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MENSAGEM AO PROFESSOR
Prezado professor,
Passamos às suas mãos este manual, que nos acompanha ao decorrer do ano nas
atividades e ações, em vista da realização da Missão que nos é confiada.
Somos muitos felizes por contar com sua adesão ao projeto educativoevangelizador idealizado por Dom Bosco, e por ele organizado, a fim de prestar um
serviço sério na formação do cidadão honesto e bom cristão.
Somos todos convidados a acolher a ideia mestra para este ano, lançada pelo
Pe. Ángel F. Artime, Reitor-Mor, Sucessor de Dom Bosco: “Como Dom Bosco, Com os
Jovens, Para os Jovens!”.
Prezado(a) Professor(a), nosso compromisso é com a Educação e Formação de
nossos profissionais. Dom Bosco nos quer educadores e educadoras.
Atenciosamente,
A Direção.
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MISSÃO INSTITUCIONAL
A Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo, credenciada pela Port. 569/
MEC de 03/05/00, recredenciada pela PORTARIA Nº 1289, DE 23 DE OUTUBRO DE
2012, é mantida pela INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, uma sociedade civil, sem fins
lucrativos. Essa Inspetoria, de assistência social e beneficente, de caráter educativo e
cultural, é mantenedora de diversas obras educacionais nos estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Espírito Santo. Em Vitória, é também
mantenedora do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória, no Forte São João, do
Colégio Salesiano Jardim Camburi, em Jardim Camburi, do Oratório Festivo, do Centro
Salesiano do Adolescente Trabalhador (CESAM) e da Paróquia Nossa Senhora das
Graças.
Integrada às IUS – Instituições Salesianas de Educação Superior, com sede na
Itália, a Faculdade Católica Salesiana do ES conta com a experiência de mais de 61
instituições universitárias presentes em 19 países.
A Faculdade Católica Salesiana do ES nasceu da consciência de que é “necessário
procurar conhecer os novos tempos e adaptarmo-nos a eles. Isso significa respeitar as
pessoas”. São palavras de Dom Bosco (MB XVI, 416), pronunciadas na segunda metade
do século XIX.
Ela é uma instituição de ensino superior que tem consciência de seu compromisso
com a educação. Educação que passa pelo ensino. Ensino que significa compromisso
com o aprendizado do aluno, ativamente empenhado na construção de seu
conhecimento. Conhecimento, por sua vez, respaldado na indagação científica e na
verificação da incidência desse mesmo conhecimento no dia-a-dia das pessoas.
A Faculdade Católica Salesiana do ES se propõe a uma grande tarefa. Não há
dúvida. A alegria, que precisa presidir nosso fazer educativo, tem origem não numa
visão superficial da tarefa da educação, mas numa inabalável confiança de que “em
todos os jovens, ainda mesmo no mais levado, existe um ponto acessível ao bem.
Primeiro dever do educador é descobrir este ponto, esta corda sensível do coração, e
disso tirar proveito” (D. Bosco, MB V, 367). Os educadores, por isso mesmo, sabem que
não trabalham em vão, e que seu trabalho é, por definição, essencial e fundamental.
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MISSÃO DA FACULDADE CATÓLICA
SALESIANA DO ESPÍRITO SANTO
Promover a formação de profissionais comprometidos com a vida e a transformação
social, contribuindo com a construção de uma sociedade justa, solidária e sustentável.
VALORES INSTITUCIONAIS
Os valores identificam uma linha filosófica a ser aplicada em todas as atividades
da instituição, indicando o comportamento adequado dos professores, para que a
missão e a visão possam ser concretizadas. Com esse objetivo, a Faculdade Católica
Salesiana do ES definiu os seguintes valores:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Igualdade;
Liberdade;
Ética;
Honestidade;
Integridade;
Justiça;
Solidariedade;
Dignidade.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Faculdade Católica Salesiana do ES é uma instituição católica, autorizada a
funcionar pela Portaria Ministerial MEC nº 569/2000 e recredenciada pela Portaria
Ministerial MEC nº 1289/2012, subordinada ao Sistema Federal de Ensino.
A Católica Salesiana adota o regime seriado semestral, e está organizada com os
seguintes órgãos deliberativos e executivos:

ORGÃOS DELIBERATIVOS
Conselho Superior
É o órgão máximo da administração superior acadêmica da Faculdade, de caráter
consultivo, normativo e deliberativo.
Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso é o órgão responsável pela fixação das diretrizes didáticopedagógicas do respectivo curso, respeitadas as normas superiores, bem como pela
definição do perfil acadêmico-profissional do estudante.
Órgãos Executivos
• Diretoria Geral
• Diretoria Executiva
• Coordenadoria de Curso
Corpo docente
O corpo docente da Católica é composto por professores de elevada idoneidade
moral e capacidade didática. A instituição reconhece que todos prezam por excelente
conduta ética, pública e privada. Prezamos respeito aos professores e buscamos
oferecer condições humanas e profissionais adequadas a uma convivência em harmonia
com a Instituição.
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DEVERES DO PROFESSOR
• Assumir, por designação, encargos de ensino, extensão, responsabilidade
social e de iniciação e pesquisa científicas;
• Assumir, superintender e fiscalizar o processo de docência e da avaliação de
aprendizagem no âmbito das disciplinas às quais estiver vinculado;
• Elaborar os planos de ensino das disciplinas sob sua responsabilidade,
submetendo-os ao Colegiado de Curso;
• Registrar no Portal Acadêmico a matéria ministrada, a frequência dos
alunos, nota das avaliações e outros dados referentes às disciplinas e turmas sob sua
responsabilidade;
• Encaminhar, na forma estabelecida e ao final de cada semestre, os resultados
do desempenho acadêmico de cada um dos seus alunos, em termos de frequência e
aproveitamento;
• Participar das reuniões para as quais for convocado;
• Cumprir os encargos e participar de comissões, sempre que for designado,
no interesse do ensino, extensão, responsabilidade social e da iniciação e pesquisa
científicas;
• Encaminhar, ao final de cada período letivo, ao coordenador de curso e
à direção executiva, relatório de atividades desenvolvidas no ensino, extensão,
responsabilidade social e de iniciação e pesquisa científicas, bem como produção
intelectual e participações em congressos, seminários e simpósios;
• Conservar documentação que comprove seus processos de avaliação e seu
desempenho acadêmico.
Apresentação do professor
O professor trabalha com uma imagem pública e, dentro da sala de aula, ele
representa a Instituição. Uma boa apresentação pessoal do professor frente aos alunos
é sinal de um ambiente otimista. Uma má apresentação só faz baixar nossa autoestima
profissional. Precisamos demonstrar aos nossos alunos que o ambiente está renovado e,
nisto, você, professor, pode ajudar com pequenas ações. Nas atividades desenvolvidas
nos laboratórios, o uso de jaleco é obrigatório. É expressamente proibido fumar na
área interna da Faculdade. Pedimos a sua atenção para coibir qualquer prática desta
natureza entre os alunos.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Período Letivo
O período letivo é semestral, com duração mínima obrigatória de 100 (cem) dias
distribuídos em 20 semanas letivas. O calendário acadêmico é aprovado pelo Conselho
Superior e, por esse motivo, deve ser rigorosamente cumprido.
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HORÁRIO
Período Letivo
O período letivo é semestral, com duração mínima obrigatória de 100 (cem) dias
distribuídos em 20 semanas letivas. O calendário acadêmico é aprovado pelo Conselho
Superior e, por esse motivo, deve ser rigorosamente cumprido.
MATUTINO
HORÁRIO

CARGA HORÁRIA

Das 07h20min às 09 horas.

