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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento expõe o planejamento institucional da Faculdade 

Municipal de Palhoça – FMP no que se refere ao período 2014-2018. 

Nos fundamentos de sua construção foram levados em conta o atendimento e 

adequação às solicitações legais, os objetivos institucionais de contínuo 

crescimento de forma consciente e sustentável, e a expansão das ações da 

instituição que se pautam sobremaneira nas demandas da comunidade que a 

abriga.  

Durante a referida revisão foram atualizados aspectos considerados 

fundamentais para o êxito das ações propostas e mais especificamente foram 

revistas as políticas e diretrizes institucionais do Projeto Pedagógico Institucional; 

os dados quantitativos do Plano de Desenvolvimento Institucional; os objetivos, 

metas e propostas de ações do Plano de Ação 2017 e incluídos e apresentados os 

resultados da Auto-avaliação Institucional (2017.2) e das Avaliações Externas de 

Curso. 

Os cuidados despendidos na elaboração deste documento são 

representativos da constante preocupação da FMP em se fazer melhor a cada ano 

no que diz respeito ao aperfeiçoamento de sua atuação enquanto instituição de 

ensino municipal que oferta educação superior. 

 

A Comissão.   



 
 

13 
 

I. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

A Faculdade Municipal de Palhoça foi criada pela Lei Municipal nº 2.182, de 

25 de outubro de 2005. É entidade integrante da administração pública indireta do 

Município de Palhoça com personalidade jurídica de direito público, sendo sua 

mantenedora a Prefeitura Municipal de Palhoça. É uma autarquia de Ensino 

Superior vinculada ao Gabinete do Prefeito.  

   A renovação de credenciamento se deu por meio da Resolução nº 071 CEE. 

Parecer nº 364 de 10 de dezembro de 2013. Reconhecimento Resolução n° 

229/2013/CCEE. Decreto nº 2.125 de 03 de abril de 2014. D.O.U nº 19.792. 

O Estatuto e o Regimento Geral da Faculdade Municipal de Palhoça foram 

elaborados de acordo com as exigências da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, sendo aprovados pelos Decretos 188/2005 e 1168/2010 e 

1489/2013, respectivamente.  

A base legal da Faculdade Municipal de Palhoça se constitui dos seguintes 

documentos: 

● Lei n° 10.861 de 14 de abril 2004, Sistema de Avaliação da Educação Superior - 
SINAES. 

● Decreto n° 5773 09/05/2006, Regulamentar, Supervisionar e Avaliar IES. 
● Lei Municipal nº 2.182, de outubro de 2005 – Cria a Faculdade Municipal de 

Palhoça. 
● Decreto nº 186/2005 – Aprova o Estatuto da Faculdade Municipal de Palhoça. 
● Decreto nº 188/2005 – Aprova o Regimento Geral da Faculdade Municipal de 

Palhoça. 
● Decreto nº 1489/2013 – Aprova o Regimento Geral da Faculdade Municipal de 

Palhoça. 
● Lei Complementar nº 149/2013 – Aprova Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Palhoça; 
● Lei complementar nº 097/2010 - Aprova Estatuto dos servidores do Magistério 

Público Municipal; 
● Lei complementar nº 096/2010 - Aprova Estatuto dos servidores Municipais de 

Palhoça; 
● Credenciamento da Faculdade Municipal de Palhoça e autorização dos Cursos 

de Graduação em Administração e Pedagogia, com base na Resolução nº 016 e 
no Parecer nº 056 aprovado em 04/04/2006. 

● Decreto nº 394 de 05/07/2006 – Capacitação Docente da Faculdade Municipal de 
Palhoça. 

● Renovação de Credenciamento por meio de Avaliação Institucional Externa da 
Faculdade Municipal de Palhoça, com base na Resolução nº 071, Parecer nº 257 
de 07 de dezembro 2010. 
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● Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Administração pelo período de 04 
(quatro) anos, com base na Resolução nº 101, Parecer nº 293 de 07 de 
dezembro de 2010. 

● Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Pedagogia pelo período de 04 
(quatro) anos, com base na Resolução nº 058, Parecer nº 196 de 28 de setembro 
de 2010. 

● Autorização de Funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 
Turismo pelo prazo de 03 (três) anos, com base na Resolução nº 210, Parecer 
371 de 11 de dezembro de 2012. 

● Autorização da Oferta de 50 (cinquenta) vagas do Curso de Pós-Graduação lato 
sensu – Responsabilidade Social e Gestão de Projetos, com base na Resolução 
nº 197 e no Parecer nº 353 de 04 de dezembro de 2012. 

● Autorização da Oferta de 50 (cinquenta) vagas do Curso de Pós-Graduação lato 
sensu – Psicopedagogia, com base na Resolução nº 198 e no Parecer nº 354 de 
04 de dezembro de 2012. 

● Autorização da Oferta de 50 (cinquenta) vagas do Curso de Pós-Graduação lato 
sensu – Alfabetização e Letramento, com base na Resolução nº 199 e no 
Parecer nº 355 de 04 de dezembro de 2012. 

● Autorização da Oferta de 50 (cinquenta) vagas do Curso de Pós-Graduação lato 
sensu – Gestão de Pessoas, com base na Resolução nº 200 e no Parecer nº 356 
de 04 de dezembro de 2012. 

● Renovação de Credenciamento por meio de Avaliação Institucional Externa da 
Faculdade Municipal de Palhoça pela Resolução nº 229, Parecer nº 364 de 10 de 
dezembro de 2013. 

● Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo pelo 
prazo de 1 (um) pela Resolução nº 213 no Parecer 248 de 01 de julho de 2014. 

● Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia da 
Faculdade Municipal de Palhoça pelo Processo – SED 7987/2014, Parecer nº 
347 de 18 de novembro de 2014. 

● Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo pelo 
prazo de 1 (um) pela Resolução nº 67 no Parecer nº 126 de 06 de outubro de 
2015. 

● Renovação de Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Pedagogia pelo 
prazo de 04 (quatro) anos, com base na Resolução 70, Parecer nº 131 de 20 de 
outubro 2015. 

● Portaria MEC413, de 11/05/2016 que aprova, em extrato, o Catálogo Nacional 
dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

● Ampliação da oferta de 50 (cinquenta) vagas para o Curso de Licenciatura em 
Pedagogia, período matutino por meio do Parecer CEE–SC n. 046, Resolução 
009 de 11/04/2007. 

● Reforma Administrativa de Palhoça Decreto nº 133/2016 de 21/12/2016. 
● Autorização: Credenciamento da Faculdade Municipal de Palhoça e autorização 

dos Cursos de Graduação em Administração e Pedagogia, com base na 
Resolução nº 016 e no Parecer nº 056 aprovado em 04/04/2006. 

● Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. 

● Resolução nº 4, CNE/CES de 13 de julho de 2005. Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, bacharelado, 
e dá outras providências. 
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● Alteração da matriz curricular do curso de Administração vigência 2009 – 1. 
Parecer CEDS n.164 aprovado 08.12.2008. 

● Reconhecimento: Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Administração 
pelo período de 04 (quatro) anos, com base na Resolução nº 101, Parecer nº 293 
de 07 de dezembro de 2010, homologado pelo Decreto Estadual n.1930, 
publicado pelo DOE n. 19.726 de 18.12.2013. 

● Autorização para o curso de Pós-graduação Latu Sensu, MBA em Gestão 
Empresarial vinculado ao curso de Graduação em Administração da FMP. 
Parecer n.059 e Resolução 017 de 10.05.2011. 

● Autorização alteração da matriz curricular do curso de Pós-graduação Latu 
Sensu em Gestão Empresarial vinculado ao curso de Graduação em 
Administração da FMP. Parecer CEDS n.118 de 03.12.2012. 

● Autorização para o curso de Pós-graduação Latu Sensu, MBA em Gestão 
Pública vinculado ao curso de Graduação em Administração da FMP. Parecer 
n.061 e Resolução 019 de 10.05.2011. 

● Autorização para o funcionamento da ampliação de 100 (cem) vagas para 200 
vagas anuais para o curso de graduação em Administração da Faculdade 
Municipal de Palhoça. Parecer 213 e Resolução CEE 112 de 28.08.2012. 

● Autorização para o curso de Pós-graduação Latu Sensu, em Gestão 
Responsabilidade Social e Gestão de Projetos vinculado ao curso de Graduação 
em Administração da FMP. Parecer n.353 e Resolução CEE 197 de 04.12.2012. 

● Autorização para o curso de Pós-graduação Latu Sensu, em Gestão de Pessoas 
vinculado ao curso de Graduação em Administração da FMP. Parecer 356 e 
Resolução CEE n.200 de 04.12.2012. 

● Renovação de Reconhecimento do curso de bacharelado em Administração da 
Faculdade Municipal de Palhoça. Parecer 179 e Resolução 160 de 06.05.2014. 

● Renovação de Reconhecimento do curso Bacharelado em Administração. 
Parecer n. 189 e Resolução n. 089 de 08.12.2015. 

● Termo de Cooperação Técnica para fomento da educação com Guiné Bissau. 
Parecer CLN n.076 de 20.10.2015. 

● Resolução do CONFAP 04/2015 de 01/10/2015 que dispõe sobre a alteração de 
carga horária de 72 horas para 66 horas semestrais (4 créditos); de 36 horas 
para 33 horas semestrais (2 créditos) e 18 horas para 16 horas e 30 minutos 
semestrais (1 crédito). 

● Matriz Curricular 2016.1 do curso de Graduação em Administração aprovada pela 
Resolução CONFAP 010/2016. 

● Termo de capacidade técnica para atender ao Ministério das Relações 
Exteriores. Parecer CLN n. 020 de 08.03.2016. 

● RESOLUÇÃO CNE/CP 3 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002 - Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos 
superiores de tecnologia.  

● PORTARIA NORMATIVA N° 12, DE 14 DE AGOSTO DE 2006 - dispõe sobre a 
adequação da denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia ao Catálogo 
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, nos termos do art. 71, §1o e 2o, 
do Decreto nº 5.773, de 2006.  

● Lei Municipal Nº 2.182, de outubro de 2005 – cria a Faculdade Municipal de 
Palhoça. 

● Decreto Nº 186/2005 – Aprova o Estatuto da Faculdade Municipal de Palhoça. 
Decreto nº 1168/2010 – Aprova o Regimento Geral da Faculdade Municipal de 
Palhoça.  
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● Decreto Nº 187/2005 – Aprova o Plano de Capacitação da Faculdade Municipal 
de Palhoça. 

● Diploma Conferido: Tecnólogo em Gestão de Turismo. 
● Data de Início do Funcionamento do Curso: Dezembro de 2012. 
● Parecer CEE/SC nº 020 e a Resolução nº 004 de 2016, que autorizam, uma 

turma no turno noturno com 50 vagas. 
● Modalidade: Ensino Presencial.  
● Números de vagas: Parecer CEE/SC nº 020 e a Resolução nº 004 de 12/04/2016 

- Ampliação da oferta de 50 (cinquenta) vagas para o Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão de Turismo, período noturno por meio do Ofício nº 0073, 
para uma única turma 2016/1. 

● Ata do NDE de 10 de novembro de 2015 que aprovação da nova Matriz do curso 
Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo. 

● Ata nº  8 do Colegiado de 12 de novembro de 2015, de aprovação da nova Matriz 
do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo. 

● Ata de 17 de novembro de 2015 Confap, de aprovação da nova Matriz do Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo. 

● Autorização: Credenciamento da Faculdade Municipal de Palhoça e autorização 
dos Cursos de Graduação em Administração e Pedagogia, com base na 
Resolução nº 016 e o Parecer nº 56 aprovado em 04/02/2006; 

● Lei n. 9.394/1996 que institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 
● Resolução CNE/CP n. 01/2006 (Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Pedagogia – Licenciatura; 
● Parecer do CNE/CP n. 5/2005 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Pedagogia; 
● Parecer CNE/CP nº 3/2006, aprovado em 21 de fevereiro de 2006 - Reexame do 

Parecer CNE/CP nº 5/2005, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Curso de Pedagogia; 

● Resolução CNE/CP n. 01/2006 (Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
● Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura;  Resolução nº 058 de 

28/09/2010 do Conselho Estadual de Educação de Reconhecimento do Curso; 
● Parecer nº 060 de 10/05/2011 e Resolução 018 de 10/05/2011 do Conselho 

Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do curso de Pós-
Graduação Latu Sensu em Gestão Escolar; 

● Parecer CEDES nº 119 de 03/12/2012 do Conselho Estadual de Educação de 
autorização para alteração da Matriz Curricular do Curso de Pós-Graduação Latu 
Sensu em Gestão Escolar; 

● Parecer nº 062 de 10/05/2011e a Resolução nº 020 10/05/2011 do Conselho 
Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do Curso de Pós-
Graduação Latu Sensu em Didática e Interdisciplinaridade. 

● Parecer nº 154 de 04/12/2012 e a Resolução nº 198 de 04/12/2012 do Conselho 
Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do Curso de Pós-
Graduação Latu Sensu em Psicopedagogia. 

● Parecer nº 355 de 04/12/2012 e a Resolução nº 199 de 04/12/2012 do Conselho 
Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do Curso de Pós-
Graduação Latu Sensu em Alfabetização e Letramento. 

● Parecer nº 347 de 18/1/2014 do Conselho Estadual de Educação de autorização 
de alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia. 
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● Parecer nº 131 de 20/10/2015e a Resolução nº 070 de 20/10/2015 do Conselho 
Estadual de Educação de Renovação de Reconhecimento de Licenciatura do 
Curso de Pedagogia. 

● Ampliação da oferta de 50 (cinquenta) vagas para o Curso de Licenciatura em 
Pedagogia, período matutino por meio do Ofício nº 0073, para uma única turma 
2016/1.  

● Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia da 
Faculdade Municipal de Palhoça pelo Processo – SED 7987/2014, Parecer nº 
347 de 18 de novembro de 2014.   

● Renovação de Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Pedagogia pelo 
prazo de 04 (quatro) anos, com base na Resolução 70, Parecer nº 131 de 20 de 
outubro 2015.   

● Ata de 22/09/2015 do Núcleo Docente Estruturante com aprovação da nova 
Matriz do curso de Pedagogia. 

● Ata de 24/09/2015 aprovação da Nova Matriz Curricular pelo Colegiado do curso 
da Faculdade Municipal de Palhoça. 

● Parecer nº 347 de 18 de novembro de 2014 do Conselho Estadual de Educação 
que autoriza a alteração da Matriz Curricular do Curso de Pedagogia.   

● Parecer nº 046 de 11 de abril de 2016 e Resolução nº 009 de 11 de abril de 2016 
que autoriza a oferta de 50 vagas para o Curso de Pedagogia no período 
matutino. 

● Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o art. 80 da Lei Nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB). 

● Decreto Nº 5.773, de 09 de maio de 2006, dispõe sobre o exercício das funções 
de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 
cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 

● Decreto Nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, altera dispositivos dos Decretos 
Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, e Nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o 
exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 
educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 
federal de ensino. 

● Lei Federal Nº 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) 
em 09/01/01, por dez anos, ressalta a importância da educação a distância e 
define prazos para sua implantação e consolidação. A referida Lei, no capítulo 
sobre a “educação à distância e tecnologias educacionais”, define “objetivos e 
metas”. 

● Portaria MEC Nº 4.059/04 - Oferta de disciplinas integrantes do currículo dos 
cursos do ensino superior que utilizem a modalidade semipresencial – (20% a 
distância), revogou a Portaria MEC Nº 2.253/2001. 

 

Sendo: 

Mantenedora: Prefeitura Municipal de Palhoça. Endereço: Rua Hilda Terezinha 

Pagani, nº 280, Passa Vinte – Palhoça. CEP: 88.130-101. 

Mantida: Faculdade Municipal de Palhoça. Endereço: rua João Pereira dos Santos, 

305 - Ponte do Imaruim, Palhoça/SC. CEP: 88130-470.   
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Razão Social: Faculdade Municipal de Palhoça. CNPJ: 07933452/0001-75 

Endereço: Rua João Pereira dos Santos, 305 - Ponte do Imaruim, Palhoça/SC  

CEP: 88130-470 
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1.1 MISSÃO 

Produzir, compartilhar e disseminar conhecimentos por meio do ensino, 

pesquisa e extensão, promovendo o desenvolvimento humano, intelectual, 

tecnológico e sustentável do Município de Palhoça, de Santa Catarina e do Brasil. 

1.2 VISÃO 

Ser referência em educação Superior municipal de excelência em Santa 

Catarina. 

1.3 VALORES 

● Educação emancipadora 

● Consciência Ética 

● Inclusão Social  

● Empreendedorismo  

● Respeito à Diversidade 

● Direitos Humanos 

● Responsabilidade Social 

● Sustentabilidade e Cidadania 

 

1.4 OBJETIVOS E METAS  

O Plano de Desenvolvimento Institucional passou por atualização em 2017, o 

que possibilitou a organização das informações visando a elaboração do 

planejamento anual e o acompanhamento do planejamento estratégico da 

instituição.  Vale ressaltar que a participação do coletivo institucional foi 

determinante para construção e atualização deste documento de maneira que nele 

podemos encontrar a preciosa contribuição da equipe gestora institucional – direção 

e coordenações; da Comissão Própria de Avaliação – CPA; dos professores 

representantes de curso, do corpo discente, dentre outros. O trabalho realizado até 

então resultou no quadro abaixo, que aponta a prioridade para cada objetivo e 

meta. 
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Quadro 01: Objetivos e Metas para período 2014-2018 

 
PRIORIDADE OBJETIVO PRAZO 

1 Implantação de sistema acadêmicos de controle discente. dez/2018 
 

2 
Implantação gradual de atividades em todas as disciplinas dos cursos de 
graduação e pós-graduação na modalidade EaD em até 20%. dez/2015 

3 Implantação de novos cursos e de novas turmas dos cursos já existentes. ago/2016 

4 Adequação das instalações e infraestrutura da IES. jun/2018 

5 Criar mecanismos de incentivo ao ensino, pesquisa e extensão. ago/2017 

6 
Desenvolver projetos para captação de recursos extra- orçamentários, 
visando a melhoria do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão dez/2018 

7 
Criar políticas e programas de formação e aperfeiçoamento contínuo de 
servidores docentes e técnico-administrativos em todos os níveis dez/2018 

8 Criar uma política de identidade institucional; dez/2016 

9 
Desenvolver mecanismos para melhorar a distribuição da carga horária de 
professores entre ensino, pesquisa e extensão ago/2015 

10 
Criar um programa de incentivo e fortalecimento de grupos de pesquisa 
de acordo com as áreas de atuação do campus dez/2018 

11 Criar um programa de ações de extensão e pesquisa jul/2017 

12 
Desenvolver o Serviço de Atendimento Psicopedagógico por meio do 
Serviço de Orientação ao Aluno (SOA). dez/2018 

13 Instituir políticas de comunicação dez/2014 

14 Criar um Sistema de Acompanhamento dos Egressos; dez/2018 

15 Estabelecer um programa de parcerias nacionais e internacionais mar/2015 

16 Implantar projetos de ação social; dez/2014 

17 Criar uma política de Gestão Ambiental; dez/2018 

9 Promoção de Eventos Internos e Internos dez/2014 

20 
Melhoramento dos canais de comunicação com os acadêmicos de 
graduação e pós-graduação dez/2014 
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1.4 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 
 
 

Atualmente, a FMP oferta três cursos de Graduação, sendo uma Licenciatura 

- Pedagogia, um Bacharelado na área de Ciências Sociais Aplicadas – 

Administração e um curso Tecnólogo na área de Gestão – Turismo, todos já 

reconhecidos e autorizados.  Além disso, atua com cursos de Pós-Graduação lato 

sensu nas áreas dos cursos de Graduação ofertados. 

