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1  APRESENTAÇÃO

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional descreve as diretriz-
es a serem seguidas pela Faculdade Arquidiocesana de Curvelo para o 

próximo quinquênio, constituindo-se, portanto, como principal documento 
norteador das ações desenvolvidas pela Instituição. O PDI está alicerçado na 
missão, nos valores e nos propósitos fundamentais da Instituição, visando à 
construção de um ambiente propício ao desenvolvimento do processo de ensi-
no-aprendizagem e o fortalecimento regional. 

Para o desenvolvimento deste PDI, a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, 
conta com a colaboração e compromisso de todos que integram o seu Corpo 
Docente, Técnico-Administrativo e Discente. Através de todos os envolvidos 
neste processo, a Faculdade espera elevar, cada vez mais, a qualidade dos cursos
oferecidos, proporcionando à sociedade, profissionais capacitados, e conscientes 
de seu papel como agentes de transformação social. 

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo assume o compromisso de atender os 
requisitos legais e acadêmicos nos termos da Lei 10.861 de 14 de abril de 2004. 
Compromete-se ainda a atender ao disposto no Decreto n.º 5.296/2004 e Decreto
 n.º 5.773/2006, no que se refere à promoção de acessibilidade e de atendimento
 diferenciado aos portadores de necessidades especiais. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Arquidiocesana de 
Curvelo está dividido em dezesseis pontos: o primeiro ponto contempla esta 
apresentação; o segundo ponto descreve o perfil institucional com uma breve 
história da FAC, caracterização e sua organização administrativa; o terceiro pon-
to apresenta a identidade, missão, valores, propósitos fundamentais, princípios
da formação no Ensino Superior, pressupostos Pedagógicos do Ensino, 
Referências para a Pesquisa na Faculdade, o Núcleo de Extensão, o Proces-
so de Gestão Integradora, bem como a Autoavaliação Institucional; o quarto 
ponto apresenta as áreas de atuação da Instituição: Graduação, Pós-Gradu-
ação, a Pesquisa, o Comitê de Ética, o detalhamento das ações da Extensão e 
a Articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão; o quinto ponto demonstra 
a Comunicação Estratégica da FAC, bem como suas perspectivas de Comu-
nicação; o sexto ponto trata das ações de Responsabilidade Social da Institu-
ição; o sétimo ponto demonstra as atividades de responsabilidade ambiental 
da FAC; o oitavo ponto trata das ações de arte e cultura; o nono ponto retra-
ta as atividades que caracterizam a identidade confessional da FAC; o décimo 
ponto apresenta o corpo funcional da instituição: docentes e técnico-admin-
istrativo; o ponto décimo primeiro apresenta a política de atendimento aos 
discentes e aos egressos; o ponto décimo segundo trata da ouvidoria; o ponto 
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décimo terceiro apresenta os diversos aspectos relacionados à infraestrutura 
da Instituição; o ponto décimo quarto apresenta o processo de desenvolvi-
mento da autoavaliação institucional; o ponto décimo quinto trata dos as-
pectos relacionados ao planejamento e gestão estratégica e, por fim, o ponto 
décimo sexto apresenta os aspectos financeiros e orçamentários da Instituição.
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2  PERFIL INSTITUCIONAL

2.1  História da FAC

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo FAC tem sua origem no Colégio Padre
Curvelo, fundado em 1927, inicialmente, com o nome de Lyceu Mineiro, 
pelo Sr. Érico de Bacelar e Souza, projetando-se na história da educação da 
cidade e região. Foi administrado, durante muito tempo, por padres
 holandeses da congregação do Verbo Divino.

Em 1943, passou a chamar-se Ginásio Padre Curvelo, nesta década foi criada a 
escola técnica de comércio Padre Curvelo, com funcionamento noturno.

Em 1960, já sob a direção da Mitra Arquidiocesana de Diamantina, mas tendo
 como mantenedora a sociedade Lyceu Mineiro Ltda, ocorreu à consolidação 
dos cursos existentes, inclusive o curso Técnico em Administração, sob a 
denominação de Colégio Padre Curvelo.

Sob a direção de Padre Paulo Vicente de Oliveira, ocorreu a reforma do prédio 
e sua montagem para que se criasse a Faculdade de Administração de Curvelo.

O Cônego Garcia concluiu os trabalhos de implantação da Faculdade de 
Administração de Curvelo, que começou a funcionar em 1991.

O Colégio Padre Curvelo teve como alunos homens e mulheres que se destaca-
ram em todas as profissões e, na área contábil, supriu o mercado com profissio-
nais de alta competência.

Em 1999, as atividades do Colégio Padre Curvelo e da Faculdade se separam 
definitivamente, sendo o primeiro transferido, a partir de 1º de janeiro de 2000, 
gerido à Cooperativa de Professores de Curvelo Ltda, e a segunda continuou 
gerida pela Mitra Arquidiocesana de Curvelo, dedicando-se exclusivamente ao 
ensino superior. 
A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo é uma instituição de ensino superior 
confessionalmente católica, sediada na cidade de Curvelo, Estado de Minas Ge-
rais, à Rua João Pessoa, 88. Foi fundada em 23 de janeiro de 1990, após ato de 
autorização do Presidente da República Federativa do Brasil, Exmo. Sr. José Sar-
ney, através do Decreto-Federal nº 98.866 de 23 de janeiro de 1990. Iniciou suas 
atividades em 08 de janeiro de 1991, através do Curso de Bacharelado em Ad-
ministração, com aulas a partir de 14 de fevereiro de 1991, com 50 vagas anuais.

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 1.018, de 02.10.1996, do Ministério 
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da Educação e do Desporto. Obteve a Renovação do Reconhecimento através 
da Portaria Ministerial nº 69, de 17.01.2000, do Ministério da Educação.

A Faculdade é mantida pela MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,
entidade de personalidade jurídica de direito público, criada pela Lei Imperial
 nº 693, de 10 de agosto de 1853, pessoa canonicamente moral, de acordo com 
Bula Papal “GRAVISSIMUM SOLLICITUDINIS” do papa Pio IX, de 06 de  
junho de 1854, executada por “Beneplácito Imperial” de 18 de agosto de 1854, com 
sede e foro na Rua do Contrato, 104, na cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

Em 1999, tendo em vista os conceitos obtidos no Exame Nacional de Cursos, e 
com fulcro no Art. 4º e seu Parágrafo Único da Portaria Ministerial nº 2175, de 
27.11.1997, foi aumentado o número de vagas anuais para 100, em duas turmas.

Em 1999, o Curso de Bacharelado em Administração foi relacionado pelo 
MEC dentre os 40 melhores cursos de Administração do País para a ob-
tenção de renovação automática do Reconhecimento, aprovado pelo Parecer 
nº 784/99 do CNE e efetivado pela Portaria Ministerial nº 69, de 17.01.2000.

Em 25 de Outubro de 2000, a Faculdade foi agraciada pelo Conselho Regional 
de Administração de Minas Gerais, durante o VI Congresso Pan-Americano 
de Administração, com a “COMENDA MÉRITO EM ADMINISTRAÇÃO”,
categoria “MÉRITO ACADÊMICO”.

Ao longo de seus 20 (vinte) anos de existência, completados no ano de 2011, a 
Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, diplomou 821 bacharéis. No ano de 2011 
foi aprovado o Curso de Bacharelado em Direito, conforme Portaria do MEC n.º 
56, de 01/06/2011, sendo publicada no Diário Oficial da União em 02/06/2011.  
O Curso de Bacharelado em Direito atende uma grande demanda regional e 
proporciona à instituição a valorização de sua marca perante a comunidade. 

No ano de 2013, completando o quadro das ciências sociais aplicadas, o MEC autori-
zou o curso de Ciências Contábeis formando a sua primeira turma no ano de 2017. 
Assim, ao completar 27 (vinte e sete) anos de prática e experiência no ensino superior, 
com 1.194 (mil cento e noventa e quatro) estudantes diplomados, a FAC buscará 
manter a qualidade no ensino e ampliar o seu campo de atuação para outras cidades. 

2.1.1  Contextualização Geográfica

O município de Curvelo possui uma área de 3.298,789 km2 o que representa 
0,5619% do Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma cidade de médio porte, 
com população de 74.219 habitantes (Censo 2010), onde cerca de 90,8% 
da população residem na zona urbana. Tem posição geográfica estratégica
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e tem como principais vias de acesso a BR 040 (Rio - Brasília) a BR 135 
(Curvelo – Montes Claros – Bahia), a BR 259 (Curvelo – Diamantina) e situa-se
a 163 km de Belo Horizonte, 100 km de Sete Lagoas, 670 km de Brasília, 
280 km de Montes Claros, 110 km de Diamantina e 150 km de Três Marias.

Economicamente, Curvelo vive da pecuária, serviços em geral, comércio, 
indústrias, principalmente de confecções, sendo um importante centro regional 
para as cidades mais próximas. A rede bancária que opera na cidade, além de 
ampla, é dotada de expressivos bancos oficiais e particulares. O PIB municipal, 
em torno de R$ 2.000,00 / per capta, é formado, principalmente pelas riquezas
geradas na prestação de serviços, que responde por mais de 60% do total. 

O IDH-M de Curvelo o coloca em 1.721º lugar dentre os municípios brasilei-
ros, devendo-se salientar que na última década do século passado, coincidindo 
com a instalação da Faculdade de Ciências Administrativas, houve uma sensível 
melhora no índice relativo à educação, saltando de 0,751 para 0,843.

A situação geográfica de Curvelo representa circunstância marcante no modo 
de vida da população e, por isso, deve ser ressaltada. A cidade é considerada 
o portal do sertão mineiro que se prolonga para o norte do Estado. Essa lo-
calização, cuja importância não é meramente geográfica, tem um significado 
maior para a sociedade que é influenciada sob todos os aspectos por essa situação.

2.2  Caracterização da Instituição

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo é uma Instituição privada sem fins 
lucrativos que se empenha em exercer uma atividade pública. A Faculdade 
entende que a educação não é, nem poderá ser caracterizada como ativi-
dade privada, ainda que realizada por uma instituição de tal natureza. A Mitra 
Arquidiocesana de Diamantina, mantenedora da Faculdade Arquidiocesana de 
Curvelo, visa, sobretudo, à prestação de serviço à sociedade através da formação 
de cidadãos capazes e conscientes de suas responsabilidades éticas e políticas.

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo prioriza promover a cultura nos planos 
intelectual, estético, moral e espiritual, em função do compromisso com os valores 
cristãos da civilização e como instrumento de realização da vocação
integral do homem.

O desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem volta-se para a 
participação na investigação e na pesquisa, visando a criar e a difundir a visão de 
mundo e de pessoa consciente da necessária unidade que rege a multiplicidade 
do saber, além do preparo de profissionais competentes, habilitados ao eficiente 
desempenho de suas funções, atuando com eficácia e sentido de responsabilidade.
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2.3  Organização Administrativa

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, segundo o seu regimento orienta-se 
pela seguinte estrutura:

 I. De Supervisão: Presidência
 II. De Deliberação:
 a) Conselho Superior
 b) Conselho Acadêmico

 III. De Execução Superior: Diretoria

 IV. De Execução Auxiliar:
 a) Secretaria Geral
 b) Secretaria das coordenações
 c) Secretaria da direção
 d) Secretaria de Pesquisa e Extensão

 V. De Assessoramento:
 a) Assessoria de planejamento e administração
 b) Consultoria Jurídica
 c) Consultoria de informática

 VI. De Avaliação Institucional: Comissão Permanente de Avaliação

 VII. De Coordenação dos Cursos de Graduação e dos Programas de 
         Pós-Graduação:
 a) Assembleia do Curso e do Programa
 b) Colegiado do Curso e do Programa
 c) Coordenação do Curso e do Programa

2.3.1  Estrutura Acadêmico-Administrativa da Faculdade 
Arquidiocesana de Curvelo

A estrutura da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo não se desenvolve sobre 
si mesma, mas tem a finalidade última de facilitar o processo educacional a 
que se propõe. Ela busca como meta, conciliar os órgãos colegiados, executivos, 
administrativos e funcionais em vista de sua missão própria.
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O organograma a seguir apresenta a estrutura completa da Faculdade: 
 



Foto: entrada principal da FAC
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3  PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI

3.1  Identidade

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo é uma Instituição confessional que  
prioriza por difundir os valores cristãos da civilização através de sua concepção 
filosófica e epistemológica de base humanística. 

3.2  Missão

Para tanto a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo tem como missão:

Promover a cultura nos planos intelectual, estético, moral e espiritual, em função 
do compromisso com os valores cristãos da civilização e como instrumento de 
realização da vocação integral do homem.

O desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem volta-se para a par-
ticipação na investigação e na pesquisa, visando a criar e a difundir a visão de 
uma necessária unidade que rege a multiplicidade do saber, além do preparo de 
profissionais competentes, habilitados ao eficiente desempenho de suas funções, 
atuando com eficácia e sentido de responsabilidade.

3.3  Valores

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo regendo-se por sua concepção 
humanista visa a implementar os valores fundamentais do Ocidente Cristão e 
o seu zelo pela liberdade, igualdade, autonomia, pluralidade, solidariedade e 
justiça. Atenta às necessidades atuais, a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, 
também, enumera, entre os novos valores que dizem respeito à humanidade 
em sua forma mais universal, tais como, a consciência ecológica, a igualdade de 
gênero e de raça e o desenvolvimento de políticas afirmativas. 

3.4  Propósitos fundamentais

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo orienta-se pelos propósitos de pro-
moção da cultura, nos planos intelectual, estético, moral e espiritual, em função 
do compromisso com os valores cristãos da civilização, e como instrumentos de 
realização da vocação integral do homem.

O desenvolvimento do ensino e a participação na investigação e na pesquisa, 
visam a criar e a difundir uma visão do universo e do Homem consciente da 
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necessária unidade que rege a multiplicidade do saber. Para tanto a Faculdade 
busca intercâmbio e cooperação com as demais instituições educacionais cientí-
ficas e culturais de Minas Gerais e do Brasil.

3.5  Princípios da Formação no Ensino Superior

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo entende que o ensino superior é um 
momento de aperfeiçoamento e qualificação profissional. Por isso é regido por 
disposições próprias e legislações específicas que orientam o seu desenvolvi-
mento. 

Aliada a essa ideia basilar, a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo integra a 
essa parte legal, a urgente necessidade do debate a respeito da postura ética, da 
inserção responsável na sociedade e do espírito cooperativo como princípios 
norteadores dos seus discentes.

Consciente da condição específica dos estudantes e, em acordo com os princí-
pios específicos do ensino superior, a Faculdade Arquidiocesana de Curve-
lo buscará uma maior flexibilização de seu currículo, incentivo e reconheci-
mento das atividades discentes fora do ambiente da sala de aula e um melhor  
aproveitamento, no limite estabelecido pelo MEC, na modalidade de ensino à 
distância.

Aproveitando a dinâmica de seu enfoque, centrada, sobretudo, na atividade de 
ensino, a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo articulará as bases teórica de 
sua pedagogia com as atividades práticas de pesquisa e extensão visando um 
padrão de interdisciplinaridade entre os cursos e as atividades que desenvolve.

Centrada em tais reflexões e sintonizada com a sua proposta filosófica, a Facul-
dade Arquidiocesana de Curvelo buscará oferecer princípios para a formação 
de um profissional coerente e consciente de sua postura e papel no mercado de 
trabalho, caracterizados no seguinte perfil:

  •  aluno trabalhador;
  •  aluno com capacidade lógica e semiótica de comunicação interpessoal
         e capacidade de interpretação da realidade em sua dimensão buro-
   crática e  documental;  
  • práxis de raciocínio, a partir das operações do pensamento e
    detodasas lógicas dela decorrentes;
  • visão de interdisciplinaridade, numa perspectiva integrada, sistêmica
      estratégica;
  • desenvolvimento da capacidade do trabalho coletivo, da práxis da empatia
    e dos exercícios de equidade, a partir da consciência das motivações
   interpessoais e interesses institucionais;
  •  capacidade de empreender.
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3.6  Pressupostos Pedagógicos do Ensino

Em sintonia com os pressupostos doutrinais da legislação federal vigente, as 
diretrizes pedagógicas dos Cursos, encontram-se enraizadas em seu contexto 
regional e comprometidas com a qualidade e com a inovação de valor, orientam 
todas as ações da Instituição, desde a sua criação.

Fazendo uma reflexão sobre a educação e a pedagogia, o filósofo moderno Kant 
aponta a educação como processo de formação para a ética e conquista da au-
tonomia, indicando ainda os passos fundamentais para o processo educacional: 
cuidado, disciplina e autonomia.

a) Cuidado: a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo acompanha o discente 
em todas as etapas de sua formação na instituição. Incentiva-o a integrar a sua 
formação nos três eixos de ensino, pesquisa e extensão. Prioriza a contratação 
de professores mestres e doutores, promove e fomenta atividades de pesquisa 
voltada para o corpo discente e desenvolve atividades contínuas que viabilizem 
o engajamento constante em atividades de extensão;

b) Disciplina: amparada em uma pedagogia do convencimento e do autocon-
vencimento a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo oferece as bases para que 
o estudante entenda a educação como um projeto construído sobre o tripé de 
necessidades primárias, a saber, boa estrutura, bons professores, bons alunos. 
Desse modo, a disciplina do aluno, quando voltada para o cumprimento e o 
reconhecimento do relevante papel que cada indivíduo possui no processo de 
aprendizagem, torna-se o caminho mais seguro para a formação;

c) Autonomia: A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo assume como pres-
suposto fundamental de sua pedagogia a elevação dos indivíduos à conquis-
ta de sua autonomia a partir da orientação segura de professores especialistas, 
mestres e doutores, que possam ajudar a ascensão da consciência
 a agir segundo as suas próprias leis.

Ao articular princípios de tais relevâncias, a Faculdade Arquidiocesana de Cur-
velo buscará aprimorar, ainda mais, a sua linguagem de modo a considerar as 
variantes que possam fortalecer ou atrapalhar este processo de integração.

Novas práticas são exigidas e se revelam na capacidade institucional de debater 
as questões relevantes com o corpo docente e discente na busca de resultados 
aproximativos do que se pretende em relação ao ensino, às avaliações, à pesqui-
sa e à extensão.
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3.7 Referências para a Pesquisa na FAC

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo define pesquisa como um conjunto de 
atividades formalizadas de investigação científica em qualquer área do conheci-
mento, mediante projeto articulado e metodologias especificamente adequadas 
ao perfil singular das áreas.

Desse modo, dentro de sua proposta pedagógica a Faculdade Arquidiocesana 
de Curvelo incentiva a pesquisa em todas as áreas e não apenas naquelas dos 
cursos que mantém. Entende ainda que o valor da pesquisa é conferido pela 
capacidade do pesquisador, pelo rigor e disciplina aplicados na verificação e 
comprovação das hipóteses, que quando bem articulados resultam num ganho 
inestimável para toda a comunidade.

A proposta de pesquisas e o acolhimento de projetos advindos de alunos e pro-
fessores é uma prática efetiva da Faculdade, visando o aprimoramento de suas 
atividades inter-relacionadas.

3.8 Extensão

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo entende que a extensão representa o 
passo definitivo de integração entre a comunidade acadêmica, a pesquisa e a 
sociedade. Por isso, visa a sua concretização plena através dos projetos peda-
gógicos de seus cursos em sua derradeira e importante etapa através
da junção de atividades de ensino e extensão.

A extensão realizar-se-á por cursos, consultorias, seminários, atendimentos à 
população, em grupos de atividades e estudos em que professores e alunos pos-
sam situar diferentes equipes de trabalho teórico e prático em face da emergên-
cia de demandas apresentadas pela aproximação Faculdade-Comunidade.

Para cumprir a sua missão fundamental, que é a de proporcionar respostas às 
necessidades da sociedade à qual a Faculdade está inserida, a extensão sistema-
tizará suas atividades em dois eixos temáticos:

 •  direitos humanos e justiça (DHJ)- tem o objetivo de promover ações 
  em torno dos direitos subjetivos, fundamentais e humanos, além de 
  contribuir para a relação entre direito e democracia, aproximando  
  a academia e comunidade externa através de cursos, eventos, prestação
   de serviços e palestras.
  



Plano de Desenvolvimento Institucional

 17

 • trabalho e produção (TP) - tem o objetivo de discutir, promover e realizar 
  iniciativas voltadas para o interesse da comunidade, visando uma troca  
  de saberes entre a população e a academia na área de gestão. 

As ações de cada eixo temático serão executadas seguindo as linhas programáti-
cas definidas entre a direção, coordenação de extensão e coordenação dos cur-
sos.

As atividades de extensão ampliam o ambiente de sala de aula, extrapolando os 
limites da academia e realiza a interação entre teoria e prática num ambiente 
de convivência e de múltiplas relações, aspectos fundamentais para a formação 
integral. 

A extensão na Faculdade Arquidiocesana de Curvelo coloca-se, então, a partir 
dos seguintes pontos de orientação:

 • prática acadêmica dialógica entre a Faculdade e a sociedade;
 • fonte de irradiação do saber produzido na sala de aula;
 • apoio na formação e preparação dos profissionais;
 • ação integradora que visa à inclusão social, defesa dos direitos humanos  
  e responsabilidade ecológica;
 • difusão e compartilhamento das metodologias próprias das atividades  
  acadêmicas com a sociedade.

A perspectiva de extensão incorpora-se, portanto, no desejo transversal da  
Faculdade Arquidiocesana de Curvelo de ampliação do seu espaço de atuação 
para adentrar e fomentar a relação entre a comunidade interna e externa aos 
limites do seu próprio espaço.

3.9  Gestão
Para realizar seu objetivo principal que é a educação e formação profissional, a 
Faculdade Arquidiocesana de Curvelo propicia meios, de maneira sustentável, 
que, juntos, formam um conjunto de processos de gestão integradora.

Estes meios integram os diversos setores e áreas de gestão, gerando uma cultura 
de organização marcada por participação, flexibilidade, harmonia, eficiência e 
ética.

O conjunto de processos de gestão integradora requer um plano onde cada setor 
ou área tenha as seguintes diretrizes:

 • melhoramento das políticas de contratação do corpo docente e do corpo 
  técnico-administrativo;
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 • desenvolvimento de pessoas do corpo docente e técnico-administrativo  
  no âmbito do conhecimento e de habilidades;
 • desenvolvimento de um plano relativo à promoção da saúde ocupacional
   e à segurança e qualidade de vida no trabalho;
 • cultivo contínuo de relacionamento harmônico entre as pessoas no 
  ambiente acadêmico, corroborando para com os objetivos da Faculdade;
 • melhoria da infraestrutura, procurando as condições físicas  
  imprescindíveis para o bom desenvolvimento das atividades 
  educacionais, de pesquisa, extensão e pós-graduação e atendendo
  à legislação de segurança, de acessibilidade e ambiental;
 • aperfeiçoamento do planejamento orçamentário dos processos de gestão 
  de compras de equipamentos e materiais de consumo e de execução para 
  as atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão;
 • aprimoramento dos mecanismos de pesquisa e aquisição de acervos  
  bibliográficos;
 • desenvolvimento de sistemas de informação que atendam com agilidade e
   eficácia ao corpo discente e ao docente (laboratório de informática, NPJ,
   serviços acadêmicos etc.).
 