2 horas/aula

Das 09 horas às 09h20min.

Intervalo

Das 09 horas às 11 horas.

2 horas/aula

Das 11 horas às 12h40min.

2 horas/aula

NOTURNO
HORÁRIO

CARGA HORÁRIA

Das 18h40min às 20h20min.

2 horas/aula

Das 20h20min às 20h40min.

Intervalo

Das 20h40min às 22h20min.

2 horas/aula

O professor deve procurar apresentar-se sempre à Secretaria dos Professores no
horário previamente estabelecido para as suas funções, e em sala de aula no horário
definido para as atividades de ensino e aprendizagem.
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PLANOS DE ENSINO
O Plano de Ensino de uma disciplina compreende a ementa, seus objetivos gerais
e específicos, conteúdos a serem ministrados e seu cronograma, estratégias de ensino
e de avaliação, e a bibliografia básica e complementar utilizada, devendo ser construído
segundo instrução normativa própria.
Além disso, deve contextualizar a importância da interdisciplinaridade e da relação
teoria e prática no âmbito do curso, prevendo a realização do Projeto Integrador, Leitura
Interdisciplinar, Avaliação Interdisciplinar, Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão
(SEPEX) e Semana de Diversidade.
O coordenador de curso e a Secretaria Acadêmica têm, por obrigação, a
manutenção e a guarda desse documento, pois o aluno tem o direito de consultar os
Planos de Ensino e os Projetos Pedagógicos dos cursos oferecidos pela Instituição a
qualquer momento.
Pedimos ao professor que preencha e solicite aprovação do Plano de Ensino de
sua(s) disciplina(s) no Portal Acadêmico pelo menos uma semana antes de iniciarem as
aulas. Desta forma, o coordenador de curso poderá avaliar o documento postado e,
caso haja necessidade, o professor poderá realizar as adequações solicitadas antes do
início do período letivo.
É extremamente importante que o Plano de Ensino seja apresentado para a
turma no primeiro dia de aula, e que o mesmo esteja disponível no Portal Acadêmico.
Tal apresentação é o contrato pedagógico que o professor estabelece com seus alunos.
Eles não ficarão ansiosos nas avaliações e poderão analisar desde o princípio o quanto
a disciplina vai contribuir à sua formação.

RENDIMENTO ACADÊMICO
A apuração do desempenho acadêmico é feita por disciplina, abrangendo os
aspectos de frequência e aproveitamento.

DESEMPENHO ACADÊMICO
De acordo com a Resolução 03/2014/CONSUP, que normatiza o Regulamento
da Avaliação do Sistema de Desempenho Acadêmico da Instituição, o desempenho
acadêmico é mensurado por meio de Médias Bimestrais (M(i)), que se integralizam por
meio das Provas realizadas em cada Bimestre (PE(i)) e dos Instrumentos Complementares
de Avaliação Bimestrais (ICA(i)), durante o semestre letivo. As notas que integralizam
as avaliações realizadas durante o semestre letivo serão expressas em notas inteiras
de 0 (zero) a 100 (cem). A Média Bimestral (M(i)) será composta pela Média das
Provas do Bimestre (PE(i)), com peso 2, e pela de Instrumento Complementar de
Avaliação Bimestral (ICA(i)), com peso 1, e será calculada da seguinte forma: M(i)=
(0,666*PE(i))+(0,333*ICA(i)).
A Média das Provas do Bimestre (PE(i)) compor-se-á de um Teste (T(i)) e uma
Prova (P(i)), ambos individuais, que representarão, na composição, respectivamente,
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30% e 70% do resultado. Assim sendo, a fórmula de cálculo da Média Bimestral será
integralizada conforme segue: PE(i)=(T(i)*30%)+(P(i)*70%).
O Instrumento Complementar de Avaliação Bimestral (ICA(i)) se viabiliza por
meio de trabalhos práticos desenvolvidos pelos discentes (TD), doravante denominado
Trabalho Discente, preferencialmente, entre disciplinas que visem à promoção da
interdisciplinaridade dos conteúdos desenvolvidos nos diversos cursos de graduação.
Os pesos das avaliações contidas no ICA devem, em cada bimestre, totalizar 100
pontos. O ICA(i) na disciplina de 2 créditos será integralizado pela aplicação de um
Trabalho Discente (TD(i)) por bimestre letivo. Dessa forma, o ICA(i) corresponderá
diretamente à TD(i). Portanto, ICA1=TD1 e ICA2=TD2. O ICA(i) nas disciplinas de 4
créditos será integralizado pela aplicação de dois Trabalhos Discentes (TD(i)) em cada
bimestre letivo. Portanto, ICA1=TD1+TD2 e ICA2=TD3+TD4. Os Trabalhos Discentes
poderão ter pesos diferentes, enquanto a média do ICA bimestral é computada numa
escala de 1 a 100 pontos.
Nas disciplinas que compõem o eixo interdisciplinar dos Projetos Integradores (PI),
o ICA2 será integralizado, obrigatoriamente, pela nota alcançada no referido Projeto,
no âmbito da disciplina, conforme metodologia de avaliação aprovada pelo respectivo
Colegiado de Curso, para cada unidade curricular e atividade a ser desenvolvida. Dessa
forma, o ICA2 corresponderá à nota alcançada pelo aluno no Projeto Integrador, na
disciplina, e representará 100% do peso desta média. Portanto, nestas disciplinas, o
ICA2=TD=Projeto Integrador, e será registrado numa escala de 1 a 100 pontos.
Nas disciplinas que compõem a Leitura Interdisciplinar, o ICA2 será integralizado,
obrigatoriamente, pela nota alcançada na referida Leitura, no âmbito da disciplina,
conforme metodologia de avaliação aprovada pelo respectivo Colegiado de
Curso, para cada unidade curricular e atividade a ser desenvolvida. Dessa forma,
o ICA2 corresponderá à nota alcançada pelo aluno na Leitura Interdisciplinar, na
disciplina, e representará 100% do peso desta média. Portanto, nestas disciplinas, o
ICA2=TD=Leitura Interdisciplinar, e será registrado numa escala de 1 a 100 pontos.
O Instrumento Complementar de Avaliação referente ao segundo bimestre
(ICA2) poderá ser integralizado por meio de um único Trabalho Discente (TD), entre
as elencadas nos incisos deste parágrafo, com 100% do peso da referida média. A
metodologia de avaliação deverá ser aprovada pelo respectivo Colegiado de Curso
para cada unidade curricular e atividade a ser desenvolvida, e o ICA2 será explicitado
numa escala de 1 a 100.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, 60 (sessenta) pontos
apurados pela média final. Além do critério de nota, exige-se a frequência mínima de
75% da carga horária para aprovação em cada disciplina cursada.

FREQÜÊNCIA DISCENTE
A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos alunos
matriculados, é obrigatória, sendo vedado o abono de faltas.
Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
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cento) às aulas dadas e demais atividades acadêmicas, considera-se aprovado em cada
disciplina, o aluno que obtiver Média Final não inferior a 60 (sessenta).
É considerado reprovado, em cada disciplina, o aluno que:
I - Não obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e
demais atividades acadêmicas e/ou;
II - Não obtiver Média Final (MF), no período letivo, igual ou superior a 60
(sessenta).
No cálculo da Média Final, a fração inferior a 0,5 (cinco décimos) será desprezada,
e a fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) será elevada para a unidade inteira
imediatamente superior.
Procedimento para aplicação das Avaliações Escritas (Testes
e Provas)
Você deve discutir com o seu coordenador de curso, com 10 dias de antecedência,
a prova que deverá ser aplicada para avaliação de desempenho discente. O objetivo
é promover o debate entre coordenadores e professores para melhorias na forma de
avaliação. Quando você debate com seu coordenador seus instrumentos de avaliação,
ele passa a ser seu maior defensor frente a qualquer questionamento dos alunos ou
mesmo da Instituição. Além disso, você estará ajudando o coordenador a conhecer
diferentes formas de avaliar que poderão ser sugeridas para seus colegas em momentos
de dúvidas.
Após aprovação do coordenador, você deve solicitar à responsável pela Secretaria
de Atendimento aos Professores que as cópias sejam providenciadas. A solicitação de
cópia deve ser feita com até 03 (três) dias úteis de antecedência.
Vale destacar que no início de cada semestre letivo a Católica realiza a Semana
de Formação Docente. O objetivo é alinhar as politicas de ensino-aprendizagem do
curso no contexto das politicas e processos da Instituição e do mundo do trabalho.
Durante esta semana, é ofertada uma oficina aos docentes da área especifica do curso,
para discutir e elaborar a Avaliação Interdisciplinar. Com base nos indicadores e nos
resultados da Avaliação Institucional, os docentes discutem e buscam alternativas para
aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem em consonância com a missão da
Instituição e do curso.

PROVA DE SEGUNDA CHAMADA
O aluno que deixar de comparecer aos Testes (Ti) e/ou às Provas (Pi) nas datas
fixadas poderá requerer junto à Secretaria Acadêmica a realização de segunda
chamada, atendendo ao limite máximo de duas avaliações por disciplina, considerando
estritamente os testes e provas, por período letivo. É preciso atentar aos seguintes
prazos:
1. Com apresentação de atestado médico, em até 05 (cinco) dias úteis após o
retorno às aulas;
2. Sem apresentação de atestado médico, até o prazo previsto no calendário
acadêmico;
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3. As solicitações de isenção deverão ser protocoladas até 5 dias úteis após o
fato gerador.
É de responsabilidade do professor a elaboração, aplicação e correção da prova
em segunda chamada.
No caso de alunos em Regime Especial de Estudo, o prazo para requerer a
segunda chamada das avaliações começará a contar a partir da data do encerramento
do referido regime.
O prazo máximo para entrega das notas referentes às avaliações em segunda
chamada é de 48 (quarenta e oito) horas após sua realização.

REGIME ESPECIAL DE ESTUDOS (REE)
A concessão de Regime Especial de Estudos (REE) é regulamentada pela
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2012/DIREX, sendo aparado pelo Decreto n.º 1044/69,
Decreto-Lei n.º 715/69 e Lei 6202/65. Consiste em prática excepcional, com objetivo
de oferecer condições especiais de acompanhamento e participação nas atividades
pedagógicas ao acadêmico, em situações que lhe impossibilitem a frequência e a
participação nas atividades acadêmicas normais. Vindo a ser assegurada ao mesmo,
a possibilidade de prestar em outra época, as avaliações que incidirem no período de
afastamento inevitável e obrigatório.
Os procedimentos para solicitar o Regime Especial de Estudo, devem seguir os
seguintes trâmites: O acadêmico solicita o Regime Especial de Estudos na Secretaria
Acadêmica, por si próprio ou por procurador seu, devidamente identificado, no prazo
de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data inicial constante no respectivo documento de
comprovação a que se refere o afastamento (atestado médico original e/ou declaração
de prestação de exercício militar em ativa); a Secretaria Acadêmica encaminha o
processo à Coordenação de Curso; a Coordenação de Curso analisa o pedido, emite
parecer definitivo, e ao chegar o processo com os trabalhos e as respectivas notas,
encaminha-os à Secretaria Acadêmica.
Caberá ao Docente:
• Registrar ocorrência no Portal Acadêmico, com as atividades a serem
realizadas;
• Indicar os trabalhos e definir data de entrega, utilizando o Ambiente Virtual de
Aprendizagem, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis;
• Avaliar os trabalhos e atribuir as notas, registrando-as na ocorrência;
• Registrar a justificativa de falta na ocorrência de justificativa de faltas.
As atividades serão determinadas em extensão e densidade compatíveis com
a duração do período de afastamento, versando sobre os objetivos e conteúdos
referentes às aulas previstas e deverão ser realizadas preferencialmente por meio do
Ambiente Virtual de Aprendizagem.
As ausências somente serão justificadas se a avaliação das atividades for igual ou
superior a 60 (sessenta) pontos.
A realização das avaliações, quando for o caso, se dará no período destinado
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às provas de segunda chamada, e serão aplicadas exclusivamente na instituição. O
conteúdo dessas provas abrange toda a matéria relativa à avaliação em que o acadêmico
esteve ausente. Caso o período de amparo do REE ultrapasse o encerramento do
semestre letivo, o acadêmico será avaliado no início do semestre seguinte.

ACIDENTES E OCORRÊNCIAS
Em caso de acidentes dentro da Faculdade Católica Salesiana, o professor deve
acionar imediatamente a seguradora pelo telefone 0800 707 5050.
O aluno deve ter em mãos sua identidade escolar e o RG, peça-o para dar
prosseguimento e apoio ao atendimento. Lembre-se de também comunicar a
coordenação do seu curso.
O aluno deve ser orientado a pegar uma senha de atendimento e será orientado
a se dirigir ao hospital credenciado mais próximo.
O transporte poderá ser feito em veículos da instituição, táxi ou ambulância. Em
casos extremos e de emergência, entre em contato com setor de suprimentos (33318545 ou 3331-8546) ou coordenação do curso (3331-8641) para que providenciem a
remoção.

CORREÇÃO E ENTREGA DE PROVAS E
TRABALHOS AOS ALUNOS
Todas as provas e trabalhos oficiais realizados pelos alunos devem ser, após a
correção e o registro no portal acadêmico, apresentados, discutidos e devolvidos aos
alunos.
O aluno tem direito à informação atualizada dos registros (notas) relativos ao
seu desempenho acadêmico, inclusive de ver, examinar e discutir com o professor as
provas e trabalhos que fizer, não sendo permitida sua retenção.
É importante lembrar que, após o período de ajuste de matrículas, as avaliações
somente deverão ser entregues aos alunos regularmente matriculados e que estão
incluídos na pauta digital do professor.
Revisão de notas
Se for detectado algum erro material na atribuição da nota, seja por discrepância
dos critérios utilizados na avaliação, omissão parcial ou total na correção, erro no
lançamento de notas ou casos correlatos, o aluno poderá requerer revisão da nota no
prazo estabelecido pelo calendário acadêmico.
Poderá ser concedida revisão de nota por meio de requerimento fundamentado,
feito pelo interessado, por escrito, encaminhado ao Colegiado do respectivo curso,
desde que protocolado na Secretaria Acadêmica, conforme estabelecido no Regimento
Geral da Faculdade Católica Salesiana.
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Após ser protocolado na Secretaria Acadêmica, o requerimento será encaminhado
ao professor responsável, que reavaliará o resultado obtido e emitirá um parecer,
podendo reconsiderar ou manter a nota atribuída. Se houver discordância sobre o
resultado depois destas etapas, o trabalho deverá ser submetido a uma banca com
dois professores em última instância, para emissão de parecer final sobre o caso.
Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação, a responsabilidade pelo controle
de frequência dos alunos e a conservação da documentação que comprove seus
processos de avaliação, devendo o coordenador de curso fiscalizar o cumprimento
dessa obrigação, intervindo em caso de omissão.

PORTAL ACADÊMICO
O Portal Acadêmico é a ferramenta utilizada pela Faculdade Católica Salesiana
para registro digital do rendimento acadêmico por disciplina, abrangendo os aspectos
de frequência e desempenho acadêmico (notas das avaliações).
O professor deve utilizar o sistema do Portal Acadêmico para:
• Atualizar, semanalmente, os dados de frequência de cada aluno;
• Registrar as notas das avaliações (testes, provas, ICAs) atendendo ao prazo
estabelecido no calendário acadêmico, antes da devolução da prova devidamente
corrigida ao aluno.

ATESTADO MÉDICO
As ausências dos professores, conforme Norma Diretiva 01/2009/FSV/DIREX, nos
casos facultados pela legislação trabalhista, deverão ser comprovadas por Atestado
Médico, que deverá ser entregue exclusivamente no setor de pessoal.

FALTAS E REPOSIÇÃO DE AULAS
Os procedimentos relativos à reposição de aulas são regulamentados. Existe um
formulário próprio a ser preenchido que os docentes podem requerer na Secretaria
dos Professores. O formulário deve ser aprovado pelo coordenador de curso e ser
entregue no mesmo local de retirada. As solicitações de reposição de aula deve ter
a concordância de, pelo menos, 50% dos alunos da disciplina, com lista de adesão
anexada ao formulário.

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
(AVA)
O Ambiente Virtual de Aprendizagem é um instrumento de ensino-aprendizagem
que permite ao aluno ampliar seu tempo de estudo, não se limitando apenas ao
período de duração das aulas.
Através do AVA, o professor deverá disponibilizar o Plano de Ensino da disciplina
e as aulas que serão ministradas com uma semana de antecedência.
Antes de iniciar a preparação das aulas de determinada disciplina, recomenda-se:
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• Conhecer o perfil dos alunos que vão cursá-la;
• Determinar os objetivos gerais da matéria e os específicos de cada unidade
(aula) para definir os temas e conteúdos das aulas;
• Ter um banco de materiais digitalizados para as aulas, contendo textos sobre
os temas, exemplos, experiências, depoimentos, fragmentos literários, matérias de
jornais, revistas, pesquisas estatísticas, biografias, links de internet, imagens, filmes,
etc.
Ao usar um material, é importante atentar para a questão dos direitos autorais,
pois o professor deve respeitar a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9610.htm).

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A MONTAGEM
DE UMA AULA
• Observar se ela apresenta coerência com os objetivos do curso no qual está
inserida;
• Repassar os conteúdos com clareza, precisão, objetividade e coerência;
• Utilizar vocabulário coerente com o tipo de público que vai interagir com o
conteúdo;
• Escolher as estratégias, recursos, ferramentas e ações pedagógicas de acordo
com todas as possibilidades que o Ambiente Virtual de Aprendizagem oferece;
• Apresentar o conteúdo de forma sintética, levando em consideração a
apresentação e o uso dele na Internet;
• Apresentar recursos didáticos (figuras, tabelas, cases e links);
• Utilizar ilustrações sempre que for possível e pertinente, tornando o visual
mais agradável e atraente ao aluno;
• Usar links e/ou informações da web para dar apoio à pesquisa;
• Sugerir o uso de links e navegação em outros sites de forma equilibrada, para
não desviar o aluno do tema principal;
• Organizar as atividades de maneira que o estudante vivencie diversas
situações;
• Sugerir fontes bibliográficas que complementem o tema;
• Promover atividades que favoreçam as interações;
• Cuidar para que os conteúdos não referenciados sejam de sua própria autoria.

INFRAESTRUTURA DE APOIO AO
PROFESSOR
A Faculdade Católica Salesiana disponibiliza à comunidade acadêmica uma
infraestrutura física adequada à viabilização das funções de ensino, extensão,
pós-graduação, responsabilidade social, gestão, iniciação e pesquisas científicas,
constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional. Para tanto, oferece ambientes
físicos, equipamentos, acervo bibliográfico e procedimentos operacionais com vistas
à materialização das atividades de ensino e aprendizagem previstas nos projetos
pedagógicos dos cursos, bem como aquelas emergentes do cotidiano acadêmico.
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No andar térreo do prédio Avenida Vitória, os professores de tempo integral
possuem 02 salas para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, como
planejamento das atividades, elaboração dos planos de aula, avaliações e outras
atividades inerentes aos docentes. Em uma destas salas o espaço é reservado aos
trabalhos individuais, e na outra sala podem ser desenvolvidas atividades em grupos e
até mesmo atendimento aos discentes. Esse espaço está equipado com infraestrutura
de informática, num total de 14 cabines com computador, impressora e acesso à
internet, atendendo, de maneira excelente, as necessidades dos docentes da Católica,
considerando a quantidade e dimensão adequadas, bem como a limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e infraestrutura de
informática.
Além disso, também são disponibilizados a todos os professores, 08 salas de
orientação para atendimentos individuais e em grupos, que permitem ao professor
o desenvolvimento dos trabalhos de orientação aos discentes, tais quais: exercícios,
estudos de casos, pesquisas acadêmicas, estágios, trabalhos de conclusão de curso,
projetos de iniciação científica e de extensão, entre outros.
Sala dos Professores
A Sala dos Professores é um ambiente de uso exclusivo dos docentes da Faculdade
Católica Salesiana. Foi idealizado para que o professor realize atividades relacionadas à
docência, tais como correção de provas e exercícios, organização do material didático,
leitura, preparação de aulas, acesso à Internet para postagem de aulas no Ambiente
Virtual de Aprendizagem e para atualização dos dados acadêmicos (faltas e notas).
Na Sala dos Professores, cada docente possui um escaninho para alocação dos
pertences pessoais e de material didático.

FICA ESTRITAMENTE PROIBIDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS
NESSE AMBIENTE.

SECRETARIA DOS PROFESSORES
É na Sala dos Professores que está localizada a Secretaria dos Professores, sendo
este setor elo entre o professor e a instituição. É neste local que o professor formalizará
a sua presença (assinatura do ponto), retirará e devolverá as pautas, provas, atas e
demais documentos de ordem acadêmica.
Quando ocorrerem atrasos ou faltas, a Secretaria de Atendimento aos Professores
deve ser informada sempre, sendo que após 10 (dez) minutos do horário de aula, será
assinalada a falta pelo responsável do setor. No caso do professor se ausentar da sala
de aula antes do final previsto do seu horário, também será assinalada a falta.

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL
Laboratórios de Informática
O Setor de Tecnologia da Informação responde pela instalação, manutenção
e controle dos equipamentos de informática, configuração e suporte da rede de
computadores cabeada e sem fio, administração dos sistemas, segurança da informação
e ainda administração da rede telefônica. O Setor de Tecnologia da Informação localiza-
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se no Bloco Dom Bosco I, próximo à Direção Administrativa e Financeira.
Contatos para agendamento e suporte: suporte@catolica-es.edu.br
Orientações quanto ao uso dos equipamentos e Laboratório de Informática:
Não é permitido o uso de notebooks ou equipamentos pessoais nas salas que
correspondem à Infraestrutura de Laboratórios de Informática, assim como ocorre nas
salas Multimídia, salvo quando houver autorização prévia da Direção.
Caso não esteja utilizando o computador ou impressora, manter os equipamentos
desligados.
Os usuários dos laboratórios de informática comprometem-se a utilizar os recursos
exclusivamente para atividades de ensino, pesquisa ou extensão;
Os Laboratórios de Informática somente poderão ser utilizados para aulas dos
cursos regulares, nos horários previstos, e não havendo agendamento de aula para
referido horário, havendo disponibilidade do laboratório, a comunidade acadêmica
poderá usa-lo para devidas consultas e acesso à Internet;
As aulas nos Laboratórios de Informática contarão obrigatoriamente com a
presença de, pelo menos, um professor-responsável, ou na ausência deste, de um
responsável designado pelo professor para coordenar o laboratório no horário da aula
agendada;
É expressamente proibido nos Laboratórios de Informática, exceto com permissão
da Coordenação dos Laboratórios, para fins didáticos:
1. Instalar software não licenciado (“pirata”) e/ou qualquer outro tipo de
software;
2. Alterar a configuração padrão dos softwares instalados;
3. Abrir, desmontar, consertar e reconfigurar qualquer equipamento;
4. Danificar equipamentos;
5. Trazer equipamentos particulares para utilização no laboratório, salvo
dispositivos de armazenamento removível de pequeno porte, como pen drives;
6. Retirar equipamentos sem autorização do Coordenador de Tecnologia da
Informação;
7. Desenvolver e disseminar vírus de computador nos equipamentos;
8. Criar e/ou utilizar programas que tenham o objetivo de obter senhas ou outros
dados pessoais de outros usuários;
9. Utilizar jogos;
10. Acessar páginas ou utilizar software com conteúdo pornográfico;
11. Fumar e/ou consumir qualquer tipo de alimento ou bebida dentro dos
laboratórios;
12. Utilizar os equipamentos para fins pessoais, ou qualquer outro tipo de
atividade incompatível com as tarefas acadêmicas;
13. Desorganizar o laboratório;
14. Troca periféricos (mouse, teclado, monitor de vídeo, etc) ou equipamentos de
lugar;
15. Desrespeitar, agredir verbalmente outras pessoas e usar vocabulário de baixo
calão dentro dos laboratórios;
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16. Tornar públicos assuntos pessoais alheios, conteúdo de correspondências
eletrônicas particulares sem autorização;
17. Publicar ou enviar produto de trabalho de outras pessoas, violando os direitos
autorais.
Recomendações e boas práticas de utilização dos Laboratórios de Informática:
1. Os computadores devem ser desligados no final da aula pelos próprios
usuários;
2. Arquivos gravados pelo usuário em discos rígidos devem ser copiados para
seu dispositivo de armazenamento pessoal ao termino da aula, pois os discos rígidos
serão apagados sem prévio aviso;
3. Problemas e ocorrências estranhas observadas com o equipamento devem
imediatamente ser reportados ao professor-responsável, conforme o caso;
4. Zelar pela boa utilização dos computadores, cadeiras, mesas e demais
equipamentos dos laboratórios de informática.
Laboratórios Didáticos Especializados dos Cursos de Graduação:
Os laboratórios são de uso exclusivo para as atividades de ensino e pesquisas
orientadas, e exigem a adoção de cuidados especiais na sua utilização e manutenção.
A equipe dos laboratórios é formada por um Coordenador Geral e uma equipe de
técnicos e auxiliares que têm como objetivo atender ao professor, dentro das regras
institucionais, da melhor maneira possível, proporcionando um ambiente adequado
para contribuir com o processo ensino-aprendizagem.
As aulas práticas ocorrem mediante agendamento de acordo com os seguintes
prazos:
• Prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência para os laboratórios das
áreas de anatomia, microbiologia, bioquímica, química e afins;
• Prazo mínimo de 07 (sete) dias de antecedência para as aulas específicas de
enfermagem, fisioterapia, farmácia, ciências biológicas, psicologia, educação física,
engenharias e arquitetura;
• Prazo mínimo de 30 (trinta) dias para as aulas de técnica e dietética.
1. O agendamento é feito por e-mail seguindo o modelo de protocolo padrão
da instituição. A aula só está efetivamente agendada mediante retorno, por e-mail,
da coordenação de laboratórios. Recomenda-se que o roteiro da aula também seja
encaminhado. Os técnicos não estão autorizados a atender aulas não planejadas e sem
roteiro.
2. Recomenda-se que no início do período o professor verifique os equipamentos
e reagentes disponíveis na instituição.
3. Caberá ao técnico a responsabilidade de testar (quando necessário) e montar/
desmontar a aula conforme o protocolo recebido;
4. Caso seja necessária a presença do técnico durante as aulas, o professor
deverá, no momento do agendamento, fazer a solicitação com a devida justificativa
para análise da Coordenação Geral dos Laboratórios.
5. As requisições de compra de reagentes, drogas, vidrarias e outros materiais
de consumo deverão ser encaminhadas aos respectivos coordenadores de curso para
serem inseridas no planejamento anual dos cursos. As solicitações fora do planejamento
deverão ser encaminhadas pelos coordenadores de curso à Coordenação Geral dos
Laboratórios.
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6. A retirada de equipamentos e materiais dos laboratórios somente pode
ocorrer com autorização expressa da Coordenação Geral dos Laboratórios.
7. Cabe ao professor a responsabilidade pelo uso do laboratório, por abrir e
fechá-lo, desligando, após o término, todos os equipamentos.
8. O professor é responsável por cumprir e fazer cumprir todas as normas de
biossegurança durante as aulas práticas. Cada laboratório tem normas próprias de
funcionamento, que devem ser seguidas rigorosamente pelos professores e alunos.
9. Cabe ao professor a responsabilidade pelo material em uso nas aulas, devendo
comunicar ao técnico, imediatamente, qualquer ocorrência.
10. O professor tem acesso aos laboratórios nos horários de aula mediante à
solicitação da chave e preenchimento do formulário de entrega/devolução, que fica
disponível na sala dos professores.
11. As aulas que, eventualmente, não forem ministradas, deverão ser comunicadas
com antecedência, para evitar desperdícios ou possibilitar processos de remanejamento.
Outras situações não contempladas nos procedimentos acima deverão ser
encaminhadas ao Coordenador Geral dos Laboratórios para avaliação e tomada de
decisão.

AUDIOVISUAL
O Setor de Audiovisual tem como missão disponibilizar os recursos audiovisuais
de forma a assegurar o bom funcionamento das aulas e de outras iniciativas acadêmicas,
além de fornecer suporte técnico aos docentes e discentes, quanto ao uso dos recursos
audiovisuais. O Setor de Audiovisual localiza-se no prédio Dom Bosco II, 1° Andar, Sala
120.
Horário de funcionamento:
Funciona de segunda à sexta-feira das 06 horas às 22h30min, e aos sábados das
07 horas às 18 horas.
O Setor de Audiovisual é também responsável pela confecção das identidades
estudantis e dos crachás funcionais, tendo os seguintes horários para atendimentos
desta natureza: de segunda-feira à sexta-feira das 8 horas às 11 horas, das 14 horas às
17 horas e das 19 horas às 21h30min, assim como aos sábados das 8 horas às 12 horas.
Os contatos com o setor podem ser efetivados pelo telefone (27) 3331-8538, e
pelo e-mail audiovisual@catolica-es.edu.br.
Normas para reserva de espaços e equipamentos:
As reservas devem ser solicitadas exclusivamente por DOCENTES, utilizando
o e-mail institucional e observando os prazos estabelecidos. Entretanto, dúvidas a
respeito dos equipamentos e procedimentos podem ser solucionadas por telefone ou
diretamente no setor, nos horários de trabalho anteriormente relatados.
Prazos para reserva:
• Sonorização para Eventos - 5 dias úteis.
• Equipamentos Audiovisuais - 3 dias úteis.
• Auditório Multimídia - 2 dias úteis.
• Sala Multimídia - 1 dia útil.
As reserva fora do prazo só poderão ser efetivadas com autorização prévia da
Direção.
É imprescindível que o DOCENTE faça o cancelamento da reserva assim que
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decidir não mais utilizá-la.
Orientações quanto ao uso dos Espaços Multimídias:
• Ao entrar:
o Constatar se existe alguma anormalidade no local ou nos equipamentos
audiovisuais, informando ao Setor de Audiovisual imediatamente;
o Manter a janelas e porta fechada caso o condicionador de ar esteja ligado;
o Caso não esteja utilizando os recursos audiovisuais mantê-los desligados;
o Qualquer dúvida na utilização dos equipamentos audiovisuais, solicitar suporte
ao Setor de Audiovisual;
o Utilize apenas pincéis, marcadores e apagadores específicos para quadro
branco.
• Ao Sair:
o Apagar o quadro;
o Desligar todos os equipamentos audiovisuais;
o Fechar com a chave o armário multimídia;
o Desligar a iluminação e fechar com a chave a sala multimídia, caso não ocorra
outra atividade posterior;
o Entregar as chaves da Sala Multimídia na Secretaria dos Professores;
o Registrar possíveis ocorrências na Secretaria dos Professores.
Segundo a normativa que regula a utilização dos espaços multimídias, informa-se
que:
o Estão proibidas confraternizações com alimentos ou bebidas nas salas
multimídias e no auditório;
o A utilização dos espaços multimídias só é permitida com a autorização prévia
do Coordenador de Cursos, responsável pelos discentes e docentes envolvidos na
atividade;
o É obrigatório manter a porta e as janelas fechadas caso o equipamento de arcondicionado esteja ligado;
o As salas multimídias não devem ser utilizadas para práticas de danças ou
atividades físicas. Nesses casos, deve ser feita a reserva antecipada para os espaços
específicos para essas atividades.
Por determinação da Direção não é permitido o uso de notebooks ou
computadores pessoais em nossa infraestrutura multimídia, salvo quando houver
autorização prévia da própria Direção.

BIBLIOTECA
A biblioteca presta serviços de apoio às atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Está conectada à rede da Faculdade, com acesso à Internet. Seu acervo
está à disposição da comunidade acadêmica para consultas e empréstimo domiciliar,
podendo ser acessado online, através do site http://www.catolica-es.edu.br/biblioteca.
O controle de empréstimo e as consultas ao acervo de livros, periódicos, etc., são
feitos através do sistema TOTVS, que permite acessos a buscas, reservas e renovações
24 horas online.
A biblioteca participa de redes de comutação bibliográfica, como BIREME,
e disponibiliza 15 (quinze) computadores para pesquisas na Internet e digitação de
trabalhos acadêmicos.
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Horário de Funcionamento:
•         Segunda a Sexta-feira: 7 horas às 22 horas
•         Sábados: 8 horas às 12 horas
Empréstimo:
•       Consulta local:
Obras do acervo de referência;
Livros de tarja vermelha;
Periódicos e TCCs.
•        Empréstimo domiciliar (quantidades permitidas):
Professores: 05 (cinco) livros pelo prazo de 15 (quinze) dias.
•        É possível renovar o empréstimo caso não haja pedido de reserva.
•      Será cobrada de todos os usuários, inclusive professores e funcionários, multa
de R$ 1,00 (um real) por dia para cada material em atraso.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é uma comissão que toda Instituição
de Ensino Superior (IES) deve constituir e que é responsável por realizar o processo
interno de Autoavaliação, tendo como finalidade o aperfeiçoamento dos agentes
da comunidade acadêmica e da instituição como um todo (professores, alunos,
funcionários, entre outros). É composta por representante docente, representante
discente, representante dos coordenadores, representante técnico-administrativo,
e representante da sociedade civil. Periodicamente a CPA promove atividades de
avaliação, e a participação do professor é de grande importância nesse processo.
Além dos mecanismos formais de avaliação, a participação espontânea do professor
com sugestões, comentários e/ou críticas são sempre muito bem vindas e podem ser
feitas pessoalmente, por meio dos representantes da CPA ou pelos questionários de
avaliação que são semestralmente abertos aos alunos, professores e funcionários.

COMISSÃO DE ÉTICA NA PESQUISA
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Católica Salesiana é um órgão
colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo, constituído nos termos da Resolução 466 do Conselho
Nacional de Saúde, expedida em 12 de dezembro de 2012, e da Norma Operacional
001 do Conselho Nacional de Saúde expedida em 30 de setembro de 2013.
O CEP tem por finalidade defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua
integridade e dignidade e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro de
padrões éticos. Dessa forma, todos os trabalhos de iniciação científica e/ou trabalhos
de conclusão de curso que possam gerar constrangimento ético ou riscos à saúde para
os participantes da pesquisa, devem ser encaminhados para apreciação e aprovação
do CEP, antes de sua execução.

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO
O Núcleo de Apoio pedagógico (NAP) é o órgão responsável pelo apoio
acadêmico no desenvolvimento de programas de formação continuada dos docentes
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e acompanhamento da qualidade da aprendizagem discente, decorrente da Política
Institucional de Ensino estabelecida no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
O objetivo em se tratando dos docentes é otimizar a relação ensino-aprendizagem
desenvolvida pela Faculdade Católica no cumprimento de sua missão e das visões dela
decorrentes. Nesse sentido, o Núcleo de Apoio Pedagógico objetiva acompanhar,
orientar e avaliar os processos pedagógicos desenvolvidos pelo docente, com vistas a
contribuir nas atividades didático-pedagógicas desenvolvidas em sala de aula.

NÚCLEO DE APOIO PSICOLÓGICO - NAPSI
O Núcleo de Apoio Psicológico (NAPSI) da Faculdade Católica Salesiana do
Espírito Santo, desenvolvido pelo curso de Psicologia, tem por finalidade promover
espaços de escuta, reflexão e acompanhamento psicoterápico para alunos e
funcionários (corpo docente e pessoal técnico-administrativo), prioritariamente no que
tange às questões vivenciadas por estes durante o processo de ensino- aprendizagem
ou no exercício de suas atividades laborais. O atendimento é realizado por docentes
do curso de Psicologia.

NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO - NAEE
O Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAEE) tem como objetivo
apoiar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos portadores de deficiência. O
NAEE inicialmente faz uma triagem e avaliação das necessidades educacionais dos
alunos, e com a participação do Núcleo de Apoio Pedagógico elabora um plano de
acompanhamento e apoio pedagógico, diferenciado e específico para cada tipo de
deficiência, identificada e comprovada mediante laudo médico, pautado nos espectros
de atuação delineados no Plano de Acessibilidade da Católica.

INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA
A política de Iniciação e Pesquisa Científicas da Faculdade Católica Salesiana
do Espírito Santo almeja despertar e incentivar a vocação de pesquisador nos corpos
docente e discente da Instituição, criando as condições necessárias para que haja o
envolvimento na vertente da produção do conhecimento.
A operacionalização da política de Iniciação e Pesquisa Científicas acontece por
meio das diretrizes: despertar vocação científica; incentivar o exercício da produção
científica e inovação tecnológica; estimular a pesquisa de campo e o exercício da ética
na pesquisa. Portanto, a inovação tecnológica integra todas as ações acadêmicoadministrativas da Iniciação e Pesquisa Científicas.
O desenvolvimento da Iniciação e Pesquisa Científicas e desenvolvimento
tecnológico e inovação são práticas pedagógicas que procuram despertar a vocação
científica no aluno, engajando-o em atividades de pesquisa científica qualificada e
ética, adequadamente orientada por docentes-pesquisadores, contribuindo para o
aperfeiçoamento da formação acadêmica e profissional do aluno e para a geração e a
disseminação do conhecimento auferido.
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As atividades são desenvolvidas semestralmente, mediante a concessão de bolsas
de Iniciação e Pesquisa Científicas aos alunos de graduação da Faculdade Católica,
via Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) e demais órgãos de
fomento à pesquisa e à inovação tecnológica.
A estrutura organizacional para a gestão da Iniciação e Pesquisa Científicas
está sob a responsabilidade do Comitê de Iniciação e Pesquisa Científicas (CIPEC),
constituído por 4 professores pertencentes ao quadro docente da Católica e 1 membro
coordenador, nomeados pela Direção, com mandato dos seus membros de 3 anos,
permitida a recondução.
As bolsas do Programa de Iniciação e Pesquisa Científicas destinam-se aos alunos
regulares de cursos de graduação. Os projetos inscritos deverão estar incluídos nas
quatro principais linhas de pesquisas: Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Humanas
e da Educação; Ciências Sociais e Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Empresariais
e de Desenvolvimento e Tecnologia. Os docentes recebem 2 horas semanais para a
orientação dos projetos.

CENTRAL DE ESTÁGIO, EMPREGO E
EXTENSÃO
Para dar apoio às atividades de Estágio, Emprego e Extensão, a Instituição
mantém este setor, que tem por objetivo intermediar todas as ações de estágio, para
que os alunos possam realizar estas atividades adequadamente, de acordo com a
legislação vigente e o Regulamento da Instituição. Nessa Central, tanto o aluno como
os articuladores e professores-orientadores de estágio encontram uma estrutura de
apoio para a divulgação das vagas de estágios, elaboração dos termos de compromisso
e do contrato de estágio, bem como todos os procedimentos e normas que envolvem
a realização destes.
Também é de responsabilidade da Central de Estágios, Emprego e Extensão a
divulgação de vagas de estágios para os alunos, o contato com as empresas da região
de abrangência da Católica, além do acompanhamento e controle dos convênios com
as organizações públicas e privadas.
Na área de Extensão, a Central atua como apoiadora de todos os eventos
realizados pela Católica, fazendo os registros e emitindo os certificados para os
participantes. Os professores responsáveis pelos projetos de extensão, e os alunos que
participam dos mesmos, também são atendidos em suas necessidades operacionais
pela Central.

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS
O investimento que a Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo realiza,
ao longo da sua história, nos projetos de extensão e nas atividades extensionistas é
baseado no entendimento de que existe um tripé institucional que interliga o ensino,
a pesquisa e a extensão. O diálogo que estes projetos proporcionam com a sociedade
é fundamental para mudar, de forma direta, a realidade social, além de oportunizar a
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devolução do conhecimento gerado intramuros acadêmicos para a comunidade onde
a Instituição se insere.
As diretrizes e as políticas institucionais para a extensão incluem em sua perspectiva
o desenvolvimento e a integração social. Há um entendimento da necessidade do
exercício da cidadania, da promoção da saúde, da promoção do desenvolvimento
sustentável e do resgate do desenvolvimento artístico e cultural. Entende-se que estas
conquistas só são atingidas quando há uma prática que promova o intercâmbio entre a
comunidade e a Instituição. Estas práticas alcançadas pelos projetos de extensão têm
sido um espaço privilegiado de formação, através do qual as atividades de ensino e
todas as ações a elas relacionadas assumem posição de destaque.
Nesse sentido, diversas são as atividades práticas propostas aos acadêmicos, com
a orientação de professores e supervisão dos Coordenadores de Cursos, bem como a
realização de atividades que estabelecem vínculos com a comunidade, implementando
políticas de desenvolvimento e integração social.
A operacionalização dessa política é efetivada por meio das seguintes diretrizes:
exercício da cidadania; promoção da saúde; promoção do desenvolvimento
sustentável; resgate e desenvolvimento artístico e cultural; promoção do intercâmbio
entre comunidade e IES.
Para a operacionalização desta política e suas diretrizes, a Católica instituiu
o documento “Extensão: Políticas e Normas de Operacionalização”, disponível
no link http://www.catolica-es.edu.br/extensao-pesquisa. Tal documento define a
caracterização das ações de Extensão, e todo o seu delineamento na Instituição.
A apresentação de projetos de extensão é feita por meio dos processos seletivos
e está vinculada aos editais da Instituição, que publica anualmente dois editais de
programas e projetos de extensão e um edital de atividades artísticas e culturais.
As atividades são desenvolvidas mediante a concessão de bolsas de Extensão da
própria Instituição e demais órgãos de fomento à extensão e cultura para os alunos de
graduação. Os docentes recebem 2 horas semanais para a orientação dos projetos.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
A Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo vislumbra na Educação a
Distância um propulsor à educação e objetiva atender à crescente demanda por ensino
universitário e, ao mesmo tempo, responder por meio dessa modalidade inovadora
às metas do Plano Nacional de Educação (PNE 2011/2020), o qual tem por desafio
de caráter nacional aumentar qualitativamente a taxa bruta de matrícula na educação
superior para 50%, e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos.
Desta forma, a partir de 2014, a IES dá continuidade à sua jornada rumo à
consolidação plena da oferta de educação a distância. Neste ano foram oferecidas
três disciplinas no formato semipresencial – Comunicação e Expressão, Sociologia e
Metodologia Científica –, sendo que, no primeiro semestre daquele ano foram inscritos
aproximadamente 1.200 alunos nessa modalidade e, no segundo semestre, 1.100

alunos. No primeiro semestre de 2015 estão inscritos 1.172 alunos em Comunicação
e Expressão; 400, em Sociologia; 407, em Metodologia da Pesquisa; e, 175, em
Educação e Diversidade – perfazendo um total de 2.154 alunos cursando disciplinas
semipresenciais.
A estratégia utilizada pela instituição para ministrar as disciplinas semipresenciais
contempla o uso de mídias integradas. A incorporação de novas tecnologias
nos cursos da IES é uma tendência que vem se consolidando e está em constante
aperfeiçoamento na Instituição. Uma ferramenta em uso, com muito sucesso, é a
implantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que permite aos professores
disponibilizarem previamente ao aluno as aulas, de tal forma que o processo ensinoaprendizagem tem como centro o aluno, e não o professor. A consequência disso é um
aumento significativo na qualidade das aulas e um melhor aproveitamento do tempo
em sala de aula, que passa a ser dedicado ao aprofundamento do conteúdo.
Por meio das novas tecnologias adquiridas, professores e alunos têm acesso
a diferentes ferramentas, como a Biblioteca Virtual, Fóruns de Debates, Quadro de
Avisos, Sala Virtual, e-mail, além de espaços específicos para inserção do Plano de
Ensino, das aulas, das avaliações e atividades de aprendizagem, entre outros.
Todo o esforço institucional em direção a essas orientações oficiais para a
educação e, em especial, para a modalidade a distância, coadunam com os princípios
filosóficos, científicos e tecnológicos constantemente revistos e adaptados à prática
educacional, buscados desde o início da atuação da Faculdade Católica Salesiana.
A instituição alinha-se também à proposta de EaD por meio de sua missão, que é
promover a formação de profissionais comprometidos com a vida e a transformação
social, contribuindo com a construção de uma sociedade justa, solidária e sustentável.
A Faculdade Católica Salesiana está alinhada à Filosofia Salesiana e aos postulados
de Dom Bosco, que estabelece como prioritária a formação global dos jovens, tanto
no aspecto científico e tecnológico, como também nos valores, nos princípios éticos,
na legislação institucional representados nos seus processos e procedimentos internos,
bem como na utilização cada vez maior das tecnologias de informação e comunicação
(TIC).
A Educação a Distância apresenta especificidades de gestão, logística e execução,
expressa também no seu Projeto Político Pedagógico, na medida em que essa
modalidade absorve, adapta e amplia as Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC).
Na EaD, ensinar e aprender se faz de forma diferenciada do modus operandi
do chamado “ensino tradicional”, com estratégias mais inovadoras e motivadoras,
com destaque para a Internet, que incorpora várias mídias, com a possibilidade do
desenvolvimento diferenciado de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), de acordo
com o plano organizacional, o curriculum e as disciplinas, com o seu encadeamento e
encaixe, por meio de recursos de aprendizagem, online e material didático impresso
para essa finalidade.
Além da sustentabilidade financeira e infraestrutura física e tecnológica adequadas,
fazem parte desse planejamento vários agentes, desde o corpo diretivo administrativo,
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acadêmico e técnico da IES, até a equipe multidisciplinar especificamente voltada
a essa modalidade: designer educacional e gráfico, autores de materiais didáticos
de qualidade e revisores com respeito aos direitos autorais, professores e tutores
com formação didática e experiência em EaD. Dessa forma, foi proposta a seguinte
composição da equipe acadêmica do NEAD:
• Coordenadores de cursos: docentes responsáveis pelo cumprimento
adequado do conteúdo estabelecido no PPC. Possuem a incumbência de definir,
em conjunto com o NDE e Colegiado do Curso, entre outras, a bibliografia básica
e complementar que será adotada; supervisionar a pertinência e a qualidade dos
materiais didáticos elaborados pelos docentes, assegurando que eles sejam produzidos
para a modalidade a distância; e fazer a gestão acadêmica dos processos de ensino e
de aprendizagem.
• Docente: profissional presente na sede da IES, que possui no mínimo 2
(dois) anos de experiência superior e profissional na área do curso, com produção
científica compatível e experiência de no mínimo 1 (um) ano na modalidade EaD,
além de ter participado de curso de capacitação promovido pela IES. É responsável
pela organização teórico-metodológica da disciplina, elaboração de material didático,
associado ao “livro didático do aluno”.
• Tutores: estão sob a responsabilidade da Faculdade Católica Salesiana do
Espírito Santo. Eles atuam em regime parcial de trabalho nas unidades de apoio
presencial. Se necessária a contratação e ou substituição de tutores, a responsabilidade
é atribuída à gestão da Coordenação de Educação a Distância do NEaD, indicado no
PDI, e em consonância com o Projeto Pedagógico.
• Tutor a distância: profissional presente na sede da IES; tem domínio sobre
o conteúdo da disciplina em que atua, com formação adequada à esta área, além de
experiência em tutoria e/ou disponibilidade para participar de cursos de capacitação.
É o responsável pela motivação, colaboração e intermediação do processo de ensino
e aprendizagem entre alunos e o AVA nas disciplinas do curso, sempre respeitando os
conhecimentos anteriores do aluno. Atribuem notas às atividades disponibilizadas no
ambiente virtual de aprendizagem, acompanham e emitem relatórios do desempenho
dos alunos.
• Tutor presencial: profissional vinculado à unidade de apoio presencial, com
formação específica na área de atuação e experiência em tutoria, quando não a possui,
é indicado para ser capacitado pelo programa de formação da IES ou de organização
específica indicada para exercer essa função. É responsável por acompanhar e auxiliar
os alunos das Unidades na realização de suas atividades. Motiva os alunos quanto
à assiduidade e organização do tempo no curso, informando sobre prazos, horários
destinados às atividades presenciais obrigatórias, fortalecendo assim o vínculo do
estudante com o curso. Ele também orienta o uso do AVA, tanto para a disciplina,
quanto para acessos a documentos relativos ao curso e ao sistema acadêmico. Realiza
a correção das atividades online e registra a frequência dos alunos nas atividades
presenciais obrigatórias; imputa nota e frequência das atividades e provas presenciais
no Sistema Acadêmico, organiza e orienta a turma nos trabalhos individuais ou em
grupo.
• Designer instrucional: profissional responsável por auxiliar os docentes,
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indicando e instruindo o design mais apropriado para a elaboração de material didático
para EaD virtual ou impresso; dá assistência aos docentes nos processos de elaboração
de aulas e atividades no AVA; avalia rotinas de implementação de novas tecnologias
utilizadas para EaD, sempre de acordo com as solicitações indicadas pela Coordenação;
elabora e desenvolve recursos didático-pedagógicos para serem utilizados na Educação
a Distância.
• Revisor: profissional responsável pela manutenção do uso correto da norma
culta da Língua Portuguesa e da Metodologia e na revisão textual e gráfica dos materiais
didáticos pedagógicos e informacionais impressos e/ou on-line do curso.
• Assistentes: profissionais responsáveis por prestar auxílio acadêmicopedagógico.
A IES tem por objetivo atuar na oferta de cursos, a partir da sua autorização e
credenciamento de EaD junto ao MEC, processo este protocolado em Abril de 2015,
com a mesma qualidade do seu corpo acadêmico, composto de mestres e doutores,
com experiência em ensino superior e em EaD. Para atender a esse último requisito,
necessário para a qualidade de seus cursos, já está previsto no seu PDI uma política de
capacitação, atualização e avaliação constante para tutores, docentes e corpo técnicoadministrativo, através de cursos diversos promovidos na Faculdade Católica Salesiana
do ES, e em outras organizações.

OUVIDORIA
A Ouvidoria é um canal de comunicação direto da comunidade interna (alunos,
professores e funcionários), assim como da sociedade regional onde está inserida. Seu
funcionamento é regulamentado pela Resolução CONSUP nº 1/2010.
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