A oferta dos cursos superiores de graduação e pós-graduação pela 

Faculdade Municipal de Palhoça é uma demanda oriunda da comunidade 

catarinense, mais especificamente dos munícipes de Palhoça, que desde a criação 

da instituição passaram a ter acesso a cursos superiores gratuitos.   

Nos últimos anos, atendendo à uma latente necessidade do município e em 

consonância com as diretrizes nacionais do ensino superior, a FMP expandiu a 

oferta de número de vagas e turno e, a partir da autorização do Conselho Estadual 

de Educação de santa Catarina, passou a oferecer uma turma do curso de 

Licenciatura em Pedagogia no período matutino1 e de uma turma do curso 

Tecnológico em Gestão de Turismo no turno noturno2. Anteriormente eram 

oferecidos no período matutino apenas os cursos de Bacharelado em Administração 

e Gestão de Turismo. 

  

 

 

 

 

 

                                                
1 Parecer CEE/SC n. 046 
2 Parecer CEE/SC n. 020 
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No quadro 02 estão relacionados os cursos de graduação ofertados conforme 

as áreas de conhecimento nas quais se incluem.  

 

            Quadro 2: Áreas do conhecimento e cursos de graduação 

GRANDE ÁREA ÁREA 
Ciências Sociais  

Aplicadas 
 

Administração 

Gestão de Turismo 
Ciências Humanas 

 
Pedagogia 

 

 O ingresso nos Cursos de Graduação da FMP se dá por meio de processo 

seletivo regulamentado pela Normativa nº 015/2016. 

 
Art. 5º O número de vagas para o ingresso nos cursos de 
graduação é definido pelo Projeto Pedagógico de cada Curso. 
Art. 6º As vagas oferecidas pela Faculdade Municipal de 
Palhoça – FMP serão preenchidas, em cada curso, 
observando-se a Lei nº 4394, de 18 de abril de 2016 que 
“reservar até 90% (noventa por cento) das vagas dos cursos 
oferecidos por esta, aos moradores residentes no Município de 
Palhoça e que tiverem freqüentado o ensino médio em escolas 
públicas." 

 

E também pode ocorrer por transferência externa, transferência interna – 

troca de curso, retorno de graduado e retorno de Abandono, vias de ingresso todas 

previstas no Regimento conforme Normativa FMP nº015/2016 - FMP. 

Desde sua inauguração, a FMP vem numa crescente, atingindo a cada 

vestibular uma parcela maior da população palhocense. Vale dizer que nos últimos 

três anos, a instituição auferiu um aumento de 40% no número de inscritos para o 

vestibular3. 

Com base na contagem mais atualizada podemos afirmar que a FMP tem 

aproximadamente 1.233 (mil duzentos e trinta e três) alunos matriculados na 

graduação; 284 na pós-graduação e 531 matriculados na extensão. Anualmente são 
                                                
3  A informação percentual foi obtida através da análise dos inscritos no vestibular FMP de 2015, 

2016 e 2017. 
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previstas a abertura de 200 vagas, 50 por semestre/por turno, garantindo assim o 

mais possível a oferta de um ensino gratuito e de qualidade para a população. 

Vale ressaltar também que nos últimos três anos a instituição recebeu a visita 

de avaliadores que vieram avaliar seus cursos de graduação. Os pareceres 

recebidos todos foram bastante positivos, e isso nos informa que o planejamento e a 

avaliação institucional estão contribuindo de forma determinante para a melhoria dos 

cursos, e por consequência da instituição. Sendo os seguintes conceitos recebidos: 

Bacharelado em Administração: 4,13 (2017), Tecnológico em Gestão de Turismo: 

3,90 (2017), Licenciatura em Pedagogia: 4,59 (2017). 
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1.5  BREVE HISTÓRICO DA FMP 

 

Palhoça é um município brasileiro do Estado de Santa Catarina, localizado na 

Grande Florianópolis onde faz divisa com São José, São Pedro de Alcântara, Santo 

Amaro da Imperatriz e Paulo Lopes. O nascimento do povoado de Palhoça ocorreu 

em virtude da necessidade de defesa da Ilha de Santa Catarina, então alvo do 

avanço espanhol. 

 Em 31 de julho de 1793, o Governador da província de Santa Catarina, o Cel. 

João Alberto de Miranda Ribeiro enviou oficio ao Conde Rezende, vice-rei do Brasil. 

Incumbindo Caetano Silveira de Matos a construir palhoças para guardar farinha na 

estrada que ia para Lages. Nesta data, deu-se a fundação do povoado. No inicio, 

as tropas de gado que abasteciam a Ilha desciam a estrada de Lages até o Morro do 

Tomé e de lá, vinham margeando a praia até a desembocadura do rio Maruim, 

aonde parte ia para freguesia de São José e parte atravessava o canal até a 

localidade de Ribeirão da Ilha. Com o aumento da demanda de alimentos 

provenientes do continente e a movimentação das tropas, foi construída uma 

estrada atravessando o pântano. Todo esse movimento levou ao gradativo 

crescimento da povoação. 

  Após a construção da estrada, a população deslocou-se mais para o sul, 

estabelecendo-se o centro definitivo de Palhoça, onde é hoje. Até 1833 Palhoça 

pertenceu a Florianópolis e depois passou a pertencer a São José, quando este 

município foi criado. Somente no ano de 1873, Palhoça foi elevada a condição de 

Distrito Policial.  

 Em 1882 a Assembleia Legislativa votou a Lei 949 de 08 de novembro, 

elevando-a a categoria de freguesia. Em 1886 passou de Distrito Policial a Distrito 

de Paz e em 24 de abril de 1894, foi elevada a categoria de Município, por 

desmembramento de São José, sendo instalado em 23 de maio do mesmo ano.  

 Em 10 de janeiro de 1906, Palhoça transformou-se em Comarca, sendo que 

dela faziam parte os distritos de Palhoça (sede do município e da comarca), Santo 
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Amaro do Cubatão, Enseada de Brito, Teresópolis, São Bonifácio do Capivari, Santa 

Isabel, Anitápolis, Santa Tereza e Garopaba. Em 22 de agosto de 1919, por meio da 

Lei 1245, foi elevada a categoria de cidade. Em 1958, Santo Amaro da Imperatriz 

emancipou-se de Palhoça e deu origem aos municípios de Águas Mornas e 

Anitápolis. Em 1961, Garopaba e Paulo Lopes também se emanciparam, exemplo 

seguido por São Bonifácio em 1962. Após essas emancipações, Palhoça ficou com 

a configuração atual. Os primeiros colonizadores a chegarem à Palhoça foram os 

portugueses, que se estabeleceram na Enseada de Brito e de lá se espalharam 

pelas redondezas.  

 

1.6 INSERÇÃO REGIONAL 

 Até 1970, quando 69% da população palhocense ainda morava no campo e o 

município dependia da produção primária. De lá pra cá e especialmente com o inicio 

das obras de construção da BR 101 a cidade passou a se desenvolver e 

transformou-se num importante pólo comercial e industrial.  

1.6.1 Aspectos Gerais 
 

Quadro 03 – Aspectos gerais e históricos de Palhoça 

 
 



 
 

26 
 

 Desde o último censo demográfico realizado em 2000, a população de 

Palhoça apresentou um aumento de 33,00%. De acordo com o Censo de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população da cidade é 

composta de 137.334 habitantes, o equivalente a 2,56 % da população do estado. 

Palhoça é a 10ª cidade no ranking populacional catarinense.  

 

Gráfico 9 - População total de Palhoça no período 1980/2009 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 

 O comparativo dos dados do Censo Demográfico de 2000 e 2010 do IBGE 

demonstra que Palhoça tem apresentado nos últimos 10 anos uma taxa média de 

crescimento populacional em torno de 2,7% ao ano. Considerando o período 

avaliado, o município apresentou uma taxa acumulada de crescimento populacional 

de 33,00%. 
 
 

Gráfico 2 - Taxa de crescimento médio anual da população: Brasil, Santa Catarina e 
Palhoça no período 2000/2009 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 
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 Baseado no censo populacional IBGE 2010 Palhoça possui uma densidade 

demográfica de 347,56 hab/km2, conforme demonstra o Gráfico 3. 
 

 

Gráfico 3 – Densidade demográfica de Palhoça em comparação com Santa Catarina e Brasil 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE extraídos da 

Contagem populacional 2007 aponta que, no município, os homens representam 

50,1% da população e as mulheres, 49,9%.  

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 A caracterização da qualidade de vida do município apoiou-se no uso de 

indicadores reconhecidos e amplamente utilizados, como é o caso do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) e o Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF). Em ambos os casos, foram 

avaliados aspectos relacionados à educação, longevidade, emprego e renda, acesso 

ao trabalho, condições habitacionais e outras variáveis que integram alguns dos 

indicadores de desenvolvimento humano mencionados. 

Tabela 4– Participação relativa da população residente por situação do domicílio 
e sexo em Palhoça no período 1980/2007 
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 A variação metodológica, bem como o distanciamento do período de 

publicação destes indicadores, aponta diferenças, sobretudo na classificação do 

município, especialmente quando se estabelece comparativos entre os indicadores. 

No Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 2010, Palhoça 

alcançou 0757, colocando o município na 79ª posição estadual. 

 Como outros indicadores que abordam a pobreza em diversas perspectivas, o 

IDF varia entre 0 e 1. Quanto melhores as condições da família, mais próximo de 1 

será o seu indicador. A unidade de análise do IDF é a família e não o indivíduo. No 

entanto, o indicador de cada família se constrói a partir dos dados pessoais de seus 

integrantes. 

 Para contemplar as diversas dimensões da pobreza e a forma como elas 

afetam o desenvolvimento dos indivíduos dentro de um núcleo familiar, o IDF foi 

elaborado a partir de seis aspectos: vulnerabilidade; acesso ao conhecimento; 

acesso ao trabalho; disponibilidade de recursos; desenvolvimento infantil e 

condições habitacionais. Compete salientar que o IDF é um índice sintético do nível 

de desenvolvimento das famílias e se restringe à população pobre que foi inscrita no 

Cadastro Único para Programas Sociais (Cad Único) nos municípios, não permitindo 

comparações entre municípios, microrregiões, estados e regiões. Assim, os valores 

do IDF municipal são baseados exclusivamente nos cadastrados, levando em 

consideração as diferenças na forma de coleta dos dados, a abrangência do 

cadastramento e a frequência de atualização das informações. 

1.6.2 Educação 

 Palhoça tem 28.436 alunos matriculados (não inclusos os alunos do ensino 

superior), sendo este número resultado do balanço do Ministério da Educação 

relativo ao ano de 2007. Na comparação dos dados de 2003, houve um decréscimo 

de 13,2% no número de matrículas no município. 

 É oportuno mencionar que na maioria dos municípios brasileiros tem-se 

observado uma redução do número de matrículas. Este fato pode ser, em parte, 

explicado por dois fatores. O primeiro deles está relacionado ao ajuste da 

metodologia de contagem do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 
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Teixeira (INEP), que evita a duplicidade da contagem de matrículas, e o segundo e 

está ligado à desaceleração do número de nascimentos, o que segundo o próprio 

Ministério da Educação exerce um efeito direto sobre o número de matriculados. 

Com relação à oferta destas matrículas, à rede municipal e estadual juntas 

respondem por 92,4% do número de matriculados no município. 

 Os dados extraídos do Ministério da Educação apontam que em 2007 o maior 

contingente de alunos matriculados no município estava relacionado ao ensino 

fundamental e médio.  

 Além dos alunos matriculados na educação básica, havia, em 2007, um total 

de 7.110 alunos matriculados no ensino superior.  

 
Gráfico 04 - Distribuição dos alunos por modalidade de ensino em Palhoça 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 

1.6.3  Trabalho e Renda 

 Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de 

Santa Catarina, em 2006 o PIB catarinense atingiu o montante de R$ 93,2 bilhões, 

assegurando ao Estado a manutenção da 7ª posição relativa no ranking nacional. No 

mesmo ano, Palhoça aparece na 19ª posição do ranking estadual, respondendo por 

1,08% da composição do PIB catarinense (Tabela 23). 
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 No comparativo da evolução deste indicador ao longo do período 2002/2006, 

o município apresentou um crescimento acumulado de 105,2%, contra um aumento 

estadual de 67,2%. 

 

Gráfico 010- Evolução acumulada do produto interno bruto a preços correntes no Brasil, 
Santa Catarina e Palhoça no período de 2002/2006. 

 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 Na avaliação dos setores produtivos de Palhoça a agropecuária contribuiu 

com 1,7%, a indústria com 23,5% e os serviços com 74,8% do PIB municipal. O 

gráfico apresenta a composição do Valor Adicionado Bruto de 2006, integrando a 

administração pública e impostos. 

Gráfico 011– Composição do valor adicionado Bruto 
 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 
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Gráfico 012- Evolução acumulada do Produto Interno Bruto per capita, segundo Brasil, 
Santa Catarina e Palhoça – 2002/2006 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 

 Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2008 Santa 

Catarina possuía um total de 374.629 empresas, formalmente estabelecidas. Estas 

empresas, tomando como referência o mês de dezembro de 2008, foram 

responsáveis por 1.777.604 empregos com carteira assinada. A caracterização do 

porte empresarial utilizou como critério a classificação por número de funcionários, 

utilizada pelo Sistema SEBRAE. Segundo este critério, as microempresas e 

pequenas empresas representam, respectivamente 94% e 5,1% dos 

estabelecimentos do estado. As microempresas e pequenas empresas juntas 

geraram 892.208 empregos, o equivalente a 50,2% dos postos de trabalho. 

 
 

Gráfico 013- Número de empresas e empregos formais em Palhoça. 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 

 No período de 2004 a 2008, a taxa média de criação de empresas no 

município foi de 4,8% e a de empregos, 12,7% ao ano. O comparativo da taxa 
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acumulada de criação de empresas e empregos no período de 2004 a 2008 é 

apresentado no Gráfico abaixo: 

 
Gráfico 014 - taxa acumulada de criação de empresas e empregos no período de 2004 a 

2008 
 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 

 De acordo com o critério de classificação do porte empresarial já exposto, as 

5.182 empresas formais e os 22.274 empregos gerados no município em 2008, são 

detalhados em números absolutos e participação relativa nos gráficos a seguir: 

 
Gráfico 15 - Empresas formais e empregos gerados no município 

 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 
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Gráfico 16 - Participação relativa das empresas e empregos formais em Palhoça 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.  

 É notório o crescimento do município de Palhoça, de acordo com os dados 

Aspectos Gerais do Município de Palhoça, extraído do caderno SEBRAE – 

Municípios em Números, ano 2010, que apresenta de forma bastante clara e concisa 

o crescimento nos diversos aspectos apresentados. 

 Atualmente o município, conhecido como “cidade dinâmica”, com 

desenvolvimento econômico acelerado, atrai cada vez mais empresas, 

empreendimentos e serviços, representa importante pólo comercial. Mas, desponta 

também como centro regional, tendo em vista sua proximidade com capital do 

Estado de Santa Catarina e, portanto, com grande representatividade pública 

administrativa, como também no turismo com suas belas praias e áreas exuberantes 

de preservação ratificada pelo bairro Cidade Pedra Branca, destaque na América 

Latina pelo urbanismo sustentável.   

1.6.4 Atividade Turística 

 De acordo com o Guia Santa Catarina, Palhoça é conhecida por suas praias e 

ilhas paradisíacas, morros que revelam maravilhosas vistas e parques ecológicos 

onde é possível sentir a natureza em sua plenitude.  Esta exuberância fez com que a 

cidade fosse reconhecida pela Embratur como pólo turístico. 

 Localizada entre o litoral e a Serra do Mar, Palhoça é hoje uma das cidades 

que mais oferecem alternativas de lazer para os turistas. Entre as praias mais 

conhecidas destacam-se Enseada de Brito, Guarda do Embaú, Pinheira e Praia do 

Sonho. A Enseada de Brito é um local tranquilo, que ainda hoje guarda os traços dos 
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primeiros colonizadores açorianos. Encontrar um pescador sentado sobre os 

calcanhares ou em cima da bicicleta observando o mar continua sendo uma das 

cenas típicas daquela praia. É lá que está situada Pedras Altas, a segunda praia 

reconhecida como reduto naturista em Santa Catarina. Com mar tranquilo e seguro 

proporcionam passeios de barcos pelas ilhas, caminhadas que levam a riachos com 

piscinas naturais, além de locais para camping. Já a Guarda da Embaú que, poucos 

sabem, fica em Palhoça, até algum tempo atrás era mais uma praia de pescadores 

espalhada pelo litoral catarinense e frequentada esporadicamente por surfistas. 

Próximo a Guarda do Embaú fica a praia da Pinheira, um paraíso cercado por águas 

limpas e tranqüilas e muita mata preservada. Diferentemente da Guarda, é mais 

frequentada por famílias, pois suas águas são ideais para crianças. 

 Neste contexto socioeconômico, a Faculdade Municipal de Palhoça busca 

atender às exigências locais, oferecendo benefício sócio educacional para a 

população na sua área de influência mediante a realização de sua proposta 

institucional.  
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II. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) 
 

2.1 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS 
 

 A Faculdade tem o firme propósito de implantar em Santa Catarina 

diferenciais voltados ao contexto social regional, estadual e nacional, cada vez mais 

dinâmico e exigente, no que se refere à qualidade de ensino e a sólida formação 

profissional, fundamentada nos conhecimentos técnicos, humanístico, sociais e na 

formação do cidadão consciente e reflexivo, comprometido com a sociedade.

 Assim, tem elaboração do PPI foi considerada a Constituição da República 

Federativa do Brasil de1988, Art. 206, que trata dos princípios nos quais o ensino 

será ministrado; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Nº 9394 de 

1996, principalmente os artigos 12, 13, 14 e 15 que estabelecem os princípios da 

Gestão Democrática e da Autonomia da Escola e os artigos 39 a 41 da Educação 

Profissional; a Lei 11.741 de 16 de julho de 2008 que altera os artigos 37, 39, 41 e 

42 da LDBEN; e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), bem como os 

estudos de alguns autores que abordam a elaboração de PPI em sua conceituação, 

características e dimensão.  

 De acordo com LIBÂNEO (2001, p.125):  
[...] De certo modo o projeto pedagógico curricular é tanto a 
expressão da cultura da escola (cultura organizacional) como 
sua recriação e desenvolvimento. Expressa a cultura da escola 
porque está assentado nas crenças, valores, significados, modos 
de pensar e agir das pessoas que o elaboram. Ao mesmo tempo, 
é um conjunto de princípios e práticas que reflete e recria essa 
cultura, projetando a cultura organizacional que se deseja 
visando a intervenção e transformação da realidade. [...]  
 

Portanto, a construção e implementação das diretrizes de um Projeto 

Pedagógico Institucional é responsabilizar-se pela iniciativa dessas mudanças, 

guardando, porém, a coerência da vocação e os princípios que norteiam a existência 

desta Instituição de Ensino. Objetivando, assim, a formação de profissionais capazes 

e habilitados a interpretar e as multifacetadas implicações sócio-econômicas, 

culturais e valorativas apresenta uma matriz curricular harmonizada, com as mais 

recentes diretrizes normativas. 
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 A inovação, o comprometimento e responsabilidade social serão claramente 

verificados no Projeto de Desenvolvimento Institucional, bem como nos Projetos 

Pedagógicos dos cursos pela identificação de mecanismos que visam viabilizar e 

consolidar a qualidade de ensino, como ações direcionadas à extensão, atividades 

complementares e pesquisas atreladas às áreas de concentração, envolvendo, 

todavia a articulação entre as mais diversas áreas do saber, tendo em vista que a 

interdisciplinaridade como filosofia pedagógica perfila todo o desenvolvimento do 

acadêmico. 
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2.2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A proposta pedagógica da Faculdade Municipal de Palhoça entende o 

tempo/espaço de formação como uma possibilidade de formação plural, dinâmica e 

multicultural, fundamentada na interdisciplinaridade como filosofia pedagógica; 

proporcionando ao aluno uma sólida formação geral, para que o egresso dos cursos 

possam superar os desafios do exercício profissional e produção do conhecimento; 

por meio do estímulo a práticas de estudo independentes, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do acadêmico.  

Há também incentivo à valorização de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora da IES, como complementação do estudo e 

fortalecimento da articulação teoria à prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva, assim como os estágios e a participação de eventos relacionados à área de 

atuação profissional. 

O ensino de nível superior deve representar uma fonte de novas reflexões e 

proposições frente ao processo de transformação humana, científica e tecnológica, 

nesta perspectiva têm as práticas da pesquisa e da extensão um lugar de destaque 

na relação instituição/sociedade. O ensino, a pesquisa, a extensão e as ações de 

responsabilidade social, ligadas à extensão constituem como eixos indissociáveis da 

produção de conhecimento a que se presta a instituição. Assim, a Faculdade 

Municipal de Palhoça – FMP tem um forte comprometimento com o incentivo à 

pesquisa e inovação por se constituir como o principal eixo institucional capaz de 

articular e imprimir um novo rumo à sociedade.  

Ressalta-se ainda que, quanto à relação docente/discente, o diálogo e 

respeito pelo conhecimento prévio do educando são considerados elementos 

fundamentais no processo de formação humana. 

O desenvolvimento do município de Palhoça e sua mesorregião exigem a 

formação de novos profissionais aptos a apoiar os diversos processos sociais, 

políticos, econômicos, educacionais e culturais. 

Por outro lado, uma Instituição de Ensino Superior gera mudanças 



 
 

38 
 

significativas na rotina de uma comunidade e movimenta a economia local por meio 

da inserção dos acadêmicos e egressos no mercado de trabalho, fortalecendo o elo 

entre comunidade, mercado e academia. 

A interdisciplinaridade também foi contemplada na nova matriz, possibilitando 

que diferentes conteúdos possam ser correlacionados a partir da prática pedagógica 

em distintas disciplinas. As interações ocorridas nas unidades curriculares 

enriquecem e agregam ao processo de ensino e aprendizagem. 

As atividades propostas aos alunos estimulam práticas de estudos 

independentes e de pesquisa, visando a sua progressiva autonomia profissional e 

intelectual. A teoria deve estar articulada com a prática, e o professor deve criar 

situações–problema que desafiem a busca de soluções por meio da investigação 

(individual/grupo). 

Neste sentido, privilegia-se a interdisciplinaridade que pode se dar em uma 

mesma disciplina, entre duas ou mais disciplinas, intracurso ou intercursos. Por este 

princípio, um tema, conceito, ou norma é abordado sob vários olhares e análises 

trazendo a contribuição de outras áreas do saber e permitindo discussões e 

reflexões mais produtivas e abrangentes. 

Em consonância com esta concepção, as disciplinas prevêem que os alunos 

assistam às aulas em sala, no laboratório de informática e ambiente virtual, e 

também, participem de outras atividades, em diferentes espaços de aprendizagem, 

que os preparam para a sua autonomia intelectual e autodisciplina, como nas visitas 

técnicas agendadas pelos professores.  

Os laboratórios de informática, a biblioteca, a Empresa Júnior, a 

Brinquedoteca, o Labtur e as reuniões e eventos científicos e culturais, organizados 

pelos Cursos e pela Instituição, são frequentados pelos alunos, que vêem nesse 

tempo e espaço a oportunidade de cumprirem as exigências curriculares com o 

apoio dos profissionais e dos recursos materiais da IES.  

De acordo com a Resolução CNE/CP n. 3/2004, que dispõe sobre as relações 

étnicas raciais, acredita-se que essas são de fundamental importância com vistas a 

garantir o estabelecimento de uma sociedade democrática e plural, nossas maiores 
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riquezas sociais. As discussões que ocorrem transversalmente visam trabalhar 

aspectos sociológicos e o senso crítico necessário à compreensão de políticas 

públicas, ações sociais e políticas afirmativas cujo objeto seja a temática étnico-

racial, bem como a compreensão e valorização de ações voltadas ao combate de 

todas as formas de preconceitos, discriminações e desigualdades.  Estas 

discussões, em específico, são abordadas nas disciplinas Ciências Sociais, Cultura 

e Sociedade e em Ciência Política, assim como no contexto próprio das demais 

disciplinas, tendo em vista que essa discussão perpassa pelas discussões 

disciplinares.  

Os temas abordados estimulam o estudante a pensar e agir de forma ética na 

convivência em uma sociedade diversificada étnica, cultural e socialmente. Com isso 

a IES favorece e estimula não somente a formação de um profissional técnico, como 

também a educação baseada em valores e atitudes éticas essenciais. 

Nas disciplinas que abordam o desenvolvimento pessoal e profissional, 

propõe-se ao estudante uma análise crítica de sua atuação social e profissional, com 

ênfase na elaboração de um projeto de vida em consonância com expectativas e 

necessidades da sociedade do ponto de vista da formação crítica voltada para a 

formação global dos sujeitos, atentando-se aos aspectos da cidadania e da ética 

profissional.  

Considerando que os saberes e conhecimentos são fruto de uma seleção 

nem sempre igual em oportunidades de participação e contribuição, os cursos, na 

medida do possível, encorajam a inserção e discussão de saberes múltiplos com 

vistas a oportunizar a ampliação do leque de possibilidades da área.  

A educação ambiental também é preocupação constante da IES, havendo 

integração da educação ambiental presente nas disciplinas especificas de cada 

curso, atendendo ao disposto nas Políticas de Educação Ambiental (Lei n. 9.795/99 

e Decreto 4.281/2002). 

De acordo com a visão proposta pela FMP, o meio ambiente é 

responsabilidade de todos como cidadãos, e o aluno deve ser formado para aceitar 

e atuar consciente dessa responsabilidade social.  
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A postura cidadã é desenvolvida de forma que ele compreenda que o meio 

ambiente é tema que deve pautar as rotinas diárias e as atuações profissionais, seja 

em qual seara elas forem. O profissional de hoje não pode apenas ter as habilidades 

e competências específicas da profissão escolhida, mas também e, com a mesma 

importância, deve compreender e aplicar as formas de atuação sustentável às 

políticas públicas e empresariais de sustentabilidade. 

Os Direitos Humanos são os alicerces para as mudanças sociais e o seu 

ensino surge como uma necessidade para a formação de sujeitos de direitos e de 

responsabilidades, por isso as disciplinas, que atendem a legislação abordando a 

dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e a valorização das 

diferenças e diversidades, a laicidade do Estado e a democracia na educação. A 

temática também é apresentada de maneira transversal, perpassando nas demais 

disciplinas do curso. A inserção do tema nas ementas das referidas disciplinas, a 

matriz curricular contempla a legislação pertinente (Resolução CNE/CP 1/2012. 

 

 
2.2.1 Ensino e aprendizagem 

A metodologia é compreendida como um conjunto de princípios e 

pressupostos teóricos que visam nortear as estratégias e abordagens da prática 

pedagógica. Na FMP ela tem como base o conhecimento conceitual, interdisciplinar 

e contextualizado. Nessa perspectiva a metodologia de ensino e avaliação da 

aprendizagem proposta pela Faculdade Municipal de Palhoça em seu Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) tem como objetivo principal garantir a consecução do 

perfil do egresso estipulado para o curso.  Essa percepção atravessa todo o trabalho 

docente-discente, estruturando e desenvolvendo o processo de construção do 

conhecimento.  

[...], tanto no que se refere à nova forma de o professor estudar 
e preparar os conteúdos e elaborar e executar seu projeto de 
ensino, como às respectivas ações dos alunos. [...] expressa a 
totalidade do processo pedagógico, dando-lhe centro e direção 
na construção e reconstrução do conhecimento. Dá unidade a 
todos os elementos que compõem o processo educativo [...]” 
(GASPARINI, 2007, p.5). 
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A metodologia do processo educativo é pautada na interação das relações 

entre os sujeitos envolvidos na apropriação do ensino e da aprendizagem, a partir da 

relação entre a teoria e a prática. A compreensão global desse processo educativo 

perante as práticas sociais supõe:  

Os fins sociais e pedagógicos do ensino, as exigências e 
desafios que a realidade social coloca, as expectativas de 
formação dos alunos para que possam atuar na sociedade de 
forma crítica e criadora, as implicações da origem de classe 
dos alunos no processo de aprendizagem, a relevância social 
dos conteúdos de ensino etc. A direção do processo de ensino 
requer, portanto, o conhecimento de princípios e diretrizes, 
métodos, procedimentos e outras formas organizativas 
(LIBÂNIO, 1994, p 150). 

Sendo assim, ainda, de acordo com Libânio (1994), as atividades 

desenvolvidas se caracterizam como processo de ensino e aprendizagem, a partir 

de uma relação de mão dupla entre professor e aluno.  

Busca-se então, na perspectiva Histórico-Cultural fundamentar e nortear o 

currículo, a avaliação e a práxis pedagógica enquanto diretriz institucional. Vygotski 

(1994) considera que os sujeitos são históricos e culturais. Estes se apropriam dos 

conhecimentos mediante suas interações sociais. A atividade mediada é um 

instrumento fundamental na compreensão da constituição humana, pois é através 

desta que uma pessoa transforma seu contexto social e se apropria de suas 

significações. O ser humano só o é em uma relação, sendo que sua entrada no 

universo da comunicação humana, no universo semiótico ou da significação, é 

mediada pelo outro. Assim nos formamos e nos constituímos: somos todos produção 

social.  

A dimensão dialética entre teoria e prática pode ser compreendida a partir do 

que Vázquez (1968, p.117) denomina como: “[...] atividade teórica e prática que 

transforma a natureza e a sociedade; prática, na medida em que a teoria, como guia 

da ação, orienta a atividade humana; teórica, na medida em que esta ação é 

consciente”. Wachowicz (2001, p. 44) complementa esta ideia referenciando que o 

caminho do abstrato para o concreto estabelece a verdadeira relação entre a teoria 

e a prática.  

Este é “o caminho de uma reflexão que atinge o sentido da realidade porque a 
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constrói novamente, no pensamento e pelo pensamento”. Esta ação supera o 

isolamento no qual se definem conceitos e os coloca em relação uns com os outros 

para explicarem a realidade vivenciada. O trabalho de formação de professores 

deve, pois, propiciar a transformação do “abstrato conhecido” em um “concreto 

pensado” por intermédio da cognição.   

O docente, na sua prática docente, tem como princípio diversificar as 

estratégias metodológicas de ensino com o intuito de atingir o maior número de 

alunos envolvidos no processo, sem deixar de ter um olhar atento e comprometido 

com as particularidades de aprendizagem. 

Dentre as ações docentes desenvolvidas em sala de aula, que transcendem 

uma prática tradicional e bancária (FREIRE, 1983), os professores assumem o papel 

transformador destas novas perspectivas e possibilidades da práxis pedagógica. 

Em relação aos processos avaliativos, concordamos com as proposições de 

DeSordi (2001, p. 172) quando a autora defende que:  

 
[...] a avaliação contemporânea deve estar a serviço de uma 
aprendizagem que favoreça o desenvolvimento da autonomia 
intelectual, processo construído na conflitualidade de ideias e 
argumentos que devem circular livremente entre professor-
alunos/alunos-alunos visando construir conhecimento 
socialmente válido, especialmente no Ensino Superior, cujo 
objetivo é formação profissional que inclui, em nosso ponto de 
vista, a dimensão da formação humana. 

 

Atendendo ao Artigo 12, inciso V, da LDB, Lei nº 9.394/1996, a IES terá a 

incumbência de propor estratégias de recuperação de conteúdos aos acadêmicos 

com rendimento escolar baixo. O Artigo 13 da mesma Lei, no seu inciso III, preza 

que os docentes deverão zelar pela avaliação da aprendizagem dos alunos e, no 

inciso IV, estabelece que os professores assumam o compromisso de promover 

estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. A recuperação 

paralela é compreendida em sua amplitude pelo corpo docente do curso de 

Graduação em Administração da FMP numa perspectiva mediadora de avaliação 

visando:  

 
[...] favorecer o desenvolvimento do estudante, oferecendo-lhe 
novas e desafiadoras situações de aprendizagem, novas 
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leituras ou explicações, sugerindo-lhe investigações, enfim, 
proporcionando-lhe vivências enriquecedoras e favorecedoras 
à tomada de consciência progressiva sobre o tema em estudo. 
Assim, acompanhar não significaria apenas observar todas as 
suas ações e tarefas para simplesmente dizer ou constatar se 
está apto ou não em determinada área do saber. Significaria, 
isso sim, responsabilizar-se pelo seu aprimoramento, pelo seu 
ir além. (HOFFMANN, 2009, P. 136-137). 

 

Desse modo, a avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos 

discentes do Curso Graduação da FMP contribui com a totalização da matriz 

curricular dos cursos em diálogo com o perfil do egresso, o qual se propõe a formar 

sujeitos críticos-reflexivos, que possam superar os desafios do exercício profissional 

e produção do conhecimento; por meio do estímulo a práticas de estudo 

independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

acadêmico.  
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2.2.2 Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizado 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que 

possibilita diagnosticar lacunas a ser superado, aferir os resultados alcançados, 

considerando as competências a serem constituídas e identificar mudanças de 

percurso eventualmente necessárias. 

O instrumento avaliativo tem o objetivo de detectar situações merecedoras de 

análise mais acurada e a solução mais ajustada para cada situação. Outra função é 

a de auxiliar os acadêmicos a identificarem melhor as suas necessidades de 

formação e empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de 

investimento no próprio desenvolvimento. 

O que se pretende avaliar não é só o conhecimento adquirido, mas a 

capacidade de acioná-lo e de buscar outros para realizar o que é proposto. Avaliar 

as competências dos futuros profissionais é verificar não apenas se adquiriram os 

conhecimentos necessários, mas também se, quando e como fazem uso deles para 

resolver situações-problema (reais ou simuladas) relacionadas, de alguma forma, 

com o exercício da profissão. 

O processo de avaliação está disciplinado no Regimento da Faculdade 

Municipal de Palhoça - FMP, envolvendo normas sobre a verificação do rendimento 

escolar. De acordo com o Regimento Interno, a aprovação escolar do acadêmico na 

FMP compreende a frequência e a eficiência nos estudos. A avaliação do 

desempenho por meio de no mínimo três (3) avaliações, sendo que destas, 02 

(duas) devem ser individuais e escritas, valendo 60% da média semestral. 

Cálculo da Avaliação: 

Média Semestral (MS) = (A1x2) + (A2x2) + A3 =   ≥7,0 

                                                       5 

As avaliações do desempenho do aluno são elaboradas e realizadas por 

disciplina, sobre a qual incide a verificação da frequência e o aproveitamento das 

atividades e dos conteúdos ministrados. Quaisquer que sejam os resultados obtidos 
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são considerados reprovados na disciplina os alunos que não obtiveram frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas, no Estágio Supervisionado a 

frequência de 100% (cem por cento) e não obtiver média de aproveitamento no 

período igual ou superior a 7 (sete). 

A Instituição pode oferecer cursos, disciplinas ou atividades programadas em 

horários especiais, com metodologia adequada para os discentes em dependência 

ou adaptação, ou para discentes reprovados, como forma de recuperação, em 

períodos especiais e na forma que se compatibilizem com as suas atividades 

regulares. 

Os discentes reprovados em 05 (cinco) ou mais disciplinas, de uma mesma 

série ou de séries distintas, devem cursá-las no horário regular de aulas, nas turmas 

já constituídas, sendo-lhes vetado cursar disciplinas no RDR. Entretanto, se não 

houver oferta de disciplinas no horário regular de aulas no mesmo semestre letivo, 

podem cursar as disciplinas da série subsequente em regime de Plano de Estudos e, 

na sequência, devem cursar as disciplinas da série em que estão reprovados. 

As disciplinas que os alunos reprovarem somente poderão ser realizadas  na 

IES, quando as disciplinas reprovadas não forem mais ofertadas no currículo pleno 

em vigor, e para as quais não exista equivalência, podem cursá-la em outra 

instituição.  

É dado tratamento excepcional para discentes amparados por legislação 

específica ou gestação, sendo-lhes atribuídos nesses casos, mediante requerimento 

com documentação comprobatória, como compensação das ausências às aulas, 

exercícios domiciliares supervisionados ou plano especial de estudos, com 

acompanhamento docente, segundo normas específicas estabelecidas nos 

processos de compensação de ausência às aulas e abono de faltas.    
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2.2.3 Inovações consideradas significativas. Especialmente quanto à 
flexibilização dos componentes curriculares  

 A inovação é aqui entendida enquanto possibilidade de melhoramento das 

práticas acadêmicas numa perspectiva de ampliação da pratica educacional. A cada 

novo semestre a FMP inclui novas experiências que promovem o contato do 

acadêmico com questões sociais, ambientais e culturais que irão estimular tanto a 

compreensão do conteúdo curricular quanto a aplicação deste no contexto social.  A 

intenção é fomentar a participação em atividades que vão além da sala de aula.    

Há também incentivo à valorização de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora da IES, como complementação do estudo e 

fortalecimento da articulação teoria à prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva, assim como os estágios, disciplinas optativas, atividades curriculares 

complementares, visitas técnicas e a participação de eventos relacionados à área de 

atuação profissional. Nesse sentido, com vistas a aproximar o aluno do mercado de 

trabalho e fazê-lo correlacionar à teoria e a prática, os Cursos de Graduação devem 

promover projetos e ações por meio das disciplinas que compõem sua matriz 

curricular. 

Seguem abaixo ações, projetos e laboratórios desenvolvidos pelos cursos que 

no âmbito do processo avaliativo tem o objetivo de aliar o conhecimento produzido 

em sala de aula com a prática de mercado, assim como promover uma maior 

integração entre os alunos e a comunidade, sendo: 

Curso de Administração 

a) Feira de Ideias Empreendedoras:O curso de Graduação em Administração da 

Faculdade Municipal de Palhoça organiza e realiza semestralmente a Feira de Ideias 

Empreendedoras. A Feira é orientada para estimular o desenvolvimento do potencial 

criativo e a capacidade de percepção de oportunidades de negócios instigando os 

alunos a adotar uma postura empreendedora na elaboração e apresentação de 

uma ideia de negócio. A Feira é uma atividade interdisciplinar do Curso de 

Administração em que participam os alunos das disciplinas de Empreendedorismo e 

Criatividade (4º fase), Plano de Negócios (5ª fase), Administração Mercadológica I 

(6ª fase) e Pesquisa Mercadológica (7ª fase). Os alunos das demais fases são 
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estimulados a participar do evento e, em sala, os professores das disciplinas são 

incitados a abordar o tema por meio de discussões e avaliações, interligando as 

propostas com os conteúdos ministrados. A atividade promove o empreendedorismo 

e a interdisciplinaridade e está ligada a um dos objetivos do curso que é despertar 

junto aos alunos o espírito empreendedor para atuar como um agente de 

transformação e de inovação, assim como para a consolidação de novos 

empreendimentos. 

 

 b) Entrevistas com Empreendedores:A fim de proporcionar que o aluno conheça a 

realidade de empreendedores da região, bem como seus desafios; a disciplina 

Empreendedorismo e Criatividade, promove semestralmente entrevistas em sala de 

aula com empreendedores de empresas de todos os portes. 

 

c) Café com Marketing: Realizado pela disciplina de Administração Mercadológica II, 

da sétima fase do cursoe consiste em trazer um profissional da área de marketing 

para uma conversa com a turma regada a um delicioso café oferecido pelos próprios 

alunos. O objetivo é aprender com base nas experiências e conhecimentos do 

convidado. O evento ocorre sempre na última semana do mês em horário de aula e 

os palestrantes são convidados pelos acadêmicos da disciplina. 

 

d) Papo de consultor:Os alunos da disciplina de Consultoria Empresarial, da 8ª fase 

do curso, levam consultores de empresas da grande Florianópolis para conversar 

sobre o dia a dia da profissão de consultor. O encontro é intermediado pelo 

professor da disciplina Fábio Henrique Pereira e no evento é servido um coquetel 

para que haja maior confraternização entre os alunos e o palestrante. 

 

e) Consultoria na prática: Os alunos da 8ª fase da disciplina Consultoria Empresarial 

do curso de ADM desenvolvem uma consultoria para uma empresa do município de 

Palhoça. Inicialmente, o gestor da empresa (escolhida pelos acadêmicos dentre as 

empresas da comunidade) apresenta a empresa em sala e os alunos, em equipes, 

se comprometem a visitar a empresa in loco para fazer o diagnóstico organizacional. 

Cada grupo deve desenvolver o trabalho em uma área específica da empresa 

(financeiro, pessoas, marketing, estratégico, produção e operações). 
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f) Imposto de Renda para a comunidade: O curso de Graduação em Administração 

da FMP desenvolve atividade prática anualmente de atendimento ao munícipe que 

deseja fazer seu Imposto de Renda. A atividade é realizada em um sábado do mês 

de abril e é organizada pela Empresa Júnior em parceria com o professor 

Especialista Altair Altamiro da Silva, que ministra a disciplina Contabilidade para 

Administradores e que atua profissionalmente como contador no município de 

Palhoça e um professor da FMP, economista e professor das disciplinas Análise de 

Investimentos e Gestão de Captação de Recursos.  

 

g) Fórum Jovem Empreendedor: O Fórum Jovem Empreendedor ocorre anualmente, 

no mês de setembro, em função do dia do Administrador no auditório da Faculdade 

Municipal de Palhoça. O evento acontece durante dois dias e é organizado pela 

Empresa Júnior e coordenação do curso de Administração. São trazidos 

empreendedores e gestores de empresas catarinenses para palestrar e apresentar 

cases de sucesso aos alunos e professores. 

 

h) Mentoria em Marketing Digital:O programa de mentoria em Marketing Digital, do 

curso de ADM, está sendo desenvolvido inicialmente com os alunos da sétima fase 

em parceria com a empresa Resultados Digitais, e visa promover a inovação por 

meio de projetos de marketing digital aplicados a organizações. Os alunos, 

individualmente, desenvolvem um projeto de marketing digital para a empresa em 

que estão realizando o Estágio Supervisionado. Mensalmente, um profissional da 

empresa Marketing Digital vai à faculdade dar mentoria individual aos alunos.  

 

i) Projeto de Captação de Recursos: A disciplina Captação de Recursos, da 7ª fase 

de ADM, desenvolve semestralmente projetos de captação de recursos visando 

levantar recursos para organizações sociais do município. A atividade envolve toda a 

instituição, por meio de ações planejadas pelos alunos. 

 

j) Plano de Negócios – projeto interdisciplinar da 5ª :É desenvolvida uma atividade 

interdisciplinar a partir da disciplina Plano de Negócios, do curso de ADM, que 

envolve todas as disciplinas da fase. A disciplina Plano de Negócios aborda 

aspectos relacionados à área financeira, recursos humanos, produção e operações 
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e custos, ao desenvolver com os alunos planos de negócios para empresas 

nascentes ou já estabelecidas no mercado. 

 

l) Empresa Júnior:  Atende à legislação Lei n. 13.267/2016 e é uma associação civil 

sem fins lucrativos, formada e gerida por alunos do curso, cujos principais objetivos 

são: fomentar o aprendizado prático do universitário em sua área de atuação; 

aproximar os acadêmicos do mercado de trabalho a partir da elaboração de projetos 

de consultoria na área de formação dos alunos.  

 

m) Laboratório de Inovação: O Laboratório de Inovação e Empreendedorismo da 

FMP – Start We visa à promoção, incentivo e desenvolvimento de competências e 

perfis para a inovação e empreendedorismo. O Start We conta para seu 

desenvolvimento com os alunos regularmente matriculados nos três cursos 

oferecidos pela IES e tem como objetivo estimular a inovação nos acadêmicos, 

usando uma abordagem clássica de aprendizado experimental, os alunos aprendem 

e aplicam ferramentas e técnicas que proporcionam um melhor entendimento na 

criação e desenvolvimento de soluções inovadoras. O laboratório foi aberto em 

março de 2017. 

 

n) Estágio Extracurricular: Não é componente obrigatório e a escolha da organização 

dependerá da decisão do aluno e também das oportunidades que são oferecidas e 

visa o aperfeiçoamento profissional do aluno, proporcionando a visão prática, da 

teoria desenvolvida em sala de aula e lhe oferece a experiência para sua inserção 

no mercado de trabalho.É importante observar que as horas de estágio 

extracurricular não são contabilizadas para o estágio supervisionado curricular. 

 

o)Atividades Complementares: As Atividades Complementares são obrigatórias para 

a integralização curricular. Conforme artigo 8ª da Resolução n.4/2005 que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração. As 

atividades complementares devem ser realizadas pelo aluno durante o curso, não 

sendo reconhecidas atividades desenvolvidas antes de seu ingresso na Faculdade, 

sendo que o aluno terá até o oitavo semestre do curso para completá-las, 

integralizando a carga horária necessária, com a possibilidade, inclusive, de realizá-

las no recesso escolar.  
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Curso de licenciatura em Pedagogia 

 

a)Laboratório de Pedagogia – Brinquedoteca: A brinquedoteca instalada nas 

dependências da FMP caracteriza-se como sendo laboratório do Curso de 

Pedagogia com intuito de um espaço planejado e estruturado pedagogicamente 

privilegiando a pesquisa e a prática pedagógica como eixos do trabalho, servindo 

assim às unidades curriculares de Didática, Estágios Interdisciplinares, Metodologias 

de Ensino, Pesquisa e Prática, entre outros. 

 

b) Fruto do conhecimento:a praça, o público, o livro: O “Projeto fruto do 

conhecimento: a praça, o público, o livro” beneficia os moradores do Município de 

Palhoça que se fazem presentes anualmente na praça. O Projeto teve sua primeira 

edição em maio de 2015, em comemoração aos 10 anos da Faculdade Municipal de 

Palhoça – instituição de ensino público e gratuito. E tem como proposta estimular a 

leitura e a doação de livros de literatura infantil, juvenil e adulta, além de outros 

gêneros, arrecadados pela comunidade acadêmica (cursos de Pedagogia, 

Administração e Turismo). O projeto está em consonância com os objetivos do curso 

de Pedagogia e pretende [...] formar profissionais qualificados para programar e 

implementar ações diversificadas numa perspectiva de transformação e crescimento 

regional, que considerem as demandas da sociedade por meio da observação 

crítico-reflexiva da mesma (PPC - Pedagogia 2014) Assim, O “Projeto fruto do 

conhecimento: a praça, o público, o livro” passou a oportunizar aos alunos e 

professores da Faculdade Municipal de Palhoça um espaço diferenciado para o 

exercício da prática e ações transformadoras que evidenciem a relação teórica entre 

contexto social e o acadêmico, que tende a proporcionar aos munícipes de Palhoça, 

a aquisição e/ou ampliação de seus repertórios de leitor. 

 

 

Curso de Gestão do Turismo 

a) Laboratório de Turismo – Labtur:O LabTur tem por objetivo auxiliar os docentes e 

discentes no ensino e aprendizagem. De acordo com o Projeto Pedagógico do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo da FMP, o laboratório irá 
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auxiliar o corpo discente, no sentido de tornar este um profissional eficiente e prático. 

 

b) Agência de Viagens:Na Agência de Viagens e Turismo serão elaborados roteiros 

envolvendo o potencial turístico de Palhoça, auxiliando o corpo docente na 

organização e agendamento das visitas a campo. As atividades previstas na 

Agência de Viagens e Turismo possibilitam ao discente a ambientação profissional, 

por meio da vivência prática e a complementariedade com as disciplinas em sala de 

aula, especialmente a disciplina de Gestão de Roteiros, Operadoras e Agências. 

 

c) Consultoria e Assessoria em Gestão de Turismo:Visa preparar o corpo discente 

para o mercado, desenvolvendo a habilidade para trabalhos em campo, visando o 

planejamento e gestão de destinos turísticos. Esta atividade também poderá ser 

realizada em conjunto com a Empresa Junior da FMP. 

Atividades comuns aos três cursos: 
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a) Saídas de Campo:São realizadas algumas saídas de campo, visando aprimorar a 

relação entre teoria e prática. 

b) Visitas técnicas e saídas de campo:Os professores do curso de Graduação da 

FMP promovem visitas técnicas com o objetivo de favorecer a integração dos alunos 

como meio de aliar a teoria à prática, gerando assim maior assimilação do 

conhecimento. 

c) Atividades de Tutoria: As atividades de tutoria estão relacionadas aos 20% da 

carga horária do curso e são realizadas sob a forma de educação semipresencial, 

conforme permitido pela legislação educacional. A ferramenta Classroom, da 

Plataforma Google for Education, disponibilizada à FMP por meio de parceria com a 

empresa Google, é utilizada pelos professores a fim de operacionalizar o envio das 

atividades aos alunos. A ferramenta permite também que o professor efetue a 

correção da atividade no próprio ambiente virtual. O Tutor da atividade 

semipresencial é uma figura determinante no processo de consolidação de um 

modelo ideal de educação. Neste sentido, a Faculdade Municipal de Palhoça 

disponibiliza professor para atuar como tutor, com a finalidade de acompanhar os 

acadêmicos nos cursos de graduação da FMP. 

d) Atividade Integradora: A Atividade Integradora compõe a estrutura curricular do 

curso de Pedagogia e tem por objetivo articular os conteúdos abordados nas 

unidades curriculares da fase em consonância com os objetivos das mesmas, 

auxiliando os acadêmicos a articularem conhecimentos, por meio de diferentes 

estratégias didático-metodológicas.  

2.2 Ensino de Pós- Graduação 

 Os cursos de pós-graduação lato sensu podem ser oferecidos por 

instituições de ensino superior (IES) credenciadas junto ao Ministério da Educação 

(MEC), como determina a Resolução CNE/CES nº. 1/ 2007, as quais devem possuir 

competência, experiência e capacidade instalada, não podendo chancelar nem 

validar certificados emitidos por terceiros. De acordo com a mesma resolução o 

certificado de conclusão deve ser emitido pela IES e possui validade nacional. A 

avaliação da pós-graduação lato sensu pelas instâncias governamentais, nas 

modalidades presencial e a distância, é realizada por ocasião do recredenciamento 

das IES.  
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O Núcleo de Pós-Graduação da Faculdade Municipal de Palhoça foi criado 

em 2011, e regulamentado pela RESOLUÇÃO CONFAP 010/2011. A regularidade 

na oferta dos cursos, assim como a conformidade dos cursos aos critérios 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), são os principais 

indicadores de qualidade observados no recredenciamento das IES. Este processo 

de avaliação, instituído pela Resolução CNE/CES nº. 1/2007, foi atualizado em 12 de 

fevereiro de 2014, observando a Resolução CNE/CES no. 2/2014, que criou o 

Cadastro Nacional de Cursos de Especialização (CNCE), que reúne informações de 

todas as instituições credenciadas no MEC.  

Mesmo tendo autonomia, os cursos abertos até o semestre de 2015/1, foram 

encaminhados os projetos para o Conselho Estadual de Educação que aprovou 

todos sem ressalvas. Além disso, a qualidade do ensino está garantida por meio do 

trabalho docente de  mestres e doutores. 

De acordo com a Cláusula 12 do regimento do Núcleo de Pós-

Graduação/2015, os cursos terão 10 (dez) disciplinas de 36 horas, podendo 

contemplar 20% de suas atividades semipresencial com assistência docente, 

conforme prevê legislação vigente. Cada disciplina ocorrerá em 03 (três) sábados. 

Outro fator importante é que assim como os cursos de graduação, a pós-

graduação da Faculdade Municipal de Palhoça é gratuita, e destina 90% das vagas 

para seus munícipes. A forma de ingresso nos Cursos de Pós-Graduação da FMP 

se dá por meio de processo seletivo regulamentado pela Cláusula nº 18 do 

Regimento do Núcleo de Pós-Graduação da FMP/2015, “A forma de ingresso aos 

cursos de Pós-Graduação em nível de especialização da Faculdade Municipal de 

Palhoça dar-se-á por Processo Seletivo, de PROVA OBJETIVA, de acordo com 

edital correspondente”. 

Os cursos aprovados pelo CONFAP e que estão vinculados aos cursos de 

Graduação da FMP são: 

● Gestão Empresarial 

● Gestão Escolar 

● Gestão Pública – 2015/1 

● Gestão de Pessoas – 2015/1 
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● Psicopedagogia – 2015/1 

● Gestão e Docência em Educação Integral e Educação Infantil – 2015/2 

● Gestão Empresarial – 2015/2 

● Gestão Pública – 2015/2 

● Responsabilidade Social e Gestão de Projetos – 2016/1 

● Gestão Pública – 2016/1 

● Gestão de Pessoas – 2016/1 

● Educação Integral. 

● Alfabetização e Letramento 

● Educação Infantil 

● Gestão Empresarial 

● Didática e Interdisciplinaridade 

● Psicopedagogia 

● Gestão Escolar Institucional 

● Gestão e Docência na Educação 

● Planejamento e Gestão de Eventos 

 

Compete ao CONFAP FMP deliberar acerca da implementação e oferta de 

novos cursos de Pós-Graduação da FMP.   

A deliberação das áreas de atuação dos cursos de Pós-Graduação da 

Faculdade Municipal de Palhoça e a aprovação de novos cursos são de 

responsabilidade do CONFAP.  Antes do encerramento do ano, a coordenação do 

Núcleo de Pós-Graduação e curso encaminha ao CONFAP a relação dos possíveis 

cursos de Pós-Graduação que podem ser ofertados no ano seguinte. O CONFAP 

avalia as demandas institucionais e o impacto financeiro e delibera sobre a oferta de 

cursos encaminhada pela coordenação da Pós-Graduação. 

2.3  ÓRGÃOS DE APOIOS ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 

Para o desenvolvimento das atividades representadas acima, a FMP conta 

com o apoio de alguns setores como a Biblioteca, o Comitê de Ética em Pesquisa, 

Comissão Própria de Avaliação e a Secretaria Acadêmica. 
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A Biblioteca é órgão suplementar da faculdade e está vinculada à Direção 

Administrativa, tem por finalidade oferecer suporte informacional aos programas de 

ensino, pesquisa e extensão. 

O Comitê de Ética em Pesquisa é acionado quando surgem proposições 

que necessitam de análise dos preceitos éticos em relação ao seu impacto sobre os 

seres humanos e a Comissão Própria de Avaliação oportuniza a retroalimentação 

em relação às ações executadas nos três aspectos essenciais a uma instituição de 

ensino superior: ensino, pesquisa e extensão. 

 A criação de tais órgãos representa mais que o cumprimento das diretrizes 

normativas do Ministério da Educação, mas, o verdadeiro comprometimento da 

gestão institucional com a qualidade de ensino e a comunidade acadêmica, pois 

todos representam importantes instâncias de apoio, tanto do ponto de vista 

acadêmico como administrativo.  

2.3.1 Secretaria Acadêmica  

 No que tange a esta subordinada à Diretoria Administrativa e se integra ao 

Sistema de Registro Acadêmico, sendo o órgão de execução dos atos 

administrativos escolares, desde a realização das matrículas, após, vestibular até a 

entrega do diploma ao formando. As atribuições inerentes aos cargos técnico-

administrativos da Secretaria Acadêmica estão descritas no Regimento Interno. A 

correlação entre as disciplinas ofertadas, conteúdos ministrados, professores 

responsáveis, acadêmicos matriculados, registro de presenças e faltas, bem como 

do desempenho nas avaliações e a obtenção, ou não, de aprovação em cada 

matéria é de responsabilidade desse setor. 

2.3.1.1 Incorporação Crescente dos Avanços Tecnológicos 

 

O mantenedor é responsável em proporcionar equipamentos e programas 

que possibilitem as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A instituição também 

incentiva a participação de seus professores e alunos em congressos e seminários 

que abordem temas, relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo 

de ensino-aprendizagem para que promovam no âmbito interno as inovações 
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desejadas. Com referencia ao uso de tecnologias, a FMP tem em todas as salas de 

aula lousas digitais, projetores e computadores, conectados a rede de internet e em 

2016.2  , a FMP implantou as atividades em todas as disciplinas dos cursos de 

graduação em Administração, Pedagogia e Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão do Turismo, na modalidade EaD, em até 20% de cada disciplina, no ano de 

2015/2016, a partir da ferramenta Google For Education, firmada em  

 

2.3.1.2  SGA - Sistema Acadêmico de Gestão 

Este sistema, tem origem na política de Software Livre incentivada pelo 

Governo Federal. O sistema está disponibilizado na Internet sob a licença Creative 

Commons GPL V2, com nome original SAGU (Sistema Acadêmico de Gestão 

Unificada), sendo desenvolvido pela SOLIS – uma cooperativa que teve origem 

dentro de uma instituição de ensino superior - UNIVATES, atendendo a demanda 

daquela instituição para desenvolvimento e implantação do seu próprio sistema 

acadêmico. 

A FMP, não possui um sistema de gestão acadêmica para o controle e 

acompanhamento da história acadêmica de seus discentes. O controle tem sido 

realizado em planilhas, o que dificulta a gestão das informações acadêmicas, tais 

como notas, frequências, aprovações. 

Com o propósito de solucionar a falta de um sistema com estas propriedades, 

dois professores da FMP, com expertise na área de tecnologia, desenvolveram 

estudos necessários para o entendimento, classificação e análise da portabilidade 

do produto e de sua adaptabilidade aos modelos da FMP. 

O sistema foi instalado, homologado e iniciou-se a implementação a partir de 

maio de 2017. O Curso de Turismo é o nosso curso de teste para o qual estamos 

com duas fases operando em 2017.2 e a primeira fase de 2017.1 já concluída para o 

teste.  

Dando continuidade a implantação, faremos a enturmação dos cursos de 

Administração e Pedagogia, na primeira fase de cada curso e posteriormente a 

conclusão das demais turmas do curso de Turismo. Esse processo esperava-se 
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estar encerrado até 30 de setembro quando iniciaríamos os procedimento para a 

implantação do vestibular com inscrição On Line do candidato. 

Faz parte do planejamento de implantação do Sistema SGA a inclusão de 

todos os alunos dos cursos da FMP, com plena operabilidade das áreas envolvidas, 

Administração, Secretaria, Sec. Acadêmica, professores e alunos, que se conclua 

até o final de 2018. O Sistema tem respondido com excelência os quesitos de 

qualidade e tempo de resposta e no período em que está em operação não 

apresentou irregularidades. Aