para a Formação do seu corpo Docente:
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 Libras – Língua Brasileira de Sinais.

 Primeiros Socorros.

 Tutoria EaD.

 Novas Tecnologias na Educação.

 Riscos Ergonômicos.

e) Política de Qualificação do Docente em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, Art. 26,

trouxe também um artigo específico sobre educação especial onde se reconhece o

direito à diferença, ao pluralismo e à tolerância, e, com suas alterações, garante às

pessoas surdas, em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, nas redes

públicas e privadas de ensino, a oferta da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na

condição de língua nativa das pessoas surdas.

O Decreto nº 5626/2005 regulamentou a Lei nº 10.436/2002, visando suprir

essa carência e garantir que as pessoas surdas tenham sucesso no seu processo de

escolarização, reconhece a LIBRAS como meio legal de comunicação e expressão

dos surdos e garantiu desta maneira, a inserção da disciplina LIBRAS como

obrigatória nos Cursos de Licenciatura de nível Superior e no de fonoaudiologia, e

de magistério de nível médio, e oferecida em caráter opcional nos demais cursos

das diversas áreas do conhecimento.

Atendendo ao disposto no Decreto, o Instituto Superior de Teologia
Aplicada - INTA atualizou todas as grades curriculares dos cursos, tornando a

disciplina de LIBRAS optativa nos Cursos de Bacharelados  e obrigatória nos Cursos

de Licenciatura.

Entretanto, sabe-se que encontrar o professor com formação de acordo com

o referido decreto não é tarefa fácil, mas necessária. E, passa a ser a formação dos

mesmos ponto central de discussão não apenas na IES como no País como um

todo.
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De acordo com o  Decreto 5626/05, no Artigo 7º há perspectiva para que a

disciplina LIBRAS no Ensino Superior possa ser ministrada por pessoas que

apresentem os seguintes perfis:

I. Professor de LIBRAS, usuário dessa Língua com curso de Pós-graduação

ou com formação Superior e certificado de proficiência em LIBRAS, obtido

por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação;

II. Instrutor de LIBRAS, usuário dessa língua com formação de nível médio e

com certificado obtido por meio de exame de proficiência em LIBRAS,

promovido pelo Ministério da Educação;

III. Professor ouvinte bilíngue: LIBRAS - Língua Portuguesa, com Pós-

Graduação ou formação Superior e com certificado obtido por meio de

exame de proficiência em LIBRAS, promovido pelo Ministério da

Educação.

Diante de perfis tão diferentes, a IES precisa adequar e capacitar estes

profissionais para o exercício da função nos cursos de bacharelados. Para isso, o

Professor de LIBRAS precisa ser continuamente qualificado, para desta maneira,

atender o disposto no Decreto e às necessidades da Faculdade.

Quanto às Políticas de Qualificação Continuada dos Professores que

ministram a disciplina de LIBRAS, a IES as realiza através de disponibilização de

curso de capacitação gratuita a todos os interessados em investir em sua formação

em serviço, através da realização de cursos de extensão, na área do conhecimento

em específico, para que sua formação atenda às exigências legais e institucionais

Os docentes de LIBRAS também se inserem nas demais atividades

institucionais de Qualificação Continua do Corpo Docente e tem os mesmos

incentivos e progressões funcionais e vantagens anteriormente destacadas e

constantes no Plano de Cargo, Salários e Carreira e no Plano de Qualificação

Docente do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.
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5.2 Política de Formação e Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo

Considerando a importância da capacitação e qualificação do profissional da

educação, o Plano de Capacitação e Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo

permite a integração entre o saber prático e teórico dos colaboradores da IES,

procurando despertar o interesse para o desenvolvimento de competências e

habilidades gerais, para o conhecimento dos princípios, dos fundamentos e da

importância da profissão, das funções, da responsabilidade e do compromisso,

despertando também em cada indivíduo o prazer em desenvolver suas atividades

com ética.

O Plano de Capacitação e Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo

está centrado no profissional que atua na área da educação. Sendo assim, o

colaborador do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA deverá ser capaz

de exercer suas competências e habilidades específicas, o que propiciará um

enorme leque de funções e oportunidades estendendo-o ao crescimento

profissional. Diante do exposto, o Plano de Capacitação e Qualificação do Corpo

Técnico-Administrativo do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA objetiva:

a) Geral

Promover formas, ações e estratégias de aprendizagem que possibilitem ao

corpo técnico administrativo da IES, a aquisição e o aprimoramento de competências

que agreguem valor competitivo à instituição e valor social ao indivíduo, atendendo

padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho e pela

missão institucional.

b) Específicos

 Mobilizar, articular e desenvolver conhecimentos, recursos, habilidades e

experiências que agreguem valor à instituição e valor produtivo ao
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indivíduo, no que diz respeito ao saber fazer, apropriando-se dos meios

adequados para alcançar a missão do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA.

 Assegurar padrões mínimos de desempenho no trabalho, com ênfase na

definição das atividades ou no exercício de uma função, agregando valor

para a instituição com foco nos resultados.

 Favorecer a adoção de sistemas alternativos de capacitação a baixo custo

(autoaprendizado, tutoria, treinamento em serviço, entre outros),

estimulando a diversificação das ações de capacitação com respostas

mais rápidas às necessidades da instituição.

 Agregar valor à instituição, por meio da potencialização dos processos de

trabalho com a integração de conhecimentos, habilidades e atitudes do

capital humano interno.

c) Metodologia

O presente Plano de Capacitação e Qualificação do Corpo Técnico-

Administrativo busca capacitar o maior número de colaboradores que trabalham na

área de vigilância, informática, serviços gerais, secretarias e demais áreas

administrativas através de cursos, oficinas, palestras - contando com a parceria de

outras Instituições e com facilitadores que tenham formação e experiência em

treinamentos específicos para Instituições de Ensino.

O plano consubstancia-se nas seguintes etapas:

 Levantamento das necessidades de treinamento junto aos colaboradores.

 Discussão dos parâmetros de Competências – Conhecimento,

Habilidades e Atitudes, que se deseja alcançar visando convergir o Plano

Institucional de Capacitação não só para o cumprimento meramente

operacional das atividades da Instituição, mas principalmente, para o

desenvolvimento de ações estratégicas, que coadunem com os objetivos
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estratégicos do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA,

assegurando o alcance da missão e visão institucional.

 Definição dos cursos de capacitação, com o objetivo de atender às

necessidades identificadas no levantamento realizado. Essas ações

deverão atender a um planejamento contínuo e sistemático de

autoaprendizado, visando ter como resultado final, a superação e/ou

minimização do hiato entre o desempenho e os resultados esperados.

 Seleção na própria instituição, instrutores em potencial, quando se tratar

de treinamento que seja da competência e domínios internos, ou

parcerias externas com instituições de ensino públicas e/ou privadas

(nacionais e internacionais), que possam atender as demandas de cursos

existentes, considerando a viabilidade de execução tais como: período,

carga horária, local, público-alvo, entre outros.

c) Ações

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA diante da necessidade

de capacitação e formação vem ao longo do tempo, um conjunto de ações

desenvolvidas para a formação continuada do seu corpo técnico administrativo.

Os Cursos online de formação técnico-administrativo são:

 Empreendedorismo.

 Gestão de Conhecimento.

 Informática Básica.

 Português Instrumental.

 Riscos Ergonômicos.

 Serviços de Saúde Ocupacional.
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5.3 Gestão Institucional

Para desenvolver a presente Proposta Pedagógica, foi criada uma estrutura

organizacional lógica e viável, com competência bem definida com tarefas bem

distribuídas.

Tal estrutura expressa uma decisão política que objetiva contribuir para o

desenvolvimento de uma comunidade acadêmica democrática e solidária, onde o

coletivo se sobrepõe ao individual, a responsabilidade e o respeito são condições de

convivência.

Buscando formar um todo coerente, onde as partes têm como fonte de

integração o EDUCANDO, sujeito e agente da ação educativa, a estrutura

organizacional do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA oferece o

necessário apoio administrativo e eficaz funcionamento das atividades pedagógicas.

Apoiada nos princípios do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA,

essa estrutura propicia a efetiva participação dos vários segmentos educacionais da

Comunidade Acadêmica. Decisões e responsabilidades são compartilhadas através

dos órgãos de deliberação e assessoria à Direção Geral, tendo em vista assegurar

ensino-aprendizagem de excelente qualidade que satisfaça as expectativas de toda

a comunidade beneficiária.

Os mecanismos organizacionais criados incentivam a parceria no decidir e

no agir possibilitando uma prática educativa de acordo com os Princípios

Norteadores, Diretrizes e Objetivos definidos nesta Proposta Pedagógica, de forma a

refletirem nas atitudes e ações de todos que fazem o Instituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA.

A estrutura organizacional administrativa do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA se divide em três grupos essenciais ao cumprimento dos fins

institucionais:

I. Órgãos de Administração Superior.

II. Órgãos de Administração Básica.

III. Órgãos de Apoio Administrativo.
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A Administração Superior do Instituto Superior de Teologia Aplicada -
INTA é responsabilidade dos Conselhos Superiores, como órgãos normativos,

deliberativos e consultivos, e da Diretoria Geral, como órgão executivo, com a

seguinte estrutura organizacional básica e setorial:

Os Conselhos Superiores do Instituto Superior de Teologia Aplicada –
INTA são:

I. Conselho Deliberativo (CODE).

II. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE).

III. Conselho Administrativo (CAD).

a) CODE - O Conselho Deliberativo é o órgão máximo normativo e deliberativo em

matéria de política de gestão e administração acadêmica do Instituto Superior de
Teologia Aplicada - INTA, respeitada a competência da Mantenedora e tem como

atribuições:

I. Exercer a jurisdição Superior do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA em matéria de Administração e Gestão Acadêmica.

II. Estabelecer a política geral de ação universitária.
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III. Homologar a aprovação do Plano Anual de Atividades da Instituição e

diretrizes orçamentárias.

IV. Nomear Comissão Própria de Avaliação.

V. Aprovar seu próprio Regimento e suas posteriores alterações, Plano de

Desenvolvimento Institucional, bem como os demais Regulamentos e

Estatutos dos órgãos da Instituição, encaminhando para posterior

aprovação pelo órgão federal competente nos termos da legislação

vigente.

VI. Aprovar as diretrizes de ensino, pesquisa e extensão estabelecidas

pelo CONEPE.

VII. Apreciar, em grau de recurso, acerca das decisões do Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONEPE.

VIII. Deliberar acerca da indicação, seleção e destituição de Coordenadores

e Pró-Diretores.

IX. Decidir, após sindicância administrativa, acerca de intervenção em

Curso bem como de destituição de Coordenador de Curso.

X. Decidir, após processo administrativo disciplinar, sobre a punição de

integrante do corpo docente, discente e técnico-administrativo,

propondo a medida adequada ao caso concreto.

XI. Homologar a criação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

de novos Cursos de Graduação e Pós-Graduação.

XII. Homologar o resultado das seleções para provimento de cargo de

magistério aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

XIII. Baixar Resolução disciplinando a realização de eleições no âmbito do

corpo docente, discente e técnico-administrativo quando os pleitos

tiverem esta finalidade.

XIV. Indicar representante da comunidade para compor o Conselho

Deliberativo.
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XV. Homologar pedidos de créditos/aula complementares, suplementares e

extraordinários, bem como, modificações nas matrizes curriculares dos

cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

XVI. Aprovar a política pessoal docente e técnico-administrativo, relacionada

a diretrizes gerais de orientação administrativa, inclusive os Planos de

Cargos, Salários e Carreiras.