3.10  Autoavaliação institucional

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo conta com uma Comissão Própria 
de Autoavaliação (CPA) que com metodologia própria e, ancorada nas orien-
tações do Sistema Nacional de Avaliação proposto pelo Ministério da Educação 
(MEC), procura através da transparência e da maturidade acadêmica apontar os 
principais desafios que a Instituição precisa superar para atingir a sua atividade 
fim.

A CPA tem como meta ouvir todos os seguimentos da Faculdade e ressaltar 
frente à administração superior os pontos que requerem urgência e atenção  
especial, visando sempre ao aperfeiçoamento de suas práticas pedagógicas.

Em conformidade com a Lei 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de 
Avaliação Superior – SINAES, foi designada, pelo órgão diretivo da Instituição, 
uma Comissão Própria de Avaliação, que possui regimento próprio, vinculada 
aos órgãos colegiados da IES, especialmente constituída por este fim. 
A comissão foi composta por representantes da sociedade civil, do corpo téc-
nico-administrativo, corpos discente e docente. Essa comissão é a responsável 
pelo desenvolvimento do processo de Autoavaliação Institucional.

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, avaliada em diferentes aspectos, pos-
sui um histórico de sucesso perante os órgãos reguladores da educação no Brasil. 
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Com a implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, as Instituições de 
Ensino Superior assumem papel ativo no processo de avaliação e regulação das 
condições de ensino através da Autoavaliação Institucional. 

O processo de Autoavaliação conduz a uma reflexão crítica sobre as atividades 
e ações desenvolvidas. É um processo que objetiva detectar os avanços, as fra-
gilidades, os desafios e propor melhorias para a construção de um ensino de 
qualidade coerente com as novas demandas do mercado.

A Autoavaliação Institucional da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo reflete 
o compromisso desta instituição com o autoconhecimento e sua relação com o 
todo, em prol da qualidade de todos os serviços oferecidos, confirmando a sua 
responsabilidade em relação à oferta de educação superior

Através desse processo, é possível propor estratégias e ações institucionais 
necessárias à formulação de políticas de ensino visando sempre a atingir critéri-
os elevados de desempenho.

Deste modo, após adquirir suficiente prática com processo de autoavaliação, a 
FAC buscará neste quinquênio o desenvolvimento de um sistema avaliativo no 
formato de 360 graus, ou seja:

 • aluno avaliando professor;
 • professor avaliando turmas;
 • aluno e professor avaliando a instituição;
 • professor avaliando colegiado;
 • colegiado avaliando professor.



Foto: Entrada Biblioteca com o projeto Grandes Pensadores
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4 ÁREAS DE ATUAÇÃO

4.1 Ensino: Graduação e Pós-Graduação

4.1.1 Ensino na Graduação

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo inicia a vigência deste PDI com a 
seguinte situação em relação ao desenvolvimento 2013-2017:

QUADRO 1
Cursos ofertados 2013-2017

Ano Cursos
2013 Administração e Direito
2014 Administração, Direito e Ciências Contábeis

2015 Administração, Direito e Ciências Contábeis 
2016 Administração, Direito e Ciências Contábeis 
2017 Administração, Direito e Ciências Contábeis 

               Fonte: MEC
    
Os cursos possuem um total de 100 vagas anuais. A partir do ano de 2015 os 
cursos de Administração e Ciências Contábeis passaram a ser ofertados no 
formato modular e o Direito continuou no formato semestral.  Para o PDI com 
vigência entre 2018 a 2022, espera-se a inclusão de um novo curso na área de 
tecnologia conforme o QUADRO 2.

QUADRO 2 
Cursos ofertados 2018-2022

Ano Cursos
2018 Administração, Direito e Ciências Contábeis
2019 Administração, Direito e Ciências Contábeis

2020 Administração, Direito e Ciências Contábeis 
2021 Administração, Direito, Ciências Contábeis e Tecnólogo
2022 Administração, Direito, Ciências Contábeis e Tecnólogo

                Fonte: MEC
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Baseado na integração Ensino-Pesquisa-Extensão, a Faculdade Arquidiocesana 
de Curvelo, integra o seu conteúdo didático a partir de uma apurada discussão 
dos seus projetos pedagógicos e dos seus Núcleos Docentes Estruturantes 
(NDEs), a fim de produzir uma unidade orgânica de temas e discussões afins 
com a formação integral e ampla do estudante.

Os cursos oferecidos e pleiteados pela Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, 
visam à integração regional e à resposta coordenada às demandas oriundas da 
região central de Minas de Gerais.

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo segue como modo interno de  
Avaliação a distribuição constante de questionários coordenados pela sua 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) que serve como elemento de reflexão e 
indicação dos caminhos e procedimentos a serem adotados na busca de novos 
métodos e instrumentos do ensino de graduação.

Outros métodos de avaliação e reflexão também são adotados em consonância 
com as designações públicas, tais como, ENADE e relatórios produzidos por 
ocasião dos avaliadores do MEC.

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo procura, desse modo, adquirir a  
consciência de sua condição e capacidade de respostas aos desafios do ensino 
de graduação, aportando seus juízos na elaboração preliminar de suas futuras 
avaliações.

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo dispõe de um ambiente virtual onde o 
aluno e o professor podem acompanhar o processo avaliativo, número de faltas, 
notas e o conteúdo lecionado. Além de que, é possível uma inteiração instantâ- 
nea entre professores e estudantes da Faculdade, o que torna ágil o ritmo do 
aprendizado.

Para a vigência deste PDI a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo pretende 
avançar no uso dos recursos eletrônicos e digitais, elevando paulatinamente o 
uso do ambiente virtual para o limite estabelecido pelo Ministério de Educação 
e Cultura, sem perder a qualidade do sistema presencial.

Todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) serão adaptados para essa 
nova realidade, bem como se buscará uma rapidez maior para rever os seus con-
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teúdos, a possibilidade de inserir o uso efetivo dos recursos digitais e gratuitos 
de domínio público.

O acompanhamento dos cursos de Graduação da Faculdade Arquidiocesana 
de Curvelo será efetivado pelo NDE, no que tange à reformulação e à reflexão 
sobre o PPC; pelo Colegiado, no que tange à administração e à implementação 
efetiva do disposto pelo NDE; pela CPA, no que tange à orientação e à avaliação 
constante dos pontos fortes e débeis do curso.

4.1.1.1 Estágio

O estágio na Faculdade Arquidiocesana de Curvelo subsiste com o propósito de 
integrar teoria e prática no desenvolvimento da vida profissional do estudante.

O estágio obrigatório está relacionado no Projeto Pedagógico e é concebido de 
acordo com perfil de cada Curso.

O acompanhamento dos alunos estagiários, tanto na modalidade obrigatória 
quanto opcional é realizado por um professor do Curso bem como pelo Cole-
giado.

O estágio se desenvolverá em harmonia com as atividades de ensino, sendo par-
te integrante do conteúdo dos PPCs.

A avaliação da CPA aponta para os seguintes desafios no novo quinquênio:

 • desenvolvimento de um sistema de gestão virtual das atividades de  
  estágio;
 • maior integração entre a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo e as  
  empresas onde os alunos fazem o estágio;
 • fortalecer um secretariado para acompanhar e avaliar permanentemente 
  o Estágio na Faculdade, além da supervisão ordinária do Curso;
 • ampliar o número de empresas dispostas a acolher os alunos na condição 
  de estagiários.

Para responder positivamente a estas demandas a Faculdade Arquidiocesana de 
Curvelo pretende durante a vigência deste PDI implementar:  I- um secretar-
iado para vistoria, controle e fomento dos estágios, II- desenvolver um sistema 
integrado ao controle acadêmico WEB Giz, de modo a satisfazer as demandas 
pertinentes.

4.1.1.2 EAD na Graduação
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Amparada na Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004 e no Decreto 
nº 5.662, de 19 de dezembro de 2005, que abriram a possibilidade de oferta, 
à distância, de disciplinas pertencentes a currículos de cursos de graduação 
presenciais, até o limite de 20% da carga horária total do curso, a Faculdade  
Arquidiocesana de Curvelo pretende usar amplamente este recurso, por acreditar 
em seu potencial para a formação integral de seus estudantes.

A plataforma aberta Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(MOODLE), estará em constante aperfeiçoamento e adaptação as necessidades 
das atividades à distância da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Para melhor 
 adaptação a realidade virtual da Faculdade propõe as seguintes estratégias:

 • aquisição de tecnologia que possibilite a produção de vídeos;
 • preparação de professores para a produção de aula digital;
 • produção de material (textos, revistas, palestras) para disponibilização  
  na  plataforma digital.

4.1.2 Ensino na Pós-Graduação

Visando a acolher, sobretudo, o aluno egresso de seus quadros, a Faculdade  
Arquidiocesana de Curvelo oferecerá cursos de Pós-Graduação em afinidade 
com os seus cursos de graduação e outras temáticas que possam auxiliar no 
desenvolvimento regional; e, ainda, responder a demandas diretas de entidades 
públicas ou privadas.

Na Pós-Graduação a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo adotará a metodo-
logia própria a cada curso oferecido, centrando a maior parte de seus esforços no  
desenvolvimento de pesquisas.

4.1.2.1 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu

Como fortalecimento da pesquisa, a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo  
investirá nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu buscando responder à  
necessidade de aperfeiçoamento dos seus egressos e da sociedade em geral.

A Faculdade buscará oferecer cursos de Pós-Graduação Lato Sensu nas suas 
áreas de interesse a saber: Direito, Administração e Ciências Contábeis.

4.1.2.2 EAD na Pós-graduação

Seguindo a dinâmica atual do ensino à distância e os recursos disponíveis e pre-
tendidos, a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo articulará a sua experiência 
de ensino presencial com as novas tecnologias, a fim de levar de modo flexível e 
mais abrangente o seu projeto na educação. Para tanto oferecerá Pós-Graduação 
nas modalidades:
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 • presencial,
 • semipresencial.

4.2 Pesquisa

Considerando o desenvolvimento da pesquisa como atividade fundamen-
tal de sua proposta pedagógica a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo 
tomará iniciativas práticas e efetivas para fortalecer o seu desenvolvimento.

4.2.1 Iniciação Científica

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo possui um Fundo de Apoio à Pesquisa 
(FAP) que financia através de editais projetos de alunos e professores. A meta 
para o próximo quinquênio é fortalecer esse fundo de apoio acolhendo a maior 
quantidade de projetos possíveis.

4.2.2 Auxílios Viagem

Visando a incentivar os seus pesquisadores, a Faculdade Arquidiocesana de 
Curvelo contemplará, em seu orçamento anual, recursos que possibilitem a 
participação de professores em eventos qualificados de suas respectivas áreas.

4.2.3 FAC Editora

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo viabilizará uma editora acadêmica, 
voltada para a publicação de temas afins com as áreas de seu interesse de pesqui-
sa. A Editora FAC se proporá a:

  • publicação de seu próprio corpo docente;
  • publicação de projetos financiados pela FAP;
  • trabalhos relevantes da sociedade em geral.

4.3 Comitê de Ética 

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo criará um comitê de ética para regular 
as relações da comunidade acadêmica.

4.4 Extensão

A Política de Extensão da Faculdade orienta-se pelo Plano Nacional de Ex-
tensão-PNExt, que se pauta na indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão.
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Tendo o PNExt como diretriz:

 • a inserção da dimensão acadêmica de extensão na formação dos 
   estudantes e na construção do conhecimento;
 • engajamento com a sociedade;
 • relação autônoma e crítico propositiva da extensão com as políticas pú- 
  blicas por meio de programas estruturantes capazes de gerar desenvolvi 
  mento social;
 • comprometimento com espaços geográficos nos quais atua por meio da  
  extensão;
 • organização em consórcios e redes para atuação regionalizada em locais 
  prioritários;
 • ampliação do espaço acadêmico da extensão e dos seus realizadores;
 • avaliação contínua e sistemática da extensão;
 • compromisso da extensão com a educação e a erradicação da fome e da  
  miséria.

A Política de Extensão da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo será alinhada a 
estas diretrizes nacionais de extensão e, dessa forma, suas atividades terão como 
objetivo favorecer e viabilizar:

 • a difusão e socialização do conhecimento detido pela área de ensinoe dos  
  novos conhecimentos produzidos pela área da pesquisa;
 • a busca do conhecimento da realidade da comunidade onde a Instituição
  está inserida;
 • o conhecimento da problemática local, regional e nacional;
 • a atuação na busca de soluções para problemas detectados e analisados;
 • a integração do ensino e da pesquisa na relação entre a Faculdade  e a so 
  ciedade;
 • o aprimoramento curricular e criação de novos cursos que atendam às 
  demandas da comunidade;
 • a interação dialógica através do desenvolvimento de relações com os  
  setores sociais marcadas pelo diálogo e pela troca de saberes.

As modalidades de Ação da Extensão serão:

 • programas;
 • projetos;
 • cursos;
 • eventos: congressos, seminários, encontros, conferências, ciclo de de- 
  bates, exposições, espetáclos,festvais, eventos esportivos, entre outros;
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 • prestação de serviços: trabalho oferecido pela Faculdade ou através da  
  contratação de terceiros, incluindo assessorias, consultorias, cooperação 
  interinstitucional e/ou internacional, atendimentos jurídicos e à saúde, 
  considerando sempre o caráter pedagógico de sua ação, não substituindo 
  o Estado e suas funções nem menos se transformando em uma agência  
  de venda de serviços.

As áreas temáticas visadas serão: Comunicação; Cultura; Meio Ambiente; 
Saúde; Direitos Humanos; Justiça e Cidadania; Educação; Tecnologia e Pro-
dução; Trabalho.

As Atividades de Extensão podem ser financiadas através das seguintes fontes 
de recursos:

 • faculdade através de: Banco de horas; Atividades Curriculares; Editais 
  e  projetos de extensão e de pesquisa; Parcerias e participação em ações
  extensionistas de iniciativa de outros cursos ou instituições; cursos ofe -  
  recidos em que serão cobrados.

 • fomento Externo e parcerias através de: Agências de fomento e editais;
  Setor Público: Prefeituras, Secretarias Municipais e Estaduais,  
  Ministérios,Fundos Nacionais, etc.; Terceiro Setor: ONG´s nacionais e
   internacionais, Institutos, Organismos Internacionais, etc. ; Setor  
  Privado: Empresas, Escolas, Bancos, Fundações, etc.

4.4.1 Extensão no ambiente virtual

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo buscará, a partir das novas exigências 
de uma educação universalizada, oferecer no próximo quinquênio atividades de 
extensão ligadas a sua área de atuação, visando a expandir significativamente os 
seus limites de atuação. 

 • oferecer curso gratuito de curta duração;
 • discutir e debater temas relevantes;
 • disponibilizar informações de interesse da sociedade.

4.5 Articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão

Durante a vigência deste PDI a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo fo-
mentará a articulação e a integração entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, 
buscando uma formação científica e cidadã do corpo discente, do corpo do-
cente, dos funcionários e da comunidade em geral. Contribuindo para que, 



todo conhecimento praticado em seus cursos e em suas pesquisas promova um 
diálogo de saberes e um desenvolvimento entre a academia e a comunidade.
 

Foto:  Fachada FAC. 
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5  COMUNICAÇÃO: POLÍTICA INSTITUCIONAL E PROCESSOS

5.1 Atuação Estratégica

A dimensão da comunicação na Faculdade Arquidiocesana de Curvelo vem 
crescendo em suas estratégias mediante critérios de rapidez, transparência e 
confiabilidade nas informações à comunidade acadêmica, ao corpo docente, ao 
corpo administrativo e ao público em geral.

O crescimento informacional se dá, sobretudo, na reformulação e modernização 
 do site da Faculdade através do suporte integrado da assessoria e do laboratório 
de informática, como também através da participação direta dos diversos 
setores e departamentos (Biblioteca, Secretaria Acadêmica, Secretaria das Co-
ordenações, Pesquisa e Extensão, Ouvidoria, etc.).

O Portal FAC procura ampliar sua presença tanto interna quanto externamente, 
divulgando a organização interna da Instituição, facilitando a informação sobre 
as diversas disponibilidades setoriais, noticiando os principais eventos e publi-
cando os frutos da vida acadêmica.

Com o objetivo de continuar promovendo a pesquisa de professores e alunos, a 
Faculdade quer expandir os conteúdos de conhecimento e publicá-los em sua 
revista.

Através do Informativo semestral “FAC Magazine”, a comunidade acadêmica e 
a população em geral terão a oportunidade de acompanhar os principais acon-
tecimentos da Faculdade, apresentando, sobretudo, o dinamismo dos diversos 
cursos como também a inserção social da Faculdade Arquidiocesana de Curve-
lo no município.

Além disso, ressalta-se a boa visibilidade da Instituição nos principais meios 
de comunicação da região central mineira (jornal, rádio), através de congratu-
lações, entrevistas e apoio da Faculdade a projetos sociais do município.

Para tanto a Faculdade estabelecerá as seguintes metas de visibilidade estratégi-
ca:

 • maior presença nas mídias virtuais;
 • patrocínios de espaço em rádios e jornais da região;
 • incentivo a participação de seus docentes e discentes  nos meios de  
  comunicação;
 • parcerias com empresas e órgãos públicos.
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5.2  Perspectiva

 • ampliar os meios existentes de comunicação interna para toda a 
  Faculdade, diminuindo empecilhos na circulação de informações;
 • criar um Centro de Informação (CI) como unidade convergente e  
  intercomunicacional dos variados setores da FAC e dos meios de  
  comunicação (Portal FAC, FAC Magazine, Revista FAC);
 • fortalecimento da presença da Faculdade nas redes sociais (facebook, 
  twitter,instagram); 
 • interação com a sociedade através de rádios locais, outdoors, cartazes e  
  o informativo semestral.
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6 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FAC

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, comprometida com a realidade onde 
está estabelecida, propõe-se a desenvolver durante o ano letivo atividades que 
propiciem a inclusão social, preparo para a inserção no mercado de trabalho, 
combate à pobreza e atividades que beneficiem a comunidade, estabelecendo 
para isso parcerias com as empresas e associações para desenvolver projetos e 
realizar eventos e palestras que respondam às demandas locais.

A Faculdade, anualmente, realizará Semanas Temáticas através da discussão de 
temas atuais e relevantes nas áreas de administração, ciências contábeis e do 
direito e, nesta ocasião, os participantes doarão alimentos que serão direcio-
nados para Instituições que desenvolvam um trabalho social relevante para a 
comunidade.

A Faculdade buscará fortalecer sua atividade de responsabilidade social através 
de algumas iniciativas:

 • celebração do dia da Consciência Negra;
 • reflexão sobre a escravidão passada e presente;
 • promoção de atividades visando repensar o papel da mulher 
  na sociedade;
 • cursos para ajuda na inserção no mercado de trabalho para jovens;
 • participação nos conselhos de desenvolvimento social do município;
 • apoiar e participar de campanhas de esclarecimento social 
  (campanha de combate ao câncer, aedes aegypti).



Foto: Capela
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7 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DA FAC

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo é comprometida com a preservação do 
meio ambiente e com o crescimento sustentável da cidade e, para isso, anual-
mente, promove o “Passeio Ecológico” que faz luz a um ponto de relevância para 
as questões ambientais emergentes da cidade.

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo inserirá em seu currículo disciplinas 
ou temas focados na responsabilidade e sustentabilidade ambiental. Como ação 
contínua de responsabilidade ambiental a Faculdade empreenderá as seguintes 
iniciativas:

 • eliminação de copos descartáveis nos bebedouros e em seus ambientes  
  administrativos;
 • reaproveitamento de pincéis;
 • campanhas de uso consciente de água e energia;
 • estimativa de redução de 5% no uso de papel;
 • parceria com associação de catadores para recolhimento de papeis;
 • substituição de computadores e impressoras por modelos maiseconômicos;
 • substituição de lâmpadas comuns por iluminação de led.

 
8  ARTE E CULTURA NA FAC
 
Com o objetivo de fortalecer as raízes, a identidade cultural da população e pro-
mover a arte e a cultura, será instituído o programa “Faculdade Aberta”. Nesse 
Programa, serão desenvolvidas atividades culturais, artísticas, educativas e es-
portivas abertas à comunidade, realizando projeções de filmes, gratuitamente, 
para crianças e adolescentes, promovendo eventos culturais com temas atuais 
e de relevância para a formação da identidade cultural da cidade. Para realizar 
esse objetivo a Faculdade promoverá:

 • exposições;
 • projeção de filmes culturais;
 • momentos celebrativos;
 • apresentações artísticas (dança, música, teatro, poesia). 

 



Foto: Auditório Dom Paulo Lopes de FariaFoto: Biblioteca Monsenhor Paulo Vicente de Oliveira.
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9  ATIVIDADES QUE CARACTERIZAM A IDENTIDADE 
CONFESSIONAL DA FAC

9.1  Celebrações

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo oferecerá momentos celebrativos e de 
suporte espiritual para os seus alunos, gerando um espaço aberto e ecumênico 
de integração e tolerância. Para tanto, a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo 
instituirá um espaço específico de encontro e espiritualidade.

9.2  Pastoral

No intento de desenvolver uma educação integrada de promoção humana, a 
Faculdade Arquidiocesana de Curvelo fomentará, no próximo quinquênio, uma 
integração efetiva entre a sua ouvidoria, o Núcleo de Prática Jurídica e o Apoio 
Psicopedagógico, visando a anteceder e a preceder às questões conflituosas para 
uma análise psicológica, espiritual e sociológica.

Para realizar essa integração a Faculdade buscará:

 • fortalecer os espaços de escuta;
 • ampliar o atendimento a funcionários e professores;
 • integrar a escuta como antecipadora de conflitos.

 



Foto: Auditório Dom Paulo Lopes de Faria
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10  CORPO FUNCIONAL

10.1  Docentes

10.1.1 Requisitos de titulação

Preceitua o Regimento, bem como o Plano de Carreira de Docente do Ensino 
Superior da Faculdade que a condição mínima para a indicação de Professor na 
Instituição é a comprovação, pelo indicado, além da qualificação básica indis-
pensável demonstrada pela posse de diploma de graduação expedido por curso 
superior em que haja cursado matéria ou disciplina idêntica ou afim à que vai 
lecionar, e pelo menos no mesmo nível de complexidade, aproveitamento, em: 
a) disciplina preponderantemente de áreas de concentração de curso de Mestra-
do ou Doutorado, ministrado por instituição idônea, no país ou no exterior, a 
juízo do Conselho de Educação competente, com carga horária comprovada de, 
pelo menos, trezentas e sessenta (360) horas; b) aproveitamento baseado em fre-
quência e provas, em cursos de Aperfeiçoamento ou Especialização; c) exercício 
efetivo de atividades técnico-profissional, ou de atividade docente de nível su-
perior, comprovada, durante dois (2) anos, no mínimo; d) trabalhos publicados 
de real valor.

10.1.2  Experiência no magistério superior e experiência 
profissional não acadêmica

Quando da admissão no magistério superior, cumpre-se as exigências explicitas
no Regimento e no Plano de Carreira de Docente do Ensino Superior da  
Faculdade, devidamente implantado, atestando a capacidade técnico-profissional 
pertinente, acrescida, no caso de indicação como Titular, de, pelo menos, dois 
(2) anos de experiência didática em instituições de ensino superior, na matéria 
ou disciplina respectiva.

A exigência de qualificação é considerada como automaticamente atendida, no 
caso de possuir o indicado, o grau de Mestre ou Doutor, obtido em curso cre-
denciado com área de concentração concernente à matéria ou disciplina para a 
que foi indicado, ou o título de Livre-Docente, na área específica.

10.1.3  Critérios de seleção e contratação

O Corpo Docente é constituído de professores titulares, assistentes e auxiliares 
de ensino. Estabelece o Regimento da Faculdade, bem como o Plano de Carrei-
ra de Docente do Ensino Superior da Faculdade, a forma de ingresso e acesso, 
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a qualificação básica e indispensável do docente e as condições mínimas para 
indicação das categorias supramencionadas que se compõem de professores 
Doutor, Mestre e Especialista.

A formação acadêmica para ingresso é composta exclusivamente por profes-
sores portadores de, pelo menos, o título de Especialista, concomitantemente 
com o exercício efetivo de atividades técnico-profissionais, ou de atividades do-
centes ou trabalhos publicados de real valor.

10.1.4 Políticas de qualificação, plano de carreira e regime 
de trabalho

A política de qualificação e capacitação de docentes, efetivamente praticadas des-
de 1999, com a concessão de subvenções financeiras, foi regulamentada através 
da Resolução n.º 03/2002 e consta também do Plano de Carreira de Docente do 
Ensino Superior da Faculdade. Concede-se subvenção financeira a docentes que 
venham a cursar Programas de Pós-graduação: Lato Sensu e Stricto Sensu.

Conceder-se-á também, subvenção financeira para a reciclagem de professores, 
em cursos específicos da disciplina que lecionar na IES, condicionando-se, neste 
caso, a programação a ser definida pela Direção conforme orçamento para o 
período letivo.

As relações de trabalho dos membros do Magistério Superior da Instituição são 
regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Os professores possuem remuneração definida pela política salarial fixada pela 
Mantenedora, com o objetivo de valorização permanente do profissional, de 
modo a estimular e incentivar a carreira docente. A remuneração tem por base 
unitária o valor da hora/aula de trabalho.

Para efeito de remuneração a professores do quadro de carreira, presume-se que, 
na medida em que o docente progride no escalonamento do quadro, eleva-se sua 
remuneração.

O professor obriga-se a estar presente nas atividades promovidas pela Instituição, 
tais como seminários, simpósios, palestras ou atividades didáticas semelhantes, 
no período em que coincidir com seu horário de aula, quando destas atividades 
participem suas respectivas turmas, em substituição às aulas.

O professor obriga-se a estar presente em seu horário de aula durante todo o ano 
letivo, independentemente do comparecimento dos alunos.
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O Plano de Carreira de Docente do Ensino Superior da Faculdade Arquidiocesa-
na de Curvelo foi aprovado por Órgão Colegiado em 30.09.2002, conforme ata, 
homologado através da Resolução nº 04/2002, e foi reformulado no ano de 2013.

10.1.5  Procedimentos para substituição eventual dos pro-
fessores do quadro

Caso seja necessária a contratação de substitutos eventuais a professores do 
quadro, os mesmos são admitidos nos mesmos critérios dos professores efetivos, 
ou seja, pelo menos o título de Especialista, concomitantemente com o exercício 
efetivo de atividades técnico-profissionais, ou de atividades docentes ou tra-
balhos publicados de real valor.

10.2  Funcionários Técnico-Administrativos

O Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade  
Arquidiocesana de Curvelo, aprovado por Órgão Colegiado, conforme ata de 
18.06.2005, homologado através da Resolução n.º 05/2005 de 20.06.2005, dispõe 
que toda contratação será efetivada através de recrutamento interno e externo, 
sendo o candidato submetido à entrevista e à prova de conhecimentos específicos 
à função, além da exigência mínima de escolaridade, sendo o ensino fundamen-
tal (primeiro grau completo) para as funções de Vigia e Servente de Limpeza; o 
ensino médio (segundo grau completo) para as funções de Auxiliar Administra-
tivo, Assistente Administrativo e Porteiro e o Curso Superior para as funções de 
Secretário e Bibliotecário.

Toda vaga aberta no quadro de pessoal é divulgada primeiramente aos emprega-
dos, com os requisitos exigidos para o exercício da função e nível, dando opor-
tunidade e condições de acesso ao processo de mobilidade funcional. Quando 
não houver candidatos internos ou os que se candidatarem, não atenderem aos 
requisitos da função, o preenchimento será por recrutamento externo.

A Política de qualificação do corpo técnico-administrativo da Faculdade encon-
tra-se regulamentada no Plano de Carreira e consiste na concessão de subsídios 
para cursos externos, visando a atender à demanda e às necessidades apontadas 
no desenvolvimento de suas funções e disponibilização de bolsas de estudo para 
os cursos oferecidos pela Instituição na graduação, pós-graduação e extensão.

O corpo técnico-administrativo da Faculdade é constituído de empregados regi-
dos pela Consolidação das Leis do Trabalho, todos com carga horária semanal de 
40 horas.



Foto:Praça de Alimentação FAC
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11 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES E AOS 
EGRESSOS

Na política de atendimento aos discentes e aos egressos, consideram-se os aspec-
tos que visam a oferecer assistência, acompanhamento e orientação pedagógica, 
durante o período da sua graduação, enquanto discente. Depois de formados, 
o papel da Instituição é avaliar o egresso através de pesquisas para acompan-
hamento sobre atuação, inserção e trajetórias profissionais no mercado de tra-
balho.
A partir dessa linha de comunicação, a Instituição terá subsídios para desen-
volver atividades, através das coordenações dos cursos, para que estas possam 
orientar suas estratégias e ações, além de consolidar as políticas de acompa-
nhamento e formação continuada de egressos. A Instituição estabelece que os 
discentes e egressos tragam, em sua estrutura global, os seguintes aspectos: 
 • ética;
 • práxis da cidadania;
 • intelectualidade;
 • autonomia científica.

11.1  Discentes

Quanto às políticas de atendimento aos discentes, a Instituição consolidará 
os programas de apoio e acompanhamento a esses, ampliando o atendimento 
psicopedagógico, além de instituir, através do colegiado de curso, um programa 
de orientação profissional. Incentivará programas de apoio e participação em 
eventos, divulgação de trabalhos e produções científico-culturais dos discentes. 
Incentivará ações que relacionem teoria e prática, através de núcleos de práti-
ca e empresas juniores, acompanhados e orientados pelos professores, além da 
criação de núcleos internos que facilitem sua inserção no mercado de trabalho.

11.2  Egressos

A Instituição, através de pesquisas, buscará conhecer a trajetória profissional 
dos egressos e assim desenvolver políticas de atendimento e acompanhamento 
profissional. Pesquisas e contatos com os egressos estão previstas, uma vez que 
estas possibilitarão desenvolver estratégias para assistência e acompanhamento 
das trajetórias profissionais, permitindo à Instituição oferecer cursos de 
pós-graduação e outras atividades acadêmicas, contribuindo para formação 
profissional continuada. 
                                    
Neste aspecto a Instituição buscará promover a atualização acadêmica através 
de palestras, semanas temáticas em cada curso, seminários com o objetivo de  
complementação profissional dos egressos, integrando-os à comunidade 
acadêmica pela participação em eventos artísticos, culturais e esportivos realizados 
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pela Instituição. Ainda visando essa interação a Faculdade desenvolverá um 
sistema digital aberto de pesquisa permanente como canal de relacionamento 
com os egressos. Como política de atendimento a estes, irá proporcionar-lhes a 
oportunidade de participarem de projetos de extensão, como colaboradores em 
atividades de responsabilidade social, além de possibilitar e promover eventuais 
encontros entre turmas que se formaram em anos anteriores.

Essas ações visam a identificar o perfil dos egressos o que possibilitará criar me-
canismos para a avaliação de seu desempenho em suas atividades profissionais, 
seja no setor público ou privado, mantendo com os egressos uma comunicação 
permanente, sem que esses percam seus vínculos institucionais. Nesse senti-
do, permitirá construir indicadores que subsidiem as atualizações das matrizes  
curriculares de cada curso, auxiliando no desenvolvimento de novas competências 
e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho.
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12  OUVIDORIA

A Ouvidoria da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo atualizada através da 
Portaria nº 5 de 2012, é um canal condutor das opiniões, críticas, sugestões, 
reclamações e problemas que visa a promover a garantia dos direitos dos alunos, 
funcionários e população em geral, concretizando, além do princípio da eficiên-
cia, os princípios da ética e da transparência nas relações com a comunidade.

Tem natureza mediadora, sem caráter administrativo, deliberativo, executi-
vo, judicativo e exerce suas funções junto à Faculdade, para o alcance de suas  
finalidades.

São metas para a ouvidoria:

 • processar graficamente a relação reclamação/atendimento;
 • reduzir o tempo médio de resposta às requisições.

São objetivos da Ouvidoria:

 • atuar no pós-atendimento, na mediação de conflitos entre o cidadão e a 
  instituição, procurando personalizar o atendimento ao demandante;
 • avaliar a procedência das solicitações, encaminhando-as aos setores 
  competentes para a devida apreciação e resposta;
 • acompanhar as providências adotadas e cobrar soluções;
 • dar o devido retorno ao interessado de forma ágil e desburocratizada;
 • auxiliar a instituição no exercício da autocrítica e da reflexão;
 • mapear e localizar eventuais falhas nos procedimentos da instituição;
 • propor a adoção de providências ou medidas para soluções de problemas,  
  quando necessário; 
 • interpretar as demandas de forma sistêmica, inferindo eventuais
  oportunidades de melhoria os serviços e, a partir daí, sugerir mudanças.

13 INFRAESTRUTURA

13.1 Infraestrutura física

A Faculdade possui um campus instalado no antigo Colégio Padre Curvelo, na 
cidade de Curvelo, desde 1990 (ano de sua fundação). Ao redor localizam-se 
um amplo estacionamento para alunos, professores e funcionários, uma quadra 
poliesportiva e o Núcleo de Prática Jurídica.

O campus conta com setores administrativos, sala de professores com infraestru-
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tura de informática ligada à web, secretaria, contadoria, sala de reuniões, sala de 
funcionários, salas de aula, biblioteca e anexo de acervo bibliográfico, salas de 
estudo, salas de coordenação de curso, sala de arquivo, laboratório de informáti-
ca, sala multimídia, sala de reprografia, banheiros, capela, NPJ, Empresa Júnior, 
sala de pesquisa e extensão, auditório, almoxarifado, lanchonete e espaço de 
convivência.

13.2 Infraestrutura Acadêmica

13.2.1 Laboratório de Informática “Dom Geraldo Majela Reis”

O Laboratório de Informática “Dom Geraldo Majela Reis” tem como finalidade 
a utilização para as atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação e ex-
tensão que necessitam da prática do computador e relacionadas ao ensino  
ministrado na Instituição.

O Laboratório possui um regulamento próprio referente ao acesso, funciona-
mento, utilização, segurança, internet e deveres do usuário.
 
O Laboratório de Informática é utilizado pela comunidade acadêmica para 
aulas práticas, trabalhos e pesquisas; instalado em sala com área de 75,67 m2, 
PCs All-in-one interligados em rede e acesso à internet; sistemas operacionais 
Windows 10, bem como sistema escritório Libre Office, Sistema Contábil  
Prosoft e NG Mastermaq, com configuração de no mínimo 4 Gb de memória 
RAM e 1,4 ghz de processador, sistema de áudio e USB frontais ou laterais nas 
estações.

Consta ainda, 01 televisor 29’’, um projetor LCD e três aparelhos de DVD’s play-
ers  destinados para projeções em atividades acadêmicas. 

Reservas de ambientes e equipamentos multimídia para apresentações e eventos 
internos podem ser realizadas através do Portal FAC, tanto pelo corpo docente 
quanto pelo corpo discente. 

13.2.2 Projetos e obras

 • criação de uma Comissão de Infraestrutura responsável pelas obras, gestão  
  patrimonial, sistemas de segurança, compra de materiais, máquinas e  
  equipamentos, almoxarifado, manutenção, conservação e ampliação das 
  instalações da Faculdade;
 • melhoria da gestão do espaço físico criando um sistema de  
  informações de todo o espaço, otimizando-o, conforme as leis de 
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  acessibilidade e procurando atender à comunidade acadêmia;
 • soluções de conforto térmico, diminuindo a iluminação artificial  
  durante o dia;
 • manutenção das devidas salas de aula;
 • aquisição de novos equipamentos de TI: servidores, workstations,  
  projetores  multimídia, softwares de acessibilidade;
 • renovação do projeto de energia e aquisição de um transformador próprio;
 • conclusão de projeto de incêndio;
 • melhoria do parque tecnológico;
 • construção do camarim do auditório Dom Paulo;
 • readequação da quadra poliesportiva para uso cotidiano;
 • otimização de uma sala para oferecimento dos cursos de pós-graduação.
  

13.3 Espaços para Prática Profissional  
  Núcleo de Prática Jurídica e Empresa Junior

13.3.1 Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) levará em conta a formação adequada do 
aluno, a inserção social mais ativa da Instituição e a missão a que se destina: 
 a participação, conscientização, a cidadania ativa. 

A Instituição conta com um espaço para secretaria do NPJ, sala de audiências 
simuladas, que servirão também para a mediação e salas de atendimento.

Mediante convênios a serem estabelecidos pela Faculdade com o Tribunal de 
Justiça, a Defensoria Pública e a OAB, o serviço de assistência judiciária do NPJ 
oferecido à população carente, contribuirá para a efetivação da cidadania no 
atendimento e acompanhamento de processos, por parte do estagiário, sempre 
supervisionado pelo corpo docente.

Objetivos:

 • complementar a formação profissional dos estudantes do Curso de 
  Direito por meio de prestação de assistência jurídica gratuita judicial e 
  extrajudicial à comunidade carente de Curvelo;
 • servir como elo entre a coordenação de extensão e a comunidade carente,  
  executando projetos sociais como “Mutirão Carcerário”, “ CEJUSC”, 
  Auxílio à “Pastoral Carcerária” dentre outros;
 • aquisição de livros para consulta dos alunos durante os atendimentos;
 • melhoria das salas de atendimento e mediação;
 • aperfeiçoamento do sistema de gestão de processo.
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13.3.2  Empresa Júnior

A Empresa Júnior tem sua sede no edifício da Faculdade, facilitando assim a 
interação de seus membros efetivos com a comunidade acadêmica, bem como 
com o suporte técnico e formativo dos professores. A Empresa Júnior tem por 
finalidade:

 • proporcionar a seus membros efetivos as condições necessárias 
  à aplicação prática dos conhecimentos teóricos relativos à área de formação 
  profissional-administrativa;
 • colocar seus membros efetivos no mercado de trabalho em caráter de 
  treinamento à futura profissão de administradores e contabilistas,  
  sempre com respaldo técnico-profissional competente, auxiliado 
  pela Faculdade;
 • realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios sobre assuntos 
  específicos inseridos em sua área de atuação;
 • valorizar os alunos no mercado de trabalho e no âmbito acadêmico, bem
   como a referida instituição;
 • promover, difundir e proporcionar a integração cultural entre a 
  entidade e outras com as mesmas finalidades e os demais  
  segmentos da sociedade.

13.4  FAC Virtual

13.4.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem

Como parte de sua infraestrutura a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo man-
tém em alta consideração a necessidade de desenvolver e aperfeiçoar o seu am-
biente virtual dando mais celeridade e flexibilidade ao aprendizado.

13.4.2 Sistema de Gestão Acadêmica (Web Giz)

O sistema oferece controle e gerenciamento da vida acadêmica, financeira e ped-
agógica do aluno, desde seu ingresso até a conclusão do curso. Atualmente são 
utilizados 3 (três) módulos: Registro Acadêmico, Recebimentos e Pedagógico.

 • registro Acadêmico: Permite a emissão de contratos, declarações e 
  atestados, de acordo com modelos exclusivos da instituição. 
  Com várias possibilidades de parametrização, é possível configurar 
  notas, conceitos, etapas de prova global e 2ª chamada das maneiras mais 
  diferenciadas possíveis. Este módulo do Sistema Giz diminui a 
  possibilidade de erros, elimina a repetição de tarefas e reduz gastos
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  com pessoal, além de proporcionar a disponibilização das informações  
  para os alunos, secretarias e coordenadores com mais rapidez, facilidade 
  e comodidade. O sistema também permite o escaneamento de 
  documentos e fotos dos alunos, reduzindo o arquivo de papéis na 
  secretaria.

 • recebimentos: Administra todos os Recebimentos feitos pelo caixa da 
  instituição ou banco, oferecendo relatórios e consultas que auxiliam 
  na gestão do setor financeiro. Através da leitora óptica de código de 
  barras, faz a baixa automática dos boletos, calculando possíveis juros
  e multas devidos. Os dados do cheque (conta, agência e número) 
  utilizados para pagamento são identificados pela leitora óptica 
  e lançados, automaticamente, no sistema. 
  O sistema permite que os valores a receber de dois alunos irmãos, 
  por exemplo, sejam cobrados em um só boleto, gerando mais praticidade 
  para o responsável e economia para a instituição nas taxas de cobrança
  bancária. O módulo também permite emissão de boleto para empresas 
  que efetuam parte do pagamento da mensalidade do aluno.

 • pedagógico: O módulo Pedagógico do Sistema Giz permite a emissão de 
  diversos relatórios e gráficos estatísticos de notas e faltas para realizar o 
  acompanhamento do rendimento de alunos e professores.

13.4.2.1 Portal do Aluno

O Portal do Aluno é um ambiente que permite aos alunos ou responsáveis aces-
sarem os dados financeiros, acadêmicos e bibliotecários pela internet. Funcio-
na através da integração com outros módulos do sistema e possui layout total-
mente personalizável, adequando-se ao formato do site da Instituição de ensino.
Serão instituídas como metas para o próximo quinquênio a melhoria nos 
seguintes quesitos:

 • acesso ao boletim de notas e ocorrências disciplinares;
 • histórico resumido;
 • gráficos de desempenho aluno x turma;
 • resultado das avaliações;
 • plano de ensino;
 • download de arquivos;
 • agendamento de reuniões com professores, orientadores educacionais;
 • envio de mensagens para professores, coordenadores, secretaria, etc.;
 • análise de frequência; 
 • aperfeiçoamento da comunicação instantânea.
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13.4.2.2 Portal do professor

Otimiza o trabalho dos professores e dos profissionais da secretaria, diminui a 
possibilidade de erros e aproxima os professores dos alunos. Com o Portal do 
Professor, as informações relativas às notas, faltas e conteúdo ministrado nas 
aulas ficam disponíveis com muito mais rapidez. Possibilita ao professor digitar 
as faltas, notas de cada avaliação ou trabalho, conteúdo ministrado em cada 
aula e tarefa extraclasse solicitada aos alunos criando um ambiente propício ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

O sistema permite que o próprio docente emita o Diário de Classe contendo as 
faltas, as notas das avaliações e dos exercícios, o total das faltas e a nota final da 
etapa. E no verso do Diário de Classe, aparecem as datas das aulas e a relação do 
conteúdo que foi trabalhado em cada uma delas.

O Coordenador do Curso possui senha específica que lhe permite visualizar 
todas as informações lançadas pelos professores e, também, realizar e alterar 
lançamentos.

Serão instituídas como metas para o próximo quinquênio a melhoria nos 
seguintes quesitos:

 • lançamento de notas, faltas, avaliação e conteúdo ministrado;
 • avaliação Descritiva, que permite examinar os aspectos cognitivos, afetivos
   e sociais dos alunos.
 • lançamento do Plano de Ensino contendo ementa, objetivos,
   programa  da disciplina, metodologia, critérios de avaliação, referência
   básica, referência complementar e observações do professor;
 • lançamento de ocorrências disciplinares ou pedagógicas por aluno
  ou turma;
 • disponibilização de arquivos eletrônicos contendo bibliografias, textos 
  ou exercícios;
 • envio de mensagens para alunos, coordenadores, secretaria, etc.

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo pretende otimizar esse espaço de in-
teração no próximo quinquênio, considerando-o como uma de suas metas fun-
damentais, inclusive com a pretensão de oferecer cursos tecnólogos nesta área.

13.5  Biblioteca

Procurando atender às expectativas da comunidade acadêmica, a Faculdade 
busca oferecer a melhor operacionalização dos meios de consulta/reserva de 
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acervo da Biblioteca, facilitando o fluxo de atendimento.

A Biblioteca tem funcionamento de 2ª. à 6ª. feiras, das 13h às 22h30 e sába-
dos letivos, garantindo um bom atendimento à comunidade acadêmica, como 
também ao público externo, fazendo disponível o acesso às informações e co-
laborando com aperfeiçoamento cultural em geral.

Possui um sistema de gerenciamento das informações do acervo denominado 
INFOISIS, onde todos os documentos são devidamente catalogados e cadastra-
dos de acordo com as normas de Classificação Decimal Universal, Norma de 
Catalogação Anglo-Americana e Associação Brasileira de Normas Técnicas, o 
que facilita a consulta ao acervo por parte de todos os usuários. Todo o acervo, 
consulta ao catálogo, empréstimo, reserva e comutação encontram-se informa-
tizados. Para o controle do inventário do acervo da Biblioteca, conta-se com o 
software INFOIVENT. A Biblioteca possui regulamento próprio.

A Faculdade deseja melhorar a gestão de informação através de um projeto de 
ações para a inclusão social, principalmente no que tange aos alunos cegos, o 
acesso ao áudio do acervo bibliográfico. Implantará ainda:

 • projeto grandes pensadores;
 • uma base digital de livros e revistas;
 • promoverá iniciativas que levem os alunos a uma presença mais  
  assídua na Biblioteca.

13.5.1 Do acervo, aquisições e formas de atualização

O acervo é composto por documentos, ou seja, “qualquer suporte que contenha 
informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, 
estudo ou prova. Incluem impressos, manuscritos, registros audiovisuais, so-
noros, magnéticos e eletrônicos, entre outros” (NBR-6023:2002) abrangendo 
várias áreas do conhecimento humano.

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo são concretizadas 
atendendo aos objetivos da Faculdade, a saber: ensino, pesquisa, pós-graduação 
e a proposta pedagógica do curso. Para atender os usuários de uma forma rápida 
e precisa são adquiridos vários exemplares de um mesmo título. A aquisição 
também é concretizada atendendo a sugestões de usuários (alunos e profe-
ssores), consultando ainda catálogos de editoras, bibliografia e lista de livros 
recomendados, priorizando a atualização do acervo, observando lançamen-
tos e novas edições. No caso de a bibliografia ser indicada pelo professor ou 
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coordenador de curso, a bibliografia é diferenciada entre básica e complementar.

Ressalta-se que é política da Faculdade a atualização anual, a partir dos 
ementários das disciplinas constantes da estrutura curricular dos cursos. A at-
ualização do acervo está direcionada ao cumprimento da missão da Biblioteca, 
que é promover o acesso, a disseminação e o uso da informação como apoio 
ao ensino, à pesquisa e à extensão, contribuindo para a evolução e a produção 
do conhecimento. As aquisições de materiais bibliográficos são feitas contem-
plando as bibliografias básicas e complementares das disciplinas que compõem 
a grade curricular dos diversos cursos da Instituição. Também são adquiridos, 
quando solicitados, materiais especiais (Cd-rom, DVD), itens para a coleção de 
referência, dicionários e periódicos gerais e especializados. 

Neste sentido serão instituídas as seguintes iniciativas a fim de criar uma maior 
interação entre professores e a Biblioteca:

 • análise semestral da bibliografia básica e complementar;
 • reserva orçamentária para aquisição de livros periódicos;
 • indicação de substituição para as bibliografias desatualizadas.

13.6  Plano de Promoção de Acessibilidade e de  
Atendimento Diferenciado a Portadores de Necessidades 
Especiais (Decreto nº 5.296/04 e Decreto nº 5.773/06)

Não apenas com a obrigação de cumprir os decretos de acessibilidade e de 
atendimento a portadores de necessidades especiais, a Faculdade, consciente da 
sua intrínseca missão, tem se preocupado com a promoção de adaptações no 
edifício e nos espaços escolares, de modo que tenham a acessibilidade ampliada.

 A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo tem como meta:

 • melhorar as rampas de acesso a salas e outros ambientes, procurando 
  adaptá-las conforme a ABNT;
 • instalação de corrimões;
 • renovar bebedouros acessíveis;
 • construção de banheiros de uso comum conforme as normas da ABNT;
 • inserção de placas indicativas.
 • desenvolver o Plano Institucional de Acessibilidade;
 • criar o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI). 

A FAC objetiva ainda fortalecer a política de inclusão disponibilizando todos os 
recursos possíveis.
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Foto:  Volta às aulas
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14  AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

14.1  Desenvolvimento da Avaliação Institucional

Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizada pela Lei 9.394/1996, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pela Lei 10.861/2004, que instituiu 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, seria para-
doxal estabelecer critérios e normas rígidas para a avaliação, cujo processo não 
se encerra em si mesmo.

A avaliação institucional adota, neste sentido, uma metodologia participativa, 
buscando trazer para o âmbito das discussões as opiniões de toda a comuni-
dade acadêmica, de forma aberta e cooperativa, periodicamente. Dessa forma, o 
processo de autoavaliação é realizado a cada semestre, com o objetivo de aper-
feiçoar o processo ensino-aprendizagem.

A metodologia proposta orienta, portanto, o processo de tomada de decisões, 
técnicas e métodos de forma flexível para, diante de situações concretas, 
assumir novos contornos, adotar atitudes mais oportunas e diretamente
 vinculadas às situações em pauta.

O processo de autoavaliação utiliza como instrumentos de coleta de dados os 
questionários e reuniões com o corpo docente, discente e técnico-adminis-
trativo, para que o trabalho possa converter-se em relatórios informativos aos 
avaliadores externos e que sirvam de base para as políticas institucionais para 
neutralizar os pontos negativos, transformando-os em positivos.

São avaliadas, neste sentido, todas as dimensões com as quais a gestão 
institucional estabelece influência direta, sendo capaz de alterá-las pela 
ação dos gestores acadêmicos, ou seja, corpo docente, corpo discente, cor-
po técnico-administrativo, biblioteca, laboratório, infraestrutura física
e organização didático-pedagógica. Esta avaliação deve ser capaz de 
identificar distorções e falta de eficiência para as necessárias correções 
de rumo visando sempre à implantação de um ensino de qualidade.

O processo de avaliação, em seu conjunto, deve buscar as seguintes metas:

 • desenvolver as propostas pedagógicas que organizam o curso;
 • maior coerência entre os projetos pedagógicos dos Cursos e as diferentes
   atividades curriculares;
 • entender a percepção do professor e do aluno sobre sua inserção no 
  processo de ensino-aprendizagem;
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 • incentivar a produção docente e discente e sua divulgação;
 • aperfeiçoar o processo de envolvimento da Instituição com a comunidade
   através de parcerias em projetos comuns;
 • atualizar o acervo bibliográfico;
 • adquirir equipamentos tecnológicos para maior eficiência do processo 
  de ensino-aprendizagem.

O processo de autoavaliação deve ser entendido, portanto, como parte do processo
de aprendizagem, como uma forma contínua de acompanhamento de todas as 
atividades que envolvam alunos, professores e corpo técnico-administrativo.

Os resultados semestrais das avaliações são convertidos em relatórios informativos
anuais que servem de base para as políticas que serão estabelecidas 
na Instituição, visando ao aperfeiçoamento da tomada de decisão
 para a melhoria do processo ensino-aprendizagem.
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15  PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

A Faculdade Arquidiocesana de Curvelo entende que o PDI  serve de base para 
um planejamento integrado na gestão dos diversos setores, assegurados por 
uma sustentação administrativa que leve a cumprimento as metas propostas.

Para isso, a Faculdade propõe orientar-se a partir de um Plano de Gestão 
Integradora (PGI 2013-2016) que contemple as diferentes instâncias da
 Faculdade, atingindo com efetividade os resultados desejados.

Três temas estratégicos continuam eleitos para este período: qualidade,
desenvolvimento e sustentabilidade. Os temas estratégicos, entrecruzados,
 constroem o Mapa Estratégico com seus objetivos:

 • qualidade: a Faculdade deve buscar ser uma boa Faculdade, procurada
   por estudantes, empresas, instituições públicas e privadas. Sua qualidade
   deve ser manifestada na comunidade em que está inserida e no modo
   como será referência na área da educação.
 • desenvolvimento: sem perder de vista a Qualidade, a Faculdade almeja 
  crescer, não apenas na oferta de cursos, mas, principalmente na melhoria
  e nos meios didático-pedagógicos.
 • sustentabilidade: ser uma Instituição ecologicamente correta, economi-
  camente viável, socialmente justa e culturalmente aceita.

Esses três temas deverão ser atingidos mediante doze objetivos, distribuídos
em quatro perspectivas complementares de resultados: da sociedade,
econômico-financeira, dos processos internos e organizacionais.  

15.1  Mapa Estratégico

O mapa mostra as relações entre as diferentes perspectivas. 

Os três objetivos da Perspectiva da Sociedade (PS1, PS2 e PS3) são relacionados
com os três objetivos da Perspectiva Econômico-Financeira (PEF1, PEF2 e 
PEF3), de modo que estes capitalizam os objetivos da Perspectiva da Sociedade. 

A Perspectiva da Sociedade depende diretamente dos objetivos alcançados pela 
Perspectiva Econômico-Financeira, pela Perspectiva de Processos Internos e pela 
Perspectiva Organizacional. Desta forma, atingindo qualquer um deles implicará 
na consecução dos demais ou incrementando a probabilidade de consegui-los.

Cada um dos doze objetivos apresentados será medido pela CPA, assegurando a 
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articulação entre a Autoavaliação Institucional e o Plano de Gestão.

Entendendo a gestão de entidade educacional, como focada numa forma espe-
cial de relação, onde o produto final é construído em conjunto entre professores, 
alunos e comunidade, a Faculdade toma distância no clientelismo de negócios e 
no lucro fora de suas metas.

Deste modo, o investimento direto do aperfeiçoamento de alunos, professores e 
iniciativas que levem ao desenvolvimento da sociedade fazem parte dos negóci-
os que a Faculdade apreça como bons para ela.

Partindo da Missão proposta e seguindo o caminho traçado no Mapa, a Faculdade 
pretende alcançar níveis de Qualidade, Crescimento e Sustentabilidade, con-
siderando Ensino, Pesquisa e Extensão como os três pilares de sua atuação.
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16  ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

Com o objetivo de cumprir sua missão, a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo 
administra seus recursos a partir de orçamento anual e de planos de aplicação 
dos recursos vinculados previamente aprovados pelo Conselho Superior e en-
caminhados à Mantenedora, conforme Regimento próprio.

Os recursos financeiros são avaliados e administrados pelo setor competente, 
tendo em vista a redução de gastos desnecessários e investimentos capitais para 
atingir as metas da Instituição. A política e estratégia visam, portanto, o uso ra-
cional destes recursos tendo como base a previsão de matrículas nos cursos de 
graduação e pós-graduação, por um lado, e as despesas tangentes às condições 
imprescindíveis para o funcionamento da Instituição, como a conservação, ma-
nutenção e melhorias na infraestrutura, gastos com pessoal, etc.

O plano de aplicação de recursos objetiva buscar as metas da Instituição, as-
segurando-lhe o crescimento contínuo e procurando cumprir suas obrigações 
educacionais e trabalhistas. O PDI considera os recursos disponíveis dentro das 
condições socioeconômicas, sobretudo, da população da região, das receitas 
provindas das mensalidades escolares e consideradas as despesas destinadas 
com pessoal, encargos sociais etc.

A Faculdade procura parcerias com empresas de diversos setores da sociedade 
para aquisição de recursos destinados à Pesquisa e à Extensão, visando o con-
hecimento interdisciplinar e dialogal, promovendo a inserção direta do corpo 
discente nos trabalhos de pesquisa, integrando-o com a comunidade e colabo-
rando, ao mesmo tempo, na sua sustentação financeira e valorização do docente 
dedicado aos trabalhos que estão sendo executados.

A Faculdade tem como meta permanente investimentos direcionados ao ensino, 
nos cursos de graduação, melhorando a infraestrutura, adquirindo equipamen-
tos multimídia e softwares para o laboratório e salas de aula, contribuindo com 
a qualificação dos professores e funcionários do corpo técnico-administrativo.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO  - ANEXOS     

ANEXO I - NÚMERO DE CURSOS E ALUNOS, 2013-2017

QUADRO 3 
 

ANO
CURSOS ALUNOS

QUANT. NOME QUANT. CURSO QUANT. TOTAL

2013 2
ADMINISTRAÇÃO 265

539DIREITO 274

2014 3
ADMINISTRAÇÃO 260

634CIÊNCIAS CONTÁBEIS 22
DIREITO 352

2015 3

ADMINISTRAÇÃO 239

736CIÊNCIAS CONTÁBEIS 32

DIREITO 465

2016 3

ADMINISTRAÇÃO 178

703CIÊNCIAS CONTÁBEIS 40

DIREITO 485

2017 3
ADMINISTRAÇÃO 135

697CIÊNCIAS CONTÁBEIS 65
DIREITO 497

 Fonte: Secretaria Acadêmica/INEP-Censo

PÓS-GRADUAÇÃO

ANO
CURSOS ALUNOS

QUANT. NOME
QUANT. 
CURSO

QUANT.  
TOTAL

2017 1
DIREITO DO TRABALHO E 

PREVIDENCIÁRIO
20 20

Dados: encerramento do ano letivo   
Fonte: Secretaria Acadêmica/INEP-Censo
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ANEXO II - RESULTADO DO ENADE E DA AVALIAÇÃO 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO (ACG) – MEC/SGA      

QUADRO 4
Avaliação das Condições de Oferta do Curso de Administração

DIMENSÕES AVALIADAS EM 1998 CONCEITOS
Organização Didático-Pedagógica CMB – Condições Muito Boas

Instalações CMB – Condições Muito Boas

Corpo Docente CR – Condições Regulares
 
Fonte: Ministério da Educação – SESu

QUADRO 5
DIMENSÕES AVALIADAS EM 2002 CONCEITOS

Organização Didático-Pedagógica CB – Condições Boas

Corpo Docente CB – Condições Boas

Instalações CMB – Condições Muito Boas

Fonte: Ministério da Educação – INEP
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QUADRO 6
Índices (A)

ÍNDICE ANO CONCEITO

IGC – Índice Geral de Curso 2007 3

IGC – Contínuo 2007 239

IGC – Índice Geral de Curso 2008 3

IGC – Contínuo 2008 239

IGC – Índice Geral de Curso 2009 3

IGC – Contínuo 2009 278

CI – Conceito Institucional 2010 3

IGC – Índice Geral de Curso 2010 3

IGC – Contínuo 2010 278

IGC – Índice Geral de Curso 2011 3

IGC – Contínuo 2011 278

IGC – Índice Geral de Curso 2012 3

IGC – Índice Geral de Curso 2013 3

IGC – Índice Geral de Curso 2014 3

IGC – Índice Geral de Curso 2015 3

IGC – Índice Geral de Curso 2016 3

IGC – Contínuo 2016 2.2580
  
                         Fonte Ministério da Educação – INEP

QUADRO 7

INDICADOR ANO NOTA INDICADOR NOTA

ENADE 2006 3 IDD 3

ENADE 2009 3 IDD 5

ENADE 2012 3

CPC 2015 3

ENADE 2015 3

              Fonte: Ministério da Educação – MEC/INEP/DAES
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QUADRO 8
ENADE – Curso de Direito

INDICADOR ANO NOTA INDICADOR NOTA

CC 2015 4

ENADE 2015 3
 
               Fonte: Ministério da Educação – MEC/INEP/DAES

QUADRO 9
ENADE – Curso de Ciências Contábeis

INDICADOR ANO NOTA INDICADOR NOTA

CC 2017 4

               Fonte: Ministério da Educação – MEC/INEP/DAES

ANEXO III –ACERVO POR ÁREA DE CONHECIMENTO

QUADRO 8
Acervo por Área de Conhecimento

Acervo Área do Conhecimento
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tit. Vol Tit. Vol Tit. Vol Tit. Vol Tit. Vol Tit. Vol

Livros

Ciências Agrárias 6 6           

Ciências Exatas/Terra 497 876           

Ciências Biológicas 27 31           

Engenharia/Tecnologia 228 361           

Ciências da Saúde 36 39           

Ciências Sociais Aplicadas 5193 10647           

Ciências Humanas 1354 2101           

Linguística, Letras e Artes 863 1122           

Periódicos Ciências Agrárias 5 64           

 Ciências Biológicas 3 20           
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Revistas

Ciências Exatas/Terra 3 225           

Ciências Sociais Aplicadas 250 8069           

Ciências Humanas 30 736           

Linguística, Letras e Artes 3 49           

Jornais Jornais             

Obras de 
Referência

Ciências Exatas/Terra 18 18           

Ciências Sociais Aplicadas 378 460           

Ciências Humanas 34 55           

Linguística, Letras e Artes 65 95           

Vídeos

Ciências Biológicas 8 8           

Ciências Exatas/Terra 14 14           

Ciências Sociais Aplicadas 107 109           

Ciências Humanas 33 34           

Linguística, Letras e Artes 5 5           

DVD’s

Ciências Biológicas 1 1           

Ciências Sociais Aplicadas 108 108           

Ciências Humanas 17 17           

Linguística, Letras e Artes 2 2           

CD Rom’s

Ciências Exatas/Terra 49 78           

Ciências Sociais Aplicadas 432 515           

Ciências Humanas 11 13           

Linguística, Letras e Artes 20 20           
Ass.  

Eletrônicas Ass. Eletrônicas 7            

Outros Ciências S. Aplicadas 62 113           

(*) Cronograma contemplando a implantação dos novos cursos constantes 
deste PDI
Fonte: Biblioteca
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ANEXO IV–LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

QUADRO 9
Relação de Equipamentos/Softwares de Informática e afins
      

Ano de 2017
Quant. Equip./Software/

Serviço
Serviço Descrição e 
acessórios/serviço

Software/sistema/
plano

01 Converter pc/tv Game show pc to tv converter 
pta8010a

no-firmware

01 Dsl modem Dsl modem Tp Link 8816 Firmware Tp Link

01 Internet Link de internet de 10 mb/s 
dedicados, com 5 ip´s públi-

cos, fornecido pela RZnet

Fibra ótica dedi-
cada

01 Internet Link de internet de 50 mb/s, 
com 16 ip´s públicos, forneci-

do pela Dufibranet

Fibra ótica dedi-
cada

01 Internet Link de internet de 10 mbs 
com 5 ip´s públicos, fornecido 

pela Velox

Dsl-Banda Larga

06 Impressora HP laserjet m127 black Firmware hp

02 Impressora hp laserjet 2014N black Firmware hp

01 Impressora Impressora Bematech mp-
4000 paralela c/guilh.

Firmware Bemat-
ech

01 Impressora Impressora Bematech mp-
4200 usb c/guilh.

Firmware Bemat-
ech

02 Impressora Epson lx 300 Firmware Epson

1 Microcomputador Proc. Celeron 3,2 Ghz, 1 
Gb ram, 80 Gb Hd, teclado 

mouse, Monitor crt 15”, dvd 
rw

Windows Xp 
Professonal Oem - 

ORIGINAL/sp2

02 Microcomputador Proc. Pentium 4 2,4 Ghz, 1 
Gb ram, 80 Gb Hd, teclado 

mouse, Monitor crt 17”, dvd 
rw

Windows Xp 
Professonal Oem - 

ORIGINAL/sp2

01 Microcomputador Proc. Dual Core 1,8, 2 Gb ram, 
160 Gb Hd, teclado mouse, 

Monitor lcd 17”, dvd rw

Windows Xp 
Professonal Oem - 

ORIGINAL/sp2

1 Microcomputador Proc Celeron 3,2 Ghz, 2 Gb 
ram, 500 hd, teclado, mouse, 

monitor led 18,5”

Windows Xp Pro-
fessional sp3
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1 Microcomputador Proc Core i7-4790 3,60 Ghz, 
16 Gb ram, 240ssd + 1Tb hd, 
teclado, mouse, monitor led 

full hd 27”

Windows 10 pro

1 Microcomputador Proc Core i7-6700 3,40 Ghz, 
8 Gb ram, 1Tb hd, teclado, 
mouse, monitor led full hd 

19,5”

Windows 10 pro

1 Microcomputador Proc Pentium 4 2,4 Ghz, 2 Gb 
ram, 160 hd, teclado, mouse, 

monitor lcd 17”

Windows Server 
2003 Standard 

Edition sp1

1 Microcomputador Proc Pentium MMX 233 Mhz, 
176 Mb ram, 10 gb hd, tecla-
do, mouse, monitor lcd 19,5”

Windows Xp Pro-
fessional

3 All-in-one Proc AMD E1-1500 APU com 
Radeon HDG 1,48 Ghz, 4 Gb 
ram, 500 hd, teclado, mouse, 

monitor led 18”

Windows 10 Home 
SL

2 All-in-one Proc AMD E1-1500APU 1,48 
Ghz, 4 Gb ram, 500 hd, tecla-
do, mouse, monitor led 21,5”

Windows 10 Home 
SL

18 All-in-one Proc AMD E1-6010 APU com 
Radeon R2 1,35 Ghz, 4 Gb 

ram, 500 hd, teclado, mouse, 
monitor led 18”

Windows 10 Home 
SL

10 All-in-one Proc Celeron 1037U 1,80 Ghz, 
4 Gb ram, 500 hd, teclado, 

mouse, monitor led 24”

Windows 10 Home 
SL

7 All-in-one Proc Celeron 847 1,10 Ghz, 
4 Gb ram, 500 hd, teclado, 

mouse, monitor led 24”

Windows 10 Home 
SL

8 All-in-one Proc Celeron N2807 1,58 Ghz, 
2 Gb ram, 500 hd, teclado, 
mouse, monitor led 18,5”

Windows 10 Home 
SL

19 All-in-one Proc Celeron n2940 1,83 Ghz, 
4 Gb ram, 500 hd, teclado, 
mouse, monitor led 21,5”

Windows 10 Home 
SL

4 All-in-one Proc Core i3-2100 3,10 Ghz, 
2 Gb ram, 500 hd, teclado, 
mouse, monitor led 21,5”

Windows 10 Home 
SL

1 All-in-one Proc Dual Core E5800 3,20 
Ghz, 2 Gb ram, 500 hd, tecla-
do, mouse, monitor led 18,5”

Windows 10 Home 
SL

3 Notebook Proc Core i3-5005u, 2,00 
Ghz, 4 Gb ram, 500 Hd, tela 

led 14”

Windows 10 Home 
SL
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1 Notebook Proc Core i7-5500u  2,40 
Ghz, 8 Gb ram, 500 hd, tela 

led 13”

Windows 10 Home 
SL

3 Notebook Proc Dual Celeron N2830 
2,16 Ghz, 4 Gb ram, 500 Hd, 

tela led 14”

Windows 10 Home 
SL

3 Notebook Proc Dual Core T4300  2,10 
Ghz, 2 Gb ram, 250 hd, tela 

led 14”

Windows 7 Starter

1 Notebook Proc Dual Core T4300  2,10 
Ghz, 4 Gb ram, 250 hd, tela 

led 14”

Windows 7 Home 
Basic sp1

1 Servidor Proc Xeon E3-1220 v2 3,10 
Ghz, 16 Gb ram, 2x500 Hd, 2 

rede onboard

Windows Server 
2003 SE sp1

1 Servidor Proc Xeon E3-1220 v2 3,10 
Ghz, 8 Gb ram, 1 Tb

Windows Server 
2012 Fundation

1 Servidor Proc Xeon E3-1225 v5 3,30 
Ghz, 16 Gb ram, 1 tb hd, tecla-

do, mouse

Windows Server 
2012 R2 Fundation

1 Caixa de som Caixa de Som Amplificadora 
Bluetooth 200W, Alto-Fa-

lante de 12”, USB, Fm - com 
bateria interna

Firmware TRC

1 Caixa de som Caixa de Som Multi-Uso 
Boxer Amplificada  50w RMS 
-Alto-Falante de 12”, usb com 

bateria interna

Firmware Boxer

1 Caixa de som Caixa de Som Multi-Uso LL 
Amplificada LL120 - 30w 

RMS

Firmware LL

1 Caixa de som Caixa de Som Multi-Uso LL 
Amplificada LL200 - 200w 
RMS -Alto-Falante de 12”, 

usb com bateria interna

Firmware LL

07 No-break nobreak apc 1500 va Firmaware APC

04 No-break nobreak sms 600va Firmware Sms

3 Roteador Projetor Multimídia Powerlite 
S12+ 2800 Lumens 

Firmware Epson

9 Roteador Projetor Multimídia Powerlite 
S17 2700 Lumens 

Firmware Epson

9 Roteador Projetor Multimídia Powerlite 
S27 2700 Lumens

Firmware Epson
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1 Roteador Projetor Multimídia Powerlite 
S6+, 2200 Lumens

Firmware Epson

1 Roteador Projetor Multimídia Powerlite 
S8+, 2500 Lumens

Firmware Epson

3 Roteador Projetor Multimídia Powerlite 
X14+ 3000 Lumens 

Firmware Epson

02 Roteador Dlink wireless N-power Firmware Air-Live

02 Roteador Dlink wireless DIR-822 Firmware D-link

02 Software Windows server 2003 
Standart Edition port Brazilian 

open ae

Windows server 
2003 Standart 

Edition 

55 Software Windows server 2003 Client. 
Standart Edition port Brazilian 

open ae

Windows server 
2003 Standart 

Edition 

10 Software Windows professional Brazil-
ian upg ae w/sp2

Windows profes-
sional Brazilian upg 

ae w/sp2

10 Software Windows professional Brazil-
ian upg olp nl ae w/sp2

Windows profes-
sional Brazilian upg 

olp nl ae w/sp2

Fonte: Laboratório de Informática e TI local.
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