XVII. Aprovar a programação orçamentária anual e plurianual, pedidos de

créditos adicionais, bem como a prestação de conta e o relatório de

atividades anuais e submetê-los à homologação da Mantenedora.

XVIII. Apreciar o Relatório Anual de Atividades do Instituto Superior de
Teologia Aplicada - INTA.

XIX. Deliberar sobre a participação da Instituição em Programas de

Cooperação com Entidades nacionais e estrangeiras, oficiais ou

particulares.

XX. Apresentar à Mantenedora até 30 de março do ano seguinte o balanço

geral das atividades financeiras do exercício anterior, bem como

projetos, propostas e orçamento para o exercício seguinte.

XXI. Deliberar originalmente ou em grau de recurso sobre qualquer matéria

de sua competência não prevista no Estatuto, neste Regimento Geral e

demais Regulamentos da Instituição.

Compõem o Conselho Deliberativo:

I. Diretor Geral, como Presidente.

II. Vice-Diretor, como Vice – Presidente.

III. Pró-Diretores.

IV. Diretores de Centro.

V. Representante da Procuradoria Jurídica.

VI. Representante do Corpo Técnico-Administrativo, eleito por seus pares.

VII. Representante do Corpo Docente, eleito por seus pares.

VIII. Representante do Corpo Discente, eleito por seus pares.
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IX. Prefeito do Instituto Superior de Teologia Aplicada.

O Conselho Deliberativo reunir-se-á sobre a presidência do Presidente do

Conselho Deliberativo ou, no seu impedimento ou falta, seu substituto legal,

bimestralmente, em seção ordinária, ou extraordinária, quando se fizer necessário.

b) CONEPE - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é órgão deliberativo e

consultivo do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA em matéria de

ensino e tem como atribuições:

I. Estabelecer as Diretrizes do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.

II. Elaborar e aprovar seu próprio Regulamento e enviá-lo para homologação

do Conselho Deliberativo.

III. Fixar Normas Complementares a este Regimento Geral sobre o Processo

Seletivo, Currículos, Programas, Matrizes e Equivalências Curriculares,

Matrícula, Transferência, Avaliação de Rendimento Acadêmico,

Orientação e encaminhamento ao setor competente para Revalidação de

Diplomas Estrangeiros, Aproveitamento de Estudos e Convalidação de

Diplomas.

IV. Aprovar os planos de implantação de novos Cursos de Graduação e Pós-

graduação, de acordo com a legislação e normas gerais aplicáveis.

V. Aprovar as integralizações curriculares dos Cursos de Graduação e Pós-

graduação.

VI. Emitir parecer em matérias de sua competência.

VII. Decidir sobre propostas, indicações ou representações de interesse da

Instituição, em assuntos de sua esfera de ação.

VIII. Exercer atividades de fiscalização e adotar ou propor, conforme o caso,

medidas de natureza preventiva, corretiva e/ou punitiva que estejam no

âmbito de suas atribuições.

IX. Deliberar, originariamente, ou em grau de recurso, sobre qualquer outra

matéria de sua esfera de competência, não prevista no Estatuto, no

Regimento Geral ou demais Regulamentos.
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X. Apreciar vetos do Presidente do Conselho Deliberativo em decisões do

próprio Conselho.

XI. Opinar sobre a contratação e a remoção de membros do corpo docente.

XII. Opinar sobre a participação da Instituição em Programas de Cooperação

com Entidades Nacionais e Estrangeiras, oficiais ou particulares.

XIII. Manifestar-se sobre a modificação do Estatuto e do Regimento Geral da

Instituição em matéria compreendida no âmbito de sua competência e

submetê-lo à deliberação do Conselho Deliberativo.

XIV. Estabelecer critérios para aplicação dos regimes de trabalho do pessoal

docente nos termos do Plano de Cargos, Salários e Carreira (PCSC),

submetendo à homologação do Conselho Deliberativo.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão será integrado pelos seguintes

setores:

I. Pró-Diretorias.

II. Coordenações de Cursos.

III. Coordenação de Laboratórios.

IV. Coordenação da Biblioteca.

V. Secretária Acadêmica.

VI. Departamento de Registro e Controle Acadêmico.

VII. Ouvidoria.

VIII. Capelania.

IX. Representante do Corpo Docente, eleito pelos professores.

X. Representante do Corpo Discente, eleito pelos acadêmicos.

XI. Representante da Comunidade.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reunir-se-á ordinariamente uma

vez por mês e, extraordinariamente sempre que for necessário.
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c) CAD - O Conselho Administrativo é órgão deliberativo e consultivo do

Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA em matéria administrativa e tem

como atribuições:

I. Emitir pareceres e fixar normas em matérias de sua competência.

II. Apresentar o orçamento anual e plurianual da Instituição ao Conselho

Deliberativo.

III. Deliberar sobre matéria administrativa, econômica, orçamentária e

financeira, em conformidade com a programação anual de trabalho e as

diretrizes orçamentárias.

IV. Deliberar sobre o desenvolvimento de pessoal e sobre relações sociais,

de trabalho e de vivência.

V. Deliberar sobre a aceitação de legados, de donativos e de heranças.

VI. Decidir sobre propostas, indicações ou representações em assunto de

sua competência.

VII. Regulamentar serviços e programas comunitários.

VIII. Deliberar a respeito de projetos relativos à utilização de prédios, de

instalações da Instituições e de áreas dos Campi.

IX. Deliberar ou opinar sobre outras matérias de sua competência, não

contempladas neste Regimento.

Compõem o Conselho Administrativo:

I. Diretor Geral, como presidente.

II. Vice-Diretor, como vice-presidente.

III. Pró-Diretoria Administrativa.

IV. Pró-Diretoria Executiva Institucional.

V. Prefeito da Instituição.

VI. Ouvidoria.

VII. 01 (um) representante da Controladoria.
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VIII. 01(um) representante da Procuradoria Jurídica.

IX. 01(um) representante do Departamento de Gestão de Talentos.

O Conselho Administrativo reunir-se-á mensalmente, em caráter ordinário, e

extraordinariamente quando houver necessidade.

d) Diretoria - A Diretoria Geral é o órgão máximo de direção executiva do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA sendo exercida pelo Diretor Geral ou, na

sua falta ou impedimento, pelo Vice-Diretor, e serão nomeados pelo Presidente da

Mantenedora.

O mandato do Diretor Geral e do Vice-Diretor é de 04 (quatro) anos, sendo

permitida recondução ao mesmo cargo.

São atribuições do Diretor Geral:

I. Apresentar ao Conselho Deliberativo, até 30 de outubro de cada ano a

proposta orçamentária para o exercício seguinte acompanhada de

orçamento analítico.

II. Exercer, como dirigente máximo do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA, a gestão econômico-financeira e acadêmica da

Instituição.

III. Representar a Instituição em juízo ou fora dele.

IV. Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades do Instituto no

âmbito da Administração Superior.

V. Conferir graus e assinar diplomas.

VI. Praticar no âmbito de sua competência todos os atos relativos a

direitos e deveres do corpo técnico-administrativo, docente e discente.

VII. Exercer poder disciplinar na Instituição de acordo com as ações do

Estatuto, Regimento Geral e da legislação vigente referente ao corpo

técnico-administrativo, docente e discente.

VIII. Homologar sanções disciplinares propostas pelo Conselho Deliberativo.
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IX. Assinar convênios entre a Instituição e entidades públicas ou

particulares, nacionais ou estrangeiras.

X. Instituir comissões de caráter temporário ou permanente para estudo

ou trabalho específico.

XI. Propor a quem de direito a reformulação do orçamento anual da

Instituição e ao Conselho Deliberativo quando julgar conveniente e

necessário, estudos para reformular ou ratificar o Estatuto e o

Regimento Geral.

XII. Presidir o Conselho Deliberativo e acompanhar o Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão.

XIII. Manter a ordem e a disciplina no âmbito de sua jurisdição.

XIV. Delegar atribuições especialmente ao Vice-Diretor e aos Pró-Diretores.

XV. Propor a destituição de Pró-Diretores e, no caso de intervenção em

Curso de Graduação e Pós-graduação, designar o interino.

XVI. Baixar Resoluções e Portarias decorrentes de decisões dos Conselhos

Superiores assim como praticar atos próprios do exercício de seu

cargo.

XVII. Instituir comissões para estudar problemas específicos.

XVIII. Designar o Prefeito da IES, o Chefe da Procuradoria Jurídica e o da

Controladoria, bem como os Assessores.

XIX. Por veto às deliberações dos Conselhos Superiores, justificando-o, no

prazo de 15 (quinze) dias úteis ao Conselho Deliberativo, o qual pode

revogar o veto pela maioria qualificada de 3/5 (três quintos) dos seus

membros.

Compete ao Vice-Diretor exercer as atribuições definidas nos atos de

delegação baixados pelo Diretor Geral.

São órgão auxiliares da Diretoria Geral:

I. Secretaria-Executiva.

II. Procuradoria Institucional.

III. Pró-Diretorias.

IV. Procuradoria Jurídica.

V. Controladoria.
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5.3.1 Organograma Institucional e Acadêmico
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5.3.2 Órgãos Colegiados: Competências e Composição

a) Comunidade Acadêmica

A comunidade acadêmica é constituída pelos discentes, administradores,

técnicos e especialistas, docentes, colaboradores de apoio, sujeitos e agentes das

ações educacionais neste Projeto Pedagógico.

Todas as unidades e representações da comunidade acadêmica devem

atuar de maneira articulada e integrada no conhecimento e cumprimento dos

princípios do cooperativismo e de Princípios Norteadores, Diretrizes, Objetivos e

Estratégia de Ação, previstos neste instrumento normativo, que enaltecem a

coparticipação e a cooperação dos agentes envolvidos no processo educacional.

Os programas devem ser desenvolvidos para que todos compreendam que

o estudante também é o agente de sua própria aprendizagem e que as

dependências do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA são locais de

vivências educativas com a participação e ajuda da comunidade acadêmica.

b) Corpo Docente

Os docentes das diversas disciplinas que constam das Matrizes Curriculares

compõem o corpo docente do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.

São facilitadores da aprendizagem, dos conhecimentos, habilidades,

atitudes, valores e relacionamento interpessoal e para tanto são devidamente

habilitados e autorizados pelos órgãos competentes do Sistema Educacional.

Aos docentes cabe a constante melhoria do processo de ensino-

aprendizagem através da elaboração de programas de ensino, planos de aula,

estudos e pesquisas tendo em vista a adoção de métodos ativos de ensino, em

consonância com o Corpo Técnico-Administrativo dentro das suas áreas e

especialidades, aptos a oferecerem necessário apoio.
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Devem manter estreito relacionamento com os demais membros da

comunidade acadêmica para um trabalho consistente com características de

unidade, integração e racionalidade.

Efetivo compromisso com o presente Projeto Pedagógico deve estar

internalizado em cada docente como agente responsável pela aplicação dos seus

princípios, diretrizes, objetivos e estratégias de ação.

É indispensável também um comportamento ético-profissional compatível

com sua missão de educador e que suscite em seus estudantes: admiração e

respeito inerentes à função.

A regência do ensino das disciplinas está na responsabilidade de cada

docente que deva ser realizada, preponderantemente por meio de métodos ativos e

de técnicas de ensino centrados no discente, uma vez que aprendizagem é um

processo interno de cunho eminentemente psicológico, individual e próprio, e o

docente deverá criar as condições para que esta ocorra.

c) Corpo Discente

Ao Corpo Discente é oferecida uma formação acadêmica integral que

abrange os aspectos dos conhecimentos, habilidades, valores e relacionamento

interpessoal, a fim de que os futuros profissionais sejam cidadãos livres, criativos,

conscientes e dignos de serem membros de uma sociedade justa, igualitária e

fraterna.

Cada estudante é considerado uma totalidade em processo de integração

com os demais e da integração entre o conhecer, sentir e agir, de modo harmonioso.

O estudante assim considerado um ser único, independente e autônomo

deve ser respeitado em sua individualidade, reconhecido em sua independência e

orientado para o seu autodesenvolvimento, autoestima e auto realização.

d) Comissão Própria de Avaliação - CPA
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A Avaliação interna no Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA
vem sendo concebida como autoanálise crítica, socialmente contextualizada, das

atividades realizadas.

No âmbito da Graduação nas modalidades Presencial e a Distância a

autoavaliação surge atrelada a um Projeto de Desenvolvimento do Ensino, com o

qual a Comunidade Acadêmica pode se identificar e se comprometer.

Assim se estabelecem os seguintes princípios:

a) A Avaliação é um Processo Institucional, integrado ao Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI, de caráter permanente e global,

constituindo-se em importante ação para a Gestão e Planejamento.

b) A avaliação tem como meta elevar a finalidade do Ensino, Pesquisa e

Extensão, trabalhando indicadores quantitativos e qualitativos que

compreendam ações de autoavaliação e avaliação externa.

c) Ter legitimidade, participação dos agentes da vida acadêmica e acontece

de forma descentralizada, contribuindo para a formação de uma cultura de

avaliação.

d) Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, sua construção, implantação e

acompanhamento, como referência central do Processo de Avaliação

Institucional.

O Sistema de Avaliação global da Instituição compreende:

 Avaliação Institucional inclui: estrutura física, equipamentos, recursos,

corpo docente, corpo técnico-pedagógico, corpo discente, auto avaliação:

CPA – Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação, aplicada a cada

semestre antes do término; avaliação do desempenho dos estudantes

(ENADE); avaliação externa, realizada por Comissões designadas pelo

MEC.

 Portanto na avaliação institucional são consideradas as dimensões:
01. Missão e PDI; 02. Política para o ensino, a pesquisa, a Pós-

Graduação e a extensão; 03. Responsabilidade social da IES; 04.
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Comunicação com a sociedade; 05. As políticas de pessoal, as carreiras

do corpo docente e técnico-administrativo; 06. Organização de gestão da

IES; 07. Infraestrutura física; 08. Planejamento de avaliação; 09. Políticas

de atendimento aos estudantes e 10. Sustentabilidade Financeira.

A CPA está constituída por seus membros:presidente, docentes, discentes,

técnico-administrativo e representante da sociedade civil.

Para tornar os resultados mais representativos, a CPA tem envidado

esforços para ampliar a divulgação e realizar campanhas de incentivo à maior

participação no processo de autoavaliação institucional.

Os resultados dos processos avaliativos fornecem ao Diretor, Pró-Diretores

e Coordenadores do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA subsídios

para promoção da melhoria do desempenho da Instituição e da qualidade do ensino.

A fim de facilitar a consulta dos resultados e criar condições para a

comparação do desempenho da Instituição, a CPA criou com auxílio da equipe de

Informática, gráficos para mensurar cada dimensão avaliada. Por meio desse índice

foi possível verificar que, as dimensões melhor avaliadas foram: Responsabilidade

Institucional, Política de Atendimento aos Discentes e Planejamento e Gestão. A

CPA buscará aperfeiçoar o cálculo dos índices a cada ciclo, subsidiando a

comunidade acadêmica e externa com informações de qualidade para a superação

de desafios e manutenção de pontos positivos7.

O desempenho da Instituição nos indicadores e dimensões que compõem

os processos avaliativos requer acompanhamento institucionalizado, para que, de

forma integrada, o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA possa conjugar

os resultados das avaliações ao processo de tomada de decisão, correção de rumos

e ao planejamento institucional.

Na busca de soluções para os problemas apontados nos processos

avaliativos, o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA tem envidado

esforços para ampliação de seus recursos físicos, orçamentários e de qualificação

de pessoal, com vistas a garantir o cumprimento de sua missão.

7 Fonte: Relatório de Avaliação in loco do Recredenciamento do INTA, 2011.
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5.3.3 Órgãos de apoio às atividades acadêmicas

A Pró-Diretoria de Ensino de Graduação - PRODEG é um órgão de apoio

das atividades acadêmicas.

Compete à Pró-Diretoria de Ensino de Graduação:

a) Organizar cursos, palestras e seminários para os profissionais da

educação, juntamente com as coordenações de cursos.

b) Propiciar o desenvolvimento didático-pedagógico da IES como um todo.

c) Fomentar a atualização dos currículos, visando atender às necessidades

da sociedade, do mundo do trabalho e às Diretrizes Curriculares

Nacionais - DCNs.

d) Acompanhar o andamento das atividades acadêmicas, analisando os

resultados da aprendizagem, sugerindo mudanças quando necessário.

e) Sugerir e organizar a realização de atividades cívicas e educativas.

f) Estudar assuntos de interesse comum e propor ações que enriqueçam a

atuação do docente e discente.

g) Avaliar, com os professores, a metodologia de ensino utilizada, sempre

que observada qualquer irregularidade no rendimento acadêmico,

sugerindo mudanças quando necessário.

h) Sistematizar o processo de acompanhamento dos estudantes,

encaminhando a outros especialistas aqueles que exigirem assistência

especial.

i) Planejar e apresentar o Calendário Acadêmico ao Diretor Geral para

proposta ao Conselho Deliberativo.

j) Participar, caracterizar e acompanhar a formação de lideranças, turmas e

grupos.

k) Exercer a Supervisão Pedagógica e o acompanhamento discente com

ações e procedimentos uniformes.
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l) Manter atualizado o arquivo das normas e legislações educacionais

vigentes e divulgá-las.

5.3.4 Autonomia da IES em relação à Mantenedora

A mantenedora do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTAé a

Associação Igreja Adventista Missionária - AIAMIS, é responsável legal perante

as autoridades públicas e público em geral, respeitando os limites legais,

regimentares e autonomia de seus órgãos deliberativos.

Compete à mantenedora designar o Diretor Geral do Instituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA, assim como promover condições para o bom

funcionamento da Faculdade, disponibilizando todos os equipamentos necessários

no que se referem a estrutura física e mobiliários; também é competência da

mantenedora a contratação de pessoal docente e técnico-administrativo e assegurar

recursos financeiros suficientes para custeio de suas atividades.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA possui autonomia por

normas contidas em seu Regimento, ficando a cargo dos órgãos deliberativos da

Faculdade, a condução da gestão, bem como dos assuntos didático-científicos na

esfera de Ensino, Pesquisa e Extensão.

5.3.5 Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas

As relações e parcerias com a comunidade são tidas por indispensável no

desenvolvimento bilateral do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA
versus Comunidade, estabelecidos por convênios com a Instituição, para que possa

estar presente em vários segmentos da sociedade.

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA mantém parcerias com

Instituições educacionais, instituições públicas e empresas, com a finalidade de

melhor servir a comunidade discente, preparando-a para o campo de trabalho,

oportunizando serviços nas escolas, nas fundações, associações filantrópicas,
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comércio e indústria. Todas as parcerias estão formalizadas através de convênios ou

contratos.

5.4 Sistema de registro acadêmico

Os registros acadêmicos são de responsabilidade do Departamento de

Registro e Controle Acadêmico - DRCA, que é o órgão de execução responsável

pelo registro dos dados acadêmicos de todos os alunos da Graduação e Pós-

Graduação, matriculados no cadastro discente, pela execução de todas as rotinas

acadêmicas: expedição de documentos acadêmicos, atestados, certificados,

diplomas e controle dos eventos acadêmicos.

O Departamento de Registro e Controle Acadêmico está sob a supervisão

da Pró-Diretoria de Supervisão Institucional – PRODISI.

A qualidade no atendimento do aluno é norma reguladora do Departamento

de Registro e Controle Acadêmico - DRCA, que conta com o efetivo e indispensável

apoio técnico-operacional do Núcleo de Tecnologia da Informação e da secretaria

acadêmica.

Um conjunto de serviços online, através do Sistema Acadêmico do Instituto
Superior de Teologia Aplicada - INTA é oferecido aos docentes, discentes, para

lhes dar comodidade e segurança na execução de suas tarefas, sendo que o acesso

pode ser feito de qualquer local em que esteja e a qualquer hora, desde que haja

conexão com a Internet.

5.5 Sustentabilidade Financeira

Vivemos um momento de mudanças significativas em todos os aspectos da

vida empresarial. Isso nos leva a fomentar novas possibilidades de vermos e

percebermos nossos recursos internos e externos como potenciais para o

desenvolvimento econômico e social.
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Sem dúvida, este cenário aponta para um conjunto de possibilidades que

reúnem oportunidades únicas, como também, cria ameaças à consolidação das

metas a serem atingidas.

Hoje a receita do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTAé

proveniente da oferta dos cursos de graduação e dos cursos de pós-graduação em

funcionamento, com a previsão de início de mais cursos de graduação, nos termos,

prazos e planilhas demonstrativas do PDI.

5.5.1 Planos de investimentos

O espaço físico da IES tem sido direcionado pelo PDI, atendendo as

necessidades para se tornar uma Instituição de referência no Ensino Superior na

cidade de Sobral.Dentro deste Planejamento de Desenvolvimento Institucional -
PDI que vai do ano de 2014 a 2018, novas oportunidades estão sendo buscadas

como a implantação dos Cursos de Direito, Engenharia de Produção, Engenharia

Civil, Odontologia e Psicologia. Além dos contínuos investimentos nas condições da

infraestrutura física. Nesse aspecto temos em andamento uma grande reforma dos

prédios do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA que irá proporcionar

melhores condições no conjunto das relações humanas, visto que a reforma

contempla novos ambientes com possibilidade de humanização no atendimento e na

garantia da acessibilidade a todos nossos clientes internos e externos.

A maior parte do capital formado a partir da receita financeira da IES é

reinvestido, sendo utilizado como ferramenta essencial para fortalecer o crescimento

e sua sustentabilidade a longo prazo.

Dentro deste planejamento levamos em consideração vários fatores, como

os que seguem abaixo:
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a) Oportunidades

Percebemos um crescimento exponencial na cidade de Sobral, o que nos

propicia a alavancarmos novos investimentos apostando na consolidação do

crescimento econômico e social.

b) Ameaças

Teremos que estar atentos a novas possibilidades de crescimento por novas

demandas em relação ao Ensino Superior.

c) Análise do Ambiente Interno (Análise de forças ou fraquezas)

Uma coisa é identificar oportunidades atraentes do ambiente; outra é possuir

competência necessária para aproveitar bem essas oportunidades. Por isso é que

fazemos avaliações periódicas das forças e fraquezas de cada departamento.

Essa avaliação deverá ser feita através de análise da competência da

capacidade financeira, recursos humanos e estrutura organizacional do Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA.

d) Força

Serão identificadas as forças dos cursos ofertados com relação ao mercado,

bem como a infraestrutura para atendimento a comunidade acadêmica.
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e) Fraqueza

Serão identificadas as fraquezas do produto com relação ao mercado e

limitações econômicas da população da região.

5.5.2. Coerência da sustentabilidade financeira

A Gestão Financeira Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA
baseia-se no Orçamento Institucional anual, de acordo com o orçamento da

Mantenedora, com autonomia na aplicação dos recursos, tendo, entretanto, seu

orçamento apreciado e aprovado por sua mantenedora Associação Igreja Adventista

Missionária – AIAMIS.

O orçamento do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA baseia-se

no resultado econômico-financeiro de sua Mantenedora, uma vez que configura,

atualmente, a única mantida em operação, proporcionando a obtenção dos recursos

através das mensalidades provenientes dos serviços prestados pelo Instituto
Superior de Teologia Aplicada – INTA. O orçamento anual é estabelecido com

base nas operações dos anos anteriores e de forma a subsidiar as ações a serem

desenvolvidas pela Instituição, conforme metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI.

Observa-se que o crescimento da instituição nos anos que antecedem o

novo quinquênio (2014-2018) demonstra um acréscimo de 165,22% no ano de 2013

em relação ao ano anterior. Atribui-se o resultado em consequência da mudança do

modelo de Gestão Administrativa a partir de 2012, tornando a instituição mais

agressiva na fidelização do estudante, ampliando a oferta de cursos, resgatando

alunos que por algum motivo estavam em situação de trancamento ou abandono,

oportunizando o acesso ao ensino superior a uma maior parcela da população da

região, bem como o fortalecimento da Educação Superior com o Financiamento

Estudantil.

A receita operacional, a partir dos dados financeiros/contábeis apurados nos

anos 2012-2013, aponta um crescimento de 15,91% e um aumento das despesas de
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13,19%, considerando também um acréscimo nos investimento 13,13% no mesmo

período, resultando em um Superávit Operacional acrescido de 165,22% (2013) se

comparado ao ano anterior (2012). O que demonstra uma gestão financeira

sustentável, considerando que os investimentos são crescentes e percebidos tanto

nos demonstrativos financeiros/contábeis, como também, no Relatório de Auto

avaliação Institucional, onde as melhorias são reconhecidas pela comunidade

acadêmica.

Quadro Comparativo Realizado 2012-2013

DESCRIÇÃO/ANO 2012
(Realizado)

2013
(Realizado)

Variação %
( 2013-2012)

RECEITAS

Anuidades/Mensalidades 41.897.177,00 49.340.466,00

Taxas/Secretaria 28.974,00 64.587,00

Financeiras 49.521,00 35.588,98

Receita Bruta 41.975.672,00 49.440.641,98 17,78%

Bolsas / Descontos 2.827,00 790.782,00

Total Descontos 2.827,00 790.782,00

RECEITA OPERACIONAL 41.972.845,00 48.649.859,98 15,91%

DESPESAS
Pessoal

Docentes/ Tecnico-Administrativo 10.784.372,98 12.402.028,93

Encargos 5.874.412,02 6.256.712,07

Total Pessoal 16.658.785,00 18.658.741,00 12,01%
Manutenção

Consumo 17.299.519,57 19.550.567,53

Aluguel 177.100,00 220.400,00
Total Manutenção 13,13%
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17.476.619,57 19.770.967,53
Investimento

Mobília 658.862,45 337.813,56
Construções/ Ampliações /
Reformas 1.856.965,81 2.147.104,38

Laboratórios 836.444,28 965.181,60

Biblioteca/Acervo 443.824,04 509.615,88
Computadores /Equipamentos de
Informática 88.216,20 386.072,64

Diversos 239.566,22 193.036,32

Total Investimento 4.123.879,00 4.825.908,00 17,02%
Outros

Treinamento 470.002,44 533.673,78

Pesquisa e Extensão 430.985,45 529.654,97

Outros 2.062.727,54 2.342.165,72

Total Outros 2.963.715,43 3.405.494,47

DESPESA OPERACIONAL 41.222.999,00 46.661.111,00 13,19%
RESULTADO

749.846,00 1.988.748,98 165,22%
Fonte: Controladoria/Demonstrativos Contábeis.

A instituição deverá manter a Politica de Gestão que tem dado resultados

positivos e crescentes, proporcionando o crescimento e qualidade dos cursos

ofertados, dos recursos humanos e de sua infraestrutura, consolidando a

sustentabilidade financeira a curto e longo prazo, que possa assegurar o alcance

dos seus objetivos e metas estabelecidos no PDI, pautados no Ensino Superior de

qualidade e respeitando a sua Missão Institucional.
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5.5.3 Previsão orçamentária e cronograma de execução

A Previsão Orçamentária para o quinquênio 2014-2018 contempla a necessidade de crescimento e de investimento da

Instituição apresentados nos objetivos e metas do PDI para implantação dentro desse período. A Gestão Administrativa Financeira

vem aplicando a otimização dos recursos com o desafio da maximização da qualidade minimizando os custos, como se pode

verificar na Planilha Orçamentária. A projeção prevê um aumento de 60% na Receita Operacional frente a um aumento de 41%

nas despesas, resultando ainda em um resultado positivo em torno de 237%, no período 2014-2018. Ressaltando que a previsão

orçamentária contempla, em suas rubricas, a projeção do incremento de recursos advindos dos novos cursos e os custos

necessários para alcance das metas estabelecidas no PDI.

Planilha Orçamentária - Realizado (2012-2013) e Projetado (2014-2018)

DESCRIÇÃO/ANO 2012
(Realizado)

2013
(Realizado)

2014
(Projetado)

2015
(Projetado)

2016
(Projetado)

2017
(Projetado)

2018
(Projetado)

RECEITAS

Anuidades/Mensalidades 41.897.177,00 49.340.466,00 56.741.535,90 65.252.766,29 75.040.681,23 82.544.749,35 90.799.224,29

Taxas/Secretaria 28.974,00 64.587,00 74.275,05 85.416,31 98.228,75 108.051,63 118.856,79

Financeiras 49.521,00 35.588,98 40.927,33 47.066,43 54.126,39 59.539,03 65.492,93
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Serviços - - - - - - -

Diversos - - - - - - -

Receita Bruta 41.975.672,00 49.440.641,98 56.856.738,28 65.385.249,02 75.193.036,37 82.712.340,01 90.983.574,01

Bolsas / Descontos 2.827,00 790.782,00 909.399,30 1.045.809,20 1.202.680,57 1.322.948,63 1.455.243,49

Total Descontos 2.827,00 790.782,00 909.399,30 1.045.809,20 1.202.680,57 1.322.948,63 1.455.243,49

RECEITA OPERACIONAL 41.972.845,00 48.649.859,98 55.947.338,98 64.339.439,82 73.990.355,80 81.389.391,38 89.528.330,51

DESPESAS

Pessoal

Docentes/ Técnico-Administrativo 10.784.372,98 12.402.028,93 14.262.333,27 16.401.683,26 18.861.935,74 20.748.129,32 22.822.942,25

Encargos 5.874.412,02 6.256.712,07 7.195.218,88 8.274.501,72 9.515.676,97 10.467.244,67 11.513.969,14

Total Pessoal 16.658.785,00 18.658.741,00 21.457.552,15 24.676.184,97 28.377.612,72 31.215.373,99 34.336.911,39

Manutenção

Consumo 17.299.519,57 19.550.567,53 21.016.860,09 22.593.124,60 24.287.608,95 25.501.989,39 26.777.088,86

Aluguel 177.100,00 220.400,00 236.930,00 254.699,75 273.802,23 287.492,34 301.866,96

Total Manutenção 17.476.619,57 19.770.967,53 21.253.790,09 22.847.824,35 24.561.411,18 25.789.481,74 27.078.955,82
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Investimento

Mobília 658.862,45 337.813,56 363.149,58 390.385,80 419.664,73 440.647,97 462.680,36

Construções/Ampliações/Reformas 1.856.965,81 2.147.104,38 2.308.137,21 2.481.247,50 2.667.341,06 2.800.708,11 2.940.743,52

Laboratórios 836.444,28 965.181,60 1.037.570,22 1.115.387,99 1.199.042,09 1.258.994,19 1.321.943,90

Biblioteca/Acervo 443.824,04 509.615,88 547.837,08 588.924,86 633.094,22 664.748,93 697.986,38

Computadores /Equip. Informática 88.216,20 386.072,64 415.028,09 446.155,19 479.616,83 503.597,68 528.777,56

Diversos 239.566,22 193.036,32 207.514,04 223.077,60 239.808,42 251.798,84 264.388,78

Total Investimento 4.123.879,00 4.825.908,00 4.879.236,21 5.245.178,93 5.638.567,35 5.920.495,72 6.216.520,50

Outros

Treinamento 470.002,44 533.673,78 573.699,31 616.726,76 662.981,27 696.130,33 730.936,85

Pesquisa e Extensão 430.985,45 529.654,97 569.379,09 612.082,52 657.988,71 690.888,15 725.432,56

Outros 2.062.727,54 2.342.165,72 2.517.828,15 2.706.665,26 2.909.665,15 3.055.148,41 3.207.905,83

Total Outros 2.963.715,43 3.405.494,47 3.660.906,56 3.935.474,55 4.230.635,14 4.442.166,90 4.664.275,24

DESPESA OPERACIONAL 41.222.999,00 46.661.111,00 51.251.485,01 56.704.662,80 62.808.226,38 67.367.518,34 72.296.662,96

RESULTADO

749.846,00 1.988.748,98 4.695.853,96 7.634.777,02 11.182.129,41 14.021.873,04 17.231.667,56
Fonte: Controladoria/Demonstrativos Contábeis
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5.6 Plano de carreira e a gestão do corpo docente

O Plano de Cargos/Carreiras e Salários do Instituto Superior de Teologia
Aplicada - INTA, define, normatiza e estabelece a política de administração de

cargos / carreiras e salários, bem como as condições de admissão, demissão,

promoção, progressão por meritocracia e tempo de serviço, desenvolvimento

profissional, direitos e deveres para o seu quadro de pessoal do Corpo Docente,

constituído por Professores que exerçam atividades inerentes ao Ensino de

Graduação, Pós Graduação, Ensino a Distância, Pesquisa e Extensão e atividades

pertinentes à Administração Universitária.

a) Composição do corpo docente

O Corpo docente do Magistério Superior é formado pelas seguintes

categorias:

I. Professor Especialista

II. Professor Mestre

III. Professor Doutor

IV. Professor Pós-Doutor

V. Livre Docente

 Professor Especialista é o profissional da área de Ensino que possua

cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, oficialmente

reconhecidos, em território nacional, exerça atividades de docência em

curso superior, auxilie na execução de orientação, planejamento, estudo,

gestão, avaliação, pesquisa e extensão – OPEGAPE, na respectiva área

do conhecimento.

 Professor Mestre é o profissional da área do Ensino que possua título de

mestre em programa stricto sensu, oficialmente reconhecido, em território

nacional, exerça atividades de docência em curso de graduação e pós-

graduação, execute atividades de orientação, planejamento, estudo,
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gestão, avaliação, pesquisa e extensão – OPEGAPE, na respectiva área

do conhecimento.

 Professor Doutor é o profissional da área do Ensino que possua título de

doutor em programa stricto sensu, oficialmente reconhecido, em território

nacional, exerça atividades de docência em curso de graduação e pós-

graduação, execute atividades de orientação, planejamento, estudo,

gestão, avaliação, pesquisa e extensão – OPEGAPE, na respectiva área

do conhecimento.

 Professor Pós-Doutor é o profissional da área do Ensino que possua

certificado de pós-doutor, oficialmente reconhecido, em território nacional,

exerça atividades de docência em curso de graduação e pós-graduação,

execute atividades profissionais e de orientação, planejamento, estudo,

gestão, avaliação, pesquisa e extensão – OPEGAPE, na respectiva área

do conhecimento.

 Professor Livre Docente é o profissional da área do Ensino que possua

titulação de livre docente, oficialmente reconhecido, em território nacional,

exerça atividades de docência em curso de graduação e pós-graduação,

execute atividades profissionais e de orientação, planejamento, estudo,

gestão, avaliação, pesquisa e extensão – OPEGAPE, na respectiva área

do conhecimento.

Além das categorias descritas anteriormente, também será contemplada por

este plano a de Professor Horista, profissional da área do Ensino, não efetivo, que

exerça atividades de docência em curso de graduação e pós-graduação, em regime

de hora/aula, não mantendo carga horária fixa, a qual poderá ser alterada

semestralmente.

Também integrarão o corpo docente do Magistério Superior as seguintes

categorias especiais:

I. Professor Substituto

II. Professor Colaborador
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III. Professor Visitante

 Professor Substituto é o profissional do Ensino, com titulação mínima de

especialista, devidamente selecionado, que após comprovada

necessidade de afastamento de qualquer docente, venha a substituí-lo

por tempo determinado e não superior a seis meses.

 Professor Colaborador é o profissional da área do Ensino, com titulação

mínima de especialista, que, após aprovado em processo seletivo

institucional, venha a ser contratado por tempo determinado, e não

superior a três meses, renovável uma vez por igual período.

 Professor Visitante é o profissional, com titulação mínima de doutor de

notório saber e relevante produção científica que seja convidado para

desenvolver projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão, em caráter

temporário, e por tempo não superior a três meses, renovável uma vez

por igual período.

b) A Estrutura da Carreira

A atualização do quadro funcional do Instituto Superior de Teologia
Aplicada - INTA decorre do realinhamento da sua atual Estrutura de Cargos, o qual

permitirá manuseá-lo com presteza e racionalidade quanto à distribuição das forças

de trabalho, de acordo com as suas necessidades operacionais.

Os cargos e funções atuais foram identificados/criados ou renomeados de

maneira técnica com vista a atender à realidade da Instituição na forma do Anexo I e

II, parte integrante do PCCS.

As renomeações de cargos e funções não ensejam nenhum prejuízo aos

funcionários, quer direta ou indiretamente e na hipótese de avanço nas qualificações

e competências exigidas, os ocupantes serão avaliados, incentivados e preparados

para o atingimento do novo perfil se necessário.
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Os funcionários enquadrados sem atender aos requisitos de qualificação da

atualização de seus cargos e funções, participarão de programas de capacitação,

pois enquanto não for atendida a qualificação exigida pelo cargo, nenhum ocupante

poderá concorrer à progressão por mérito.

A criação de novos cargos e funções para o INTA deverá ter aprovação da

Diretoria Geral e Conselho Deliberativo e será analisada através da criação da

Descrição de Cargo, acompanhada de justificativa de sua necessidade pela área

solicitante, bem como ter comprovada sua maior eficiência com a redistribuição das

atividades e responsabilidades, observadas as normas e regulamentos internos

vigentes.

Caberá aos Gestores da Instituição, propor a extinção, alteração ou criação

de cargos e funções ao Departamento de Gestão de Talentos, os quais, em

conjunto, deverão elaborar documento contendo as devidas justificativas e, no caso

de novos cargos e/ou funções, este documento deverá conter a descrição do novo

cargo ou função, contendo a especificação de atribuições e responsabilidades, pré

requisitos para a ocupação e faixa salarial correspondente.

A análise de criação ou extinção de cargo e função deve ser realizada e

coordenada pelo Departamento de Gestão de Talentos, podendo, caso haja

necessidade, contar com a participação de técnico ou profissional especializado,

observada as normas e regulamentos internos vigentes na Instituição.

Ficam resguardados todos os direitos dos funcionários que ocupam cargos e

funções que forem extintos, onde o seu remanejamento para outro cargo deve

obedecer à existência de vaga, o preenchimento dos requisitos de qualificação e

competência do cargo em questão e a concordância do funcionário.

Os cargos e funções que forem extintos e que haja funcionário que não fez a

opção e/ou não atenda às exigências de remanejamento para outro cargo e ou

função, permanecem existindo até a sua vacância.

A criação ou extinção de cargo, só poderá acontecer mediante aprovação da

Diretoria Geral e do Conselho Deliberativo e normatizado por ato normativo,

conforme normas próprias.
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A carreira do Magistério Superior do INTA será estruturada nas seguintes

categorias:

I. Professor Especialista Adjunto;

II. Professor Especialista Titular;

III. Professor Mestre Adjunto;

IV. Professor Mestre Titular;

V. Professor Doutor Adjunto;

VI. Professor Doutor Titular;

VII. Professor Pós-Doutor Adjunto;

VIII. Professor Pós-Doutor Titular.

IX. Professor Livre Docente Adjunto;

X. Professor Livre Docente Titular;

O número de vagas nas categorias acima será determinado pela Diretoria

Geral, em conjunto com o Conselho Deliberativo, de acordo com as necessidades

institucionais

c) Regime de Trabalho

O regime de trabalho dos Professores do INTA será o previsto na

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pela qual se regem todos os respectivos

contratos, assim como o que se encontra nos Regimentos do INTA.

Os Docentes do Magistério Superior do INTA serão contratados em um dos

seguintes regimes de trabalho:

I. Em tempo Integral, atribuído ao Docente que se obriga a prestar 40

(quarenta) horas semanais de trabalho ao INTA, sendo 50% (cinquenta

por cento) das horas no desempenho de atividades de ensino, em sala de

aula e 50% (cinquenta por cento) das horas no desempenho de atividades
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profissionais e de orientação, planejamento, estudo, gestão, avaliação,

pesquisa e extensão - OPEGAPE.

II. Em regime de hora/aula, exercendo atividades profissionais de

ministração de aulas, ocasionalmente poderá exercer as atividades de

orientação, planejamento, estudo e avaliação – OPEA.

O número de horas/aula do Docente poderá variar, de acordo com o

planejamento curricular dos cursos, por semestre.

O Docente em regime de tempo parcial poderá lecionar tantas horas/aula

semanais quantas previstas em lei, entretanto a distribuição da sua jornada de

trabalho será 75% (setenta e cinco por cento) das horas no desempenho de

atividades de ensino, em sala de aula e 25% (vinte e cinco por cento) das horas no

desempenho de atividades profissionais e de orientação, planejamento, estudo,

gestão, avaliação, pesquisa e extensão - OPEGAPE.

O tempo da hora/aula, determinado pelo art. 3º da Resolução CNE/CES nº

03 de 02 de julho de 2007, despendido pelo Docente quando em atividade em sala

de aula, equivalerá sempre à uma hora (sessenta minutos) de trabalho contratual.

O exercício das funções relacionadas com as atividades de ensino será

especificado em horas/atividade no Plano Individual de Trabalho Semestral – PITS,

preenchido pelo Docente, de acordo com o planejamento da respectiva

Coordenação.

Os Professores contratados, em caráter efetivo, nos termos do Plano de

Cargos / Carreiras e Salários, deverão ter a(s) carga(s) horária(s) de sua(s)

disciplina(s) divididas por, no mínimo, 100 dias letivos, excluído o tempo reservado

às avaliações finais.

Nos períodos de férias acadêmicas o Professor contratado, em regime

integral ou parcial, deverá cumprir sua jornada laboral, integralmente,

desenvolvendo atividades relacionadas a Orientação, Planejamento, Estudo,

Gestão, Avaliação, Pesquisa e Extensão – OPEGAPE, prioritariamente junto à sua

coordenação de origem.
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d) Critérios de Seleção e Contratação

Para o ingresso à classe de Professor Especialista são requisitos mínimos:

I. possuir título de pós-graduação lato sensu;

II. experiência comprovada em magistério superior ou experiência

profissional comprovada na área de atuação;

III. aprovação em concurso seletivo.

Para o ingresso à classe de Professor Mestre, são requisitos mínimos:

I. possuir título de mestre na área de atuação;

II. experiência comprovada em magistério superior ou experiência

profissional comprovada na área de atuação;

III. aprovação em concurso seletivo.

Para o ingresso à classe de Professor Doutor, são requisitos mínimos:

I. possuir título de doutor na área de atuação;

II. experiência comprovada em magistério superior ou experiência

profissional comprovada na área de atuação;

III. aprovação em concurso seletivo.

Para o ingresso à classe de Professor Pós-Doutor, são requisitos mínimos:

I. possuir certificação de pós-doutorado na área de atuação;

II. experiência comprovada em magistério superior ou experiência

profissional comprovada na área de atuação;

III. aprovação em concurso seletivo.

IV.

Para o ingresso à classe de Professor Livre Docente, são requisitos

mínimos:

I. possuir título de livre docência;
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II. experiência comprovada em magistério superior ou experiência

profissional comprovada na área de atuação;

III. aprovação em concurso seletivo.

5.7 Plano de Carreira e gestão do corpo técnico-administrativo

O Plano de Cargos / Carreiras e Salários é o instrumento de Administração

de Recursos Humanos, cuja política salarial tem como objetivo propiciar um sistema

de salários equitativos aos empregados do Instituto Superior de Teologia
Aplicada - INTA, permitindo recrutar e manter uma equipe profissional qualificada,

de acordo com os níveis de responsabilidade, experiência profissional, competência

e comprometimento com os resultados organizacionais.

O Plano de Cargos / Carreiras e Salários do INTA terá por finalidade:

I. Estruturar os cargos e funções, necessários ao seu desenvolvimento,

observadas as suas particularidades;

II. Estabelecer tratamento justo, ético, isonômico e democrático aos seus

empregados;

III. Promover a conciliação de expectativas e interesses dos empregados;

IV. Valorizar o profissional pelo conhecimento adquirido, competência e

desempenho, por meio de mecanismos apropriados que mensurem a sua

evolução no cargo e função que ocupa;

V. Proporcionar e avaliar a capacitação profissional, como um dos requisitos

para o desenvolvimento de seus empregados;

VI. Gerar uma Instituição multiprofissional e multidisciplinar no exercício das

funções profissionais, assegurando a mobilidade vertical dentro dos

padrões técnicos de nomeação e seleção, conforme normas e

regulamentos internos do INTA;
VII. Proporcionar uma estrutura funcional adequada, considerando-se:



Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI |229

a) A complexidade das atribuições de cada cargo e função de acordo com

os vetores de ação;

b) As habilidades e competências exigidas por cargo e função, observando

as responsabilidades e experiência profissional requeridas;

c) As condições e os requisitos específicos exigíveis para o desempenho

das respectivas atribuições no cargo e função;

d) Definir correlação entre cargos, funções, faixas salariais e requisitos

mínimos para ocupação dos cargos e;

e) Fornecer subsídios para os processos seletivos internos e/ou externos no

que tange ao estabelecimento de perfis profissionais e atribuições

relativas a cada cargo e função.

a) Estrutura da Carreira do Corpo Técnico-Administrativo

A atualização do quadro funcional do Instituto Superior  de Teologia
Aplicada - INTA decorre do realinhamento da sua atual Estrutura de Cargos, o qual

permitirá manuseá-lo com presteza e racionalidade quanto à distribuição das forças

de trabalho, de acordo com as suas necessidades operacionais.

Os cargos e funções atuais foram identificados/criados ou renomeados de

maneira técnica com vista a atender à realidade da Instituição na forma do Anexo I e

II, parte integrante do PCCS.

As renomeações de cargos e funções não ensejam nenhum prejuízo aos

empregados, quer direta ou indiretamente e na hipótese de avanço nas qualificações

e competências exigidas, os ocupantes serão avaliados, incentivados e preparados

para o atingimento do novo perfil se necessário.

Os empregados enquadrados sem atender aos requisitos de qualificação da

atualização de seus cargos e funções, participarão de programas de capacitação,

pois enquanto não for atendida a qualificação exigida pelo cargo, nenhum ocupante

poderá concorrer à progressão por mérito.



Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI |230

A criação de novos cargos e funções para o INTA deverá ter aprovação da

Diretoria Geral e Conselho Deliberativo e será analisada através da criação da

Descrição de Cargo, acompanhada de justificativa de sua necessidade pela área

solicitante, bem como ter comprovada sua maior eficiência com a redistribuição das

atividades e responsabilidades, observadas as normas e regulamentos internos

vigentes.

Caberá aos Gestores da Instituição, propor a extinção, alteração ou criação

de cargos e funções ao Departamento de Gestão de Talentos, os quais, em

conjunto, deverão elaborar documento contendo a descrição do novo cargo ou

função, contendo a especificação de atribuições e responsabilidades, pré-requisitos

para a ocupação e faixa salarial correspondente.

A análise de criação ou extinção de cargo e função deve ser realizada e

coordenada pelo Departamento de Gestão de Talentos, podendo, caso haja

necessidade, contar com a participação de técnico ou profissional especializado,

observada as normas e regulamentos internos vigentes na Instituição.

A criação ou extinção de cargo, só poderá acontecer mediante aprovação da

Diretoria Geral e do Conselho Deliberativo e normatizado por Resolução e/ou

Portaria, conforme normas próprias.

b) Admissão e Ingresso na Carreira

A seleção e a contratação de empregados serão realizadas na forma

prevista em normas do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA,

obedecidos os requisitos estabelecidos para a ocupação de cada cargo e função

contidos nos Anexos I e II do PCCS.

A admissão e o preenchimento dos cargos com gratificação de função são

de responsabilidade da Diretoria Geral e do Conselho Deliberativo, que definirá com

base nas necessidades a sua realização, desde que o profissional atenda aos

requisitos previstos para o cargo e função constantes dos Anexos I e II do PCCS.
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O preenchimento dos cargos poderá ser realizado por contratação ou

transferência, desde que atenda às seguintes condições:

I. Ciência do empregado ou necessidade imperiosa do INTA, conforme o

caso, observadas e resguardadas todas as condições e especificações do

cargo e função;

II. A contratação pode se dar por ato exclusivo da Diretoria Geral ou

Conselho Deliberativo, após apreciação do Gestor do Departamento, em

função constante em um cargo e nível, observado o Art. 27 do PCCS;

III. a transferência do empregado poderá ocorrer por: (i) solicitação do

empregado, (ii) solicitação da unidade que dele necessita ou (iii)

solicitação da unidade em que o empregado está lotado, desde que

plenamente justificada e aprovada pelo Departamento de Gestão de

Talentos e autorizada pela Diretoria Geral e Conselho Deliberativo.

Os empregados selecionados conforme o art. 23 do PCCS, quando da sua

admissão serão enquadrados na faixa salarial do cargo e função na qual tenha sido

objeto de processo seletivo.

Os cargos com gratificação de função serão preenchidos, preferencialmente,

por empregados ocupantes de cargos do INTA, ficando resguardados todos os

direitos destes empregados, quando do seu retorno ao cargo de origem.

c) Regime de Trabalho

Os colaboradores técnico-administrativos serão contratados sob regime de

trabalho definido na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Qualquer alteração na jornada de trabalho deve atender ao interesse

específico da Instituição.

Em caráter de justificada excepcionalidade será admitida alteração na

jornada de trabalho para atender conveniência do colaborador e/ou da Instituição,

desde que igualmente atendido o critério definido no caput deste artigo.
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6 INFRAESTRUTURA

6.1 Instalações

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA é dotada de instalações

que atendem plenamente as necessidades institucionais. Para tanto, disponibiliza

infraestrutura física que possibilita o desenvolvimento das atividades técnico-

administrativas e acadêmicas. Os espaços possuem dimensão apropriada, bem

como iluminação, acústica e ventilação adequadas.O Instituto Superior de
Teologia Aplicada - INTA atende às normas de segurança e acessibilidade, e

mantém serviço de manutenção das áreas físicas.

A Pró-Diretoria Administrativa é o setor responsável pelo apoio a toda

infraestrutura do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA, bem como

sobre a manutenção, transporte, central de serviços, e superintender as atividades

de compras.

A ampliação da infraestrutura física do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA acompanha as necessidades apontadas no Plano de Expansão

da Faculdade.

BLOCOS A.T
(m2)

A.C
(m2)

Au
d.

Ban
h.

com
.

Ban
h.

aces
.

De
p.

div.

Ref.
cop

a

Sala
s de
aula

Sala
s

adm
.

Ga
b.

pro
f.

Esta
c.

Outro
s1

C. Adm.
ORJ

26.5
38

1.800 0 4 8 4 4 0 42 1 2 5

Sede I 4.810 0 2 3 0 0 8 21 1 0 1
Sede II 15.100 1 0 18 0 0 36 16 0 1 33
Anexo A 760 0 2 0 1 0 8 4 0 1 1
Anexo B 3.200 0 8 1 1 0 17 1 4 0 15
Anexo C 868 0 0 2 0 1 10 0 0 1 2
1 - Entre as instalações gerais – Outros – foram citados: Laboratórios, Biblioteca, Salas de Reunião, Portarias e
Salas de Atendimento/Recepções

Legenda: (A.T) Área Total, (A.C) Área Construída, (Aud.) Auditório, (Banh. com. ), Banheiro comum, (Banh.
aces.) Banheiro com acessibilidade, (Dep. div.) Depósitos diversos, Salas de aula, (Salas adm.) Salas
administrativas, (Gab. prof.) Gabinete de professores, (Estac.) Estacionamentos e Outros.
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- Condições de acesso para portadores de necessidades especiais

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA possui em suas

instalações rampas com inclinação adequada, instalações sanitárias e sinalizações

apropriadas para o acesso aos portadores de necessidades especiais ou mobilidade

reduzida.

6.2 Salas de aula

Todas as salas de aula utilizadas pelos alunos dos cursos de graduação e

pós-graduação se encontram em condições adequadas de limpeza, iluminação,

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o

desenvolvimento das aulas. O espaço é climatizado, equipado de kit multimídia para

utilização das aulas, contendo computador, data show e tela retrátil com acesso à

internet gratuita, através de rede sem fio. Possui quantitativo adequado de cadeiras

anatômicas para o número de alunos da turma. O ambiente da sala de aula é

acolhedor e o acesso para utilização com segurança e autonomia é pleno, inclusive

para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

6.3 Auditório(s)

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA possui auditório que

atende de forma excelente as necessidades institucionais, proporcionando à

comunidade intra e extramuros conforto e segurança em instalações com

dimensões, climatização e acústica adequadas, bem como condições de

acessibilidade.
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6.4 Espaços para atendimento aos alunos

Os espaços do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA são

destinados a realização de atividades para atendimento ao corpo discente. A

conservação desses espaços é assegurada por serviços de manutenção

especializados e os mesmos oferecem conforto ao aluno e comunidade acadêmica,

atendendo aos requisitos de limpeza, iluminação, climatização, segurança e

acessibilidade, bem como pessoal qualificado e especializado.

6.5 Infraestrutura para CPA

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA possui na sua

infraestrutura sala exclusiva destinada ao desenvolvimento dos trabalhos da

Comissão Própria de Avaliação – CPA, além dos espaços de uso comum

necessários ao trabalho da CPA como: laboratório de informática, salas de reuniões,

auditório, entre outros.

6.6 Gabinetes/estações de trabalho para professores em Tempo Integral –TI

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA dispõe de salas que

funcionam como gabinetes de trabalho para professores de regime integral para os

cursos de graduação e de pós-graduação. Estes espaços encontram-se em

condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,

conservação   e   comodidade   para   os   docentes   que   neles   atuam.
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6.7 Biblioteca

A Biblioteca do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA
denominada Profa. Maria Carmelita Moura Viana Rodrigues tem como finalidade

servir, de acordo com suas disponibilidades ao corpo docente, discente e de

funcionários, facultando-lhes empréstimo domiciliar e consulta local do seu acervo.

Visa manter acervo especializado que atenda as necessidades das disciplinas

constantes nos currículos dos cursos oferecidos pela faculdade, adquirindo obras

dos mais conceituados teóricos e  das mais diversas áreas do conhecimento. Esses

termos seguem a missão da instituição de criar condições de aprendizado,

possibilitando o desenvolvimento intelectual de cada membro da comunidade

acadêmica. Assim, procura atualizar o acervo existente com novas aquisições de

livros, periódicos e materiais audiovisuais tanto em meio físico como virtual.

a) Bibliotecários

Leolgh Lima da Silva – CRB 3-967

Rafael Gomes de Sousa – CRB 3-1163

b) Acervo

LIVROS TÍTULOS EXEMPLARES

11.634 44.671

PERIÓDICOS TÍTULOS EXEMPLARES

394 6.372

MULTIMEIOS TÍTULOS EXEMPLARES

DVD 225 1275

CD 123 627
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6.7.1 Infraestrutura Física

O espaço físico da Biblioteca Profa. Maria Carmelita Moura Viana Rodrigues

conta com área de 662.06m², distribuída em: Setor de Administração/ Bibliotecários,

Setor de Processamento Técnico; Setor de Reserva de Sala de Estudo em Grupo e

Referência; Setor de Arquivo, encadernação e digitalização, Setor de Guarda-

volumes com 323 lugares; Balcão de Atendimento com Setor de

Devoluções/Renovações/Reservas com 3 computadores e  Setor de

Empréstimos/Reservas com 03 computadores para atender aos usuários; Setor de

Referência; Setor de Acervo geral; Setor de Periódicos; Setor de Trabalhos

Acadêmicos,  Sala de acervo geral e espaço de estudo com capacidade para 48

usuários; 7 salas para estudo em grupo com capacidade para 10 usuários cada;

Sala para leitura individual e em grupo com 18 mesas redondas com  capacidade

para 105 usuários; 18 cabines para estudo individual e uso de notebook; 3

computadores para consulta ao acervo e base de dados; 2 Laboratórios de Pesquisa

e Multimídia totalizando 32 computadores com acesso à internet; Espaço de

convivência.

6.7.2 Serviços e informatização

DIAS HORÁRIOS

Segunda a Quinta-feira 07h15min as 22h00min

Sexta feira 07h15min às 17h 30min

Domingo 8h00min as 13h00min

a) Serviços Oferecidos

 Visitas Orientadas;

 Reservas de livros, periódicos e multimídias;
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 Empréstimos;

 Devoluções;

 Reservas de salas;

 Orientação quanto ao uso do acervo;

 Treinamento de usuários;

 Treinamento de uso das bases de dados;

 Orientação de normalização de trabalhos acadêmicos segundo as

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e

Vancouver;

 Intercâmbio de Publicações;

 Relatórios de acervo;

 Serviços de Comutação Bibliográfica;

 Boletins Informativos;

 Campanhas Educativas;

 Levantamento Bibliográfico;

 Elaboração de manuais;

 Cursos diversos;

 Acesso à Internet;

 Pedidos de aquisição de ISBN e ISSN;

 Elaboração de Fichas Catalográficas.

b) Informatização

A catalogação e a classificação são totalmente informatizadas e possibilita a

busca de informações sobre o acervo por autor, título e assunto.

A biblioteca adota o método de classificação CDD (Classificação Decimal

de Dewey), que possibilita a organização do acervo por área de conhecimento. A

catalogação é baseada no Código de Catalogação Anglo Americano (AACR2),

podendo outros códigos e normas ser adotados, quando forem convenientes à
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melhoria e aperfeiçoamento dos serviços técnicos e tabela de PHA é utilizada para

classificar o autor.

Para melhor otimização e recuperação das informações do acervo, a

biblioteca conta com uma equipe capacitada. Possui um sistema (software) TOTVS,

para cadastro do acervo.  O acesso à consulta ao acervo é viabilizada em terminais

exclusivos dentro da biblioteca e através do site www.inta.edu.br, no link biblioteca,

na aba acervo online consultar acervo.  Pela internet os usuários poderão consultar

o acervo e fazer reservas através de seu número de matrícula.

6.7.3 Plano de atualização do acervo

a) Quantidade de Exemplares

A quantidade de exemplares varia conforme a quantidade de acadêmicos

por semestre, passível de variação, quando a demanda acadêmica for maior que a

oferta, novos exemplares serão adquiridos. Com relação às disciplinas no que se

refere a bibliografia básica são adotados os livros textos da bibliografia básica

adquiridos para cada disciplina, na proporção de 1 exemplar para cada 5 alunos.

Assim como a bibliografia complementar que deverão se adquiridos também na

mesma proporção.

b) Atualização do Acervo

É realizada conforme a verba disponível no planejamento econômico e

financeiro. A cada trimestre que se antecipa ao próximo período letivo, através de

um trabalho conjunto entre a biblioteca e os professores, são indicados livros textos

e bibliografias complementares.
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c) Previsão Orçamentária

A Instituição disponibiliza uma verba semestral para ampliação e atualização

do acervo bibliográfico, conforme consta no planejamento econômico dos cursos

ofertados por ela.

d) Aquisição das bibliografias indicadas

De posse das indicações dos professores e alunos, a biblioteca repassa os

pedidos para o Setor de Compras que  elabora uma planilha padronizada com as

bibliografias indicadas para cotação de preço pelos fornecedores. A Faculdade

estabelece como critério a cotação de, no mínimo, três fornecedores. A partir das

informações levantadas e viabilidade de recursos, a Biblioteca opta pelo fornecedor

que atenda 03 (três) condições básicas: Atendimento (presteza); Entrega (curto

prazo); e Preço (acessível). A aquisição das bibliografias indicadas é providenciada

em 5 (cinco) dias úteis após a aprovação da Diretoria e conforme disponibilidade das

obras nas editoras cujo prazo varia de 15 a 20 dias.

e) Aquisição Extraordinárias

No decorrer do ano, além das bibliografias indicadas, outras sugestões

poderão ser realizadas pelos professores e comunidade acadêmica. A aquisição é

providenciada conforme disponibilidade orçamentária. As sugestões adicionais são

reunidas e organizadas, formando uma planilha de demanda pretendida, que irão

constituir a base do processo de aquisição. A organização das sugestões contribui

para que seja adquirido o material necessário, otimizando a utilização dos recursos

financeiros.
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f) Acompanhamento, supervisão e avaliação

A biblioteca é responsável por acompanhar todo o processo de aquisição,

desde a cotação até o recebimento e conferência das publicações. Além de

monitorar o processo de aquisição a biblioteca também deve manter os solicitantes

informados sobre o status da aquisição (em andamento, recebida, esgotada, etc.).

Caberá aos solicitantes tomar as seguintes providências: Se for Coordenação:

realizar a readequação da ementa do curso substituindo aquelas bibliografias não

encontradas por outras de igual importância encontradas no mercado e que a edição

em vigor seja a mais atual;  Se for professores: verificar se a publicação se encontra

dentro da linha de atuação da biblioteca e se atende as necessidades dos cursos em

vigor;  Solicitações Avulsas: somente serão aceitas se estiverem dentro da linha de

atuação.

g) Óbices

As edições esgotadas ou problemas de recebimento em função da

dificuldade de acesso ao fornecedor da publicação são sanados da seguinte forma:

Edições esgotadas: o solicitante é comunicado e o mesmo deve indicar outra

publicação de conteúdo semelhante para substituição;  Dificuldade de acesso às

publicações ou importação: é viabilizado outro meio de acesso à publicação.

h) Prioridade de seleção conforme o caráter da publicação

Livros textos das disciplinas dos cursos e bibliografias no idioma de origem,

no caso o português. Em seguida as indicações complementares e publicações de

assuntos gerais. A listagem dos títulos com seu respectivo uso deverá ser analisada

pelos Coordenadores de Curso, com o intuito de realizar:

 A manutenção dos títulos já adquiridos;
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 O cancelamento de títulos que já não atendem as necessidades dos

cursos quando: a. o título não apresenta utilização devidamente

comprovada em estatística de uso; b. um novo título é mais abrangente

do que o já existente no acervo da Biblioteca; c. não mais existir interesse

no título pelo Curso, por motivos devidamente justificados; d. existir outros

motivos que o Coordenador de Curso julgar pertinente.

 A inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do

conteúdo programático e/ou atualização quando: a. houver a implantação

de novos cursos; b. houver necessidade de novo título em decorrência de

alteração da grade curricular; c. for necessário ao desenvolvimento de

pesquisa desde que esteja vinculada a instituição;

 Para o caso de periódicos eletrônicos deverá ser considerado: a. houver a

implantação de novos cursos; b. facilidade de acesso simultâneo; c.

backup após termino da assinatura; d. cobertura da assinatura.

h) Publicações Doadas

As aquisições, por doação, de livros e periódicos de interesse da biblioteca

deverão ser incentivadas, principalmente no que se refere às publicações não

comercializadas e as governamentais. O recebimento de publicações doadas é

sujeito à critérios de avaliação: conceituação da editora e da obra, data de edição,

relevância para o acervo, entre outros, cabendo ao processamento técnico a decisão

de incorporar, repassar ou descartar o material.

i) Permutas

A incorporação ao acervo de materiais adquiridos por permuta é permitida

desde que esteja dentro do recorte especializado da biblioteca e atenda a

necessidade de alguma área acadêmica não contemplada na montagem do acervo.
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j) Assinatura de periódicos

Cabe a biblioteca assegurar a não duplicação de assinatura de títulos de

periódicos, a não ser que os mesmos tenham relevância científica indiscutível para

os cursos atendidos ou uma demanda superior ao esperado. A aquisição, por

compra, de títulos novos de periódicos só será efetuada, após aprovação do

Coordenador do Curso e submissão ao Colegiado. A aquisição de títulos de

periódicos editados em mais de um suporte físico, a saber em meio eletrônico, em

CD-ROM, em papel, acesso online, dentre outros, deverá ser submetida à

apreciação do Coordenador, para as definições pertinentes a essa aquisição em

nível sistêmico. Com relação aos periódicos correntes, impressos e eletrônicos, a

Biblioteca realizará anualmente avaliação das estatísticas de utilização, com o

objetivo de colher subsídios para tomada de decisões para a renovação dos

mesmos. Deverá ser mantido um suporte mínimo de 20 assinaturas de periódicos

impressos ou de acesso online para cada curso, pagos ou não pagos, desde que o

grau de informação disponível tenha atualidade para atender os cursos. Esse

número de periódicos deverá ser atingido ao longo de um ano após os cursos

estarem em andamento e realizado levantamento das saídas e utilização do acervo.

l) Periódicos ordinários

São assinaturas de periódicos que constam na ementa de cada curso em

vigor. Essas assinaturas nunca devem ser cessadas, a não ser que seja realizada

alguma alteração no projeto ou que seja de interesse veemente da instituição.

m) Periódicos extraordinários

São assinaturas de periódicos que tem apenas o caráter informativo para

atender as necessidades sociais de informação dos usuários da biblioteca.
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n) Periódicos online

São portais de periódicos disponíveis na internet, alguns são assinados ou

não. Basicamente, a instituição deverá manter assinado, no mínimo, um portal de

publicações atualizadas dentro de sua área de interesse, por grande área ou

somente por curso. Deverá também manter assinatura, no mínimo, de uma base de

dados abrangente.

o) Manutenção do acervo

O desenvolvimento e a manutenção do acervo serão de responsabilidade

da biblioteca, com acompanhamento, Pró-Diretoria Acadêmica, da  Pró-Diretoria

Administrativa e Diretoria Geral.

p) Avaliação do acervo

Constitui atividade constante de manutenção do acervo as avaliações

periódicas com a finalidade de manter a sua consistência, de acordo com o estatuto

interno que enquadra a biblioteca como especializada para as áreas acadêmicas da

instituição.

q) Finalidades da manutenção do acervo

Cabe à biblioteca, de acordo com os recursos orçamentários, adquirir

diferentes tipos de materiais, os quais deverão atender as seguintes finalidades: i.

Suprir os programas de ensino dos cursos de graduação da Instituição; ii. Dar apoio

aos projetos institucionais nos diferentes suportes informacionais que forem
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necessários; iii. Capacitar o pessoal administrativo no exercício de suas atividades

internas; iv. Fornecer obras de informação geral em áreas de assunto não cobertas

pelos requisitos acadêmicos, se houver demanda; v. Coletar e recuperar materiais

importantes que relatem a história e o desenvolvimento da faculdade, incluindo

publicações da própria Instituição, bem como materiais sobre a mesma, publicados

fora da Instituição.

r) Critério de manutenção do acervo

Os critérios de seleção, quando da formação do acervo, o material

bibliográfico e multimeios deverão ser rigorosamente selecionado, observando os

seguintes critérios: i. Adequação do material aos objetivos e nível educacional da

Instituição; ii. Autoridade do autor e/ou editor; iii. Atualidade; iv. Qualidade técnica; v.

Escassez de material sobre o assunto na coleção da biblioteca; vi. Aparecimento do

título em bibliografias e índices; vii. Preço acessível; viii. Língua acessível; ix.

Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material; x. Reputação do

publicador ou produtor; xi. Condições físicas do material. A responsabilidade pela

seleção do material a ser adquirido ficará a cargo do corpo docente, junto aos

Coordenadores de Curso, havendo também a participação dos bibliotecários quando

requeridos.

s) Desbastamento

Desbastamento é o processo pelo qual se retira do acervo ativo títulos e/ou

exemplares, parte de coleções, quer para remanejamento ou descarte. Deve ser um

processo contínuo ou sistemático, para manter a qualidade e a coesão do acervo em

torno do área de atuação da instituição. Deverá ocorrer a cada 5 (cinco) anos.
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t) Remanejamento

É a armazenagem em depósito da biblioteca do material bibliográfico

retirado do acervo ativo, com o objetivo de abrir espaços para materiais novos. Este

material ficará organizado e à disposição da comunidade quando solicitado. São

critérios para se remanejar materiais bibliográficos: i. Títulos não utilizados durante

os últimos 5 (cinco) anos; ii. Coleção de periódicos correntes, anteriores aos últimos

3 (três) anos; iii. Coleções de periódicos de compra encerrada e que tenham

possibilidade de serem reativados; iv. Coleções de periódicos de valor histórico.

u) Descarte

O descarte é o processo mediante o qual o material bibliográfico, após ser

avaliado, é retirado da coleção ativa, seja para ser doado a outras instituições ou

ainda eliminado do acervo, possibilitando a economia de espaço. A biblioteca

adotará para o descarte de livros os seguintes critérios: i. Inadequação: do conteúdo

mediante ao acervo; ii. Desatualização: a aplicação deste conceito pode variar

mediante a área de conhecimento; iii. Condições físicas: mediante a relevância da

obra para o acervo, estudar a possibilidade de substituição ou recuperação do

material.

v) Crescimento do acervo

Caberá a uma comissão designada pela Pró-Diretoria Acadêmica da

Instituição definir os requisitos para o crescimento do acervo, considerando o

aumento exponencial das demandas de materiais bibliográficos ou a instalação de

novos cursos, conforme preconiza o estatuto interno. Uma vez que em consonância

com esse aumento submeterá a biblioteca a ampliação do espaço físico, podendo-

se recorrer ao remanejamento ou descarte, nessas condições ou ampliação do

espaço físico para acomodação adequada do acervo.
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x) Observação geral

Itens não previstos neste documento poderão ser discutido em conjunto com

a Pró-Diretoria Acadêmica, Biblioteca, Coordenadores de cursos e Comunidade

Acadêmica. Este plano deverá sofrer atualização anual e revisão a cada 06 meses.

6.8Laboratórios de Informática

Para uso em pesquisa e apoio às aulas, os discentes contam com

Laboratórios de Informática do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA,

com máquinas com configurações adequadas e atualizadas, além do laboratório

localizado na Biblioteca, reservado exclusivamente para as pesquisas dos alunos e

o Laboratório Inova Lab localizado na Pró-Diretoria de Inovação Pedagógica –

PRODIPE, onde possui também o recurso de Acessibilidade do Material Web

(Contraste e Áudio Book). O horário de funcionamento dos laboratórios é das 07h às

22h, de segunda as quinta-feira e 07h às 17h30min as sexta-feira.

LABORATÓRIOS
PÚBLICO

ATENDIDO

QUANTITATIVO

LOCALCOMPUTA
DOR

PROJETOR
DATASHOW

TELEVI
SOR

Laboratório de

Informática

Estudantes e

professores da

graduação, pós-

graduação e

comunidade

31 1 0 Anexo B

Laboratório de

Informática Core I5

Estudantes e

professores da

graduação, pós-

graduação e

51 1 2 Sede II
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comunidade

Laboratório de

Informática Core I7

Estudantes e

professores da

graduação, pós-

graduação e

comunidade

51 1 2 Sede II

Laboratório Inova

Lab

Estudantes e

professores da

graduação, pós-

graduação e

comunidade

26 1 0 PRODIPE

Laboratório de

Informática

Biblioteca

Estudantes e

professores da

graduação, pós-

graduação e

comunidade

26 0 0
Biblioteca/

Sede I

A Coordenação de Laboratórios é o setor encarregado de controlar o acesso

aos laboratórios de Informática, zelar por seus equipamentos, manter a disciplina e

facilitar o uso de seus recursos por parte dos alunos e professores da Instituição.

6.9 Recursos de tecnologias de Informação e Comunicação

Para atender a demanda proveniente o Instituto Superior de Teologia
Aplicada - INTA, conta com uma equipe de profissionais na áreas de atuação da TI,

responsável pelo provimento de infraestrutura de acesso aos sistemas e à internet.

Atua também no atendimento de suporte técnico aos clientes internos, relativo a

detecção de problemas e configuração de microcomputadores, implantação de rede

de dados física e sem fio e atendimento às dúvidas do cliente interno sobre a

utilização dos Sistemas do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.
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Cada vez mais a tecnologia torna-se fundamental e imprescindível na

manutenção e alcance dos objetivos educacionais. Os fatores disponibilidade,

segurança da informação e confiabilidade precisam ser considerados quando se

pretende melhorar a qualidade do atendimento e do ensino.

Para a comunicação interna e externa o INTA conta com o departamento de

comunicação composto de profissionais das áreas de jornalismo, web designer,

diagramação, fotografia e marketing.

6.10 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas

Os Laboratórios Multidisciplinares são laboratórios de ensino construídos

para receberem as mais diversas aulas práticas dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.

Com a responsabilidade de buscar excelência no atendimento aos usuários,

a equipe de colaboradores com formação nas respectivas áreas, dá apoio técnico

aos docentes na preparação de insumos e soluções para a realização das aulas

práticas, organizando todo o material a ser utilizado nas aulas, empregando com

parcimônia e responsabilidade os recursos institucionais destinados ao seu

funcionamento.

Os Laboratórios Multidisciplinares atendem às especificações de

infraestrutura considerando os aspectos: dimensão, limpeza, iluminação, ventilação,

segurança e conservação; biossegurança, padrões e normas técnicas exigidas pela

legislação vigente referente a serviços oferecidos e as normativas do Ministério da

Educação, e quando compete, dos órgãos profissionais relativos aos cursos.

Os Laboratórios Multidisciplinares recebem manutenção e atualização

permanente da Pró-Diretoria Administrativa do Instituto Superior de Teologia
Aplicada – INTA.
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a) Laboratórios Multidisciplinares

NOME DO
LABORATÓRIO

LOCAL
CAPACIDADE

DE
ESTUDANTES

CURSOS ATENDIDOS

Laboratório de

Microscopia I
SEDE I 25

Biomedicina, Educação

Física, Enfermagem,

Farmácia, Fisioterapia,

Medicina Veterinária,

Nutrição

Laboratório de

Botânica e Histologia

I

SEDE I 30

Biomedicina,

Enfermagem, Farmácia,

Fisioterapia, Medicina

Veterinária, Nutrição

Laboratório de

Análises Clínicas I
SEDE I 30

Biomedicina,

Enfermagem, Farmácia,

Fisioterapia, Medicina

Veterinária, Nutrição e

Pós-graduação

Laboratório de

Microbiologia,

Patologia e

Imunologia

SEDE I 30

Biomedicina,

Enfermagem, Farmácia,

Fisioterapia, Medicina

Veterinária, Nutrição e

Pós-graduação

Laboratório de

Química Geral,

Inorgânica e

Analítica

SEDE I 30

Biomedicina, Educação

Física, Enfermagem,

Farmácia, Fisioterapia,

Medicina Veterinária,

Nutrição, Engenharia de

Produção, Engenharia

Civil e Pós-graduação



Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI |250

Laboratório de

Bioquímica e

Biofísica

SEDE I 30

Biomedicina,

Enfermagem, Farmácia,

Fisioterapia, Medicina

Veterinária, Nutrição e

Pós-graduação

Laboratório de

Parasitologia
SEDE I 30

Biomedicina,

Enfermagem, Farmácia,

Fisioterapia, Medicina

Veterinária, Nutrição e

Pós-graduação

Laboratório de

Fisiologia, Avaliação

Física e Nutricional SEDE I 30

Biomedicina,

Enfermagem, Farmácia,

Fisioterapia, Medicina

Veterinária, Nutrição e

Pós-graduação

Biotério
Prédio

independente
20

Biomedicina,

Enfermagem, Farmácia,

Fisioterapia, Medicina,

Medicina Veterinária,

Nutrição e Pós-graduação

Lato Sensu

Laboratório

Morfofuncional I
SEDE II 30 Medicina

Laboratório

Morfofuncional II
SEDE II 30 Medicina

Laboratório

Morfofuncional III
SEDE II 30

Medicina, Psicologia e

Odontologia

Laboratório de

Microscopia II
SEDE II 55 Medicina e Odontologia
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Laboratório de

Parasitologia
SEDE II 30 Medicina e Odontologia

Laboratório de

Microbiologia
SEDE II 30 Medicina e Odontologia

Laboratório de

Bioquímica/Biologia

Molecular

SEDE II 30 Medicina e Odontologia

Laboratório de

Imunologia
SEDE II 30 Medicina e Odontologia

Laboratório de

Farmacologia
SEDE II 30 Medicina e Odontologia

Laboratório de

Microscopia II
SEDE II 55 Medicina e Odontologia

Sala de Anatomia

Veterinária
SEDE II 40 Medicina Veterinária

Inova Lab SEDE II 25 Todos

Laboratório de Artes

e Desenho I
SEDE II 50

Arquitetura e Urbanismo e

Engenharia Civil

Laboratório de Artes

e Desenho II
SEDE II 50

Arquitetura e Urbanismo e

Engenharia Civil

Escritório Modelo SEDE II 12 Arquitetura e Urbanismo

Maquetaria SEDE II 25 Arquitetura e Urbanismo

Ateliê de Projetos I SEDE II 60 Arquitetura e Urbanismo

Ateliê de Projetos II SEDE II 60 Arquitetura e Urbanismo

Ateliê de Projetos III SEDE II 60 Arquitetura e Urbanismo

Ateliê Livre de

Desenho Técnico
SEDE II 50 Arquitetura e Urbanismo
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Ateliê Livre de

Desenho Técnico
SEDE II 50 Arquitetura e Urbanismo

Canteiro de Obras SEDE II 50
Arquitetura e Urbanismo e

Engenharia Civil

Studio TV SEDE II 20
Comunicação Social -

Jornalismo

Studio Radio SEDE II 20
Comunicação Social -

Jornalismo

NUBEM SEDE II 20

Biomedicina,

Enfermagem, Farmácia,

Fisioterapia, Medicina,

Medicina Veterinária,

Nutrição e Pós-graduação

Stricto Sensu (Mestrado)

Laboratório de

Habilidades em

Nutrição Clínica

ANEXO B 25

Educação Física,

Enfermagem, Nutrição e

Pós-graduação

Laboratório de

Dietética e

Tecnologia de

Alimentos

ANEXO B 30 Nutrição e Pós-graduação

Brinquedoteca ANEXO B 15
Pedagogia, Educação

Física e Pós-graduação

Laboratório de Física ANEXO B 25

Engenharia de Produção,

Engenharia Civil e Pós-

graduação Lato Sensu

Laboratório de

Fertilização in Vitro

FAZENDA

EXPERIMEN

TAL

20 Medicina Veterinária

FONTE: PROAD e Coordenação de Laboratórios
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b) Espaços Práticos / Clínicas Escolas

ESPAÇO/CLÍNICA LOCAL CURSOS ATENDIDOS

Centro de Simulação (Habilidades

Clinicas)
Sede II

Medicina, Enfermagem,

Fisioterapia.

Clínica de Fisioterapia Centro Fisioterapia

Clínica Psicopedagogia Sede I Pós-graduação Lato Sensu

Farmácia Escola Sede II Farmácia

Fazenda Experimental Medicina Veterinária

Hospital Veterinário de Pequenos

Animais
Sede I Medicina Veterinária

Hospital Veterinário de Grandes

Animais

Dom

Expedito
Medicina Veterinária

Núcleo de Dermatofuncional - NUDE Anexo B

Biomedicina, Farmácia,

Fisioterapia e Pós-graduação

Lato Sensu

Núcleo de Práticas Jurídicas
Dom

Expedito
Direito

Serviço de Psicologia Centro Psicologia
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6.11 Espaços de convivência e de alimentação

O Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA dispõe na sua

infraestrutura de espaços para convivência e de alimentação em quantidade

excelente para as necessidades institucionais considerando os aspectos:

quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e

conservação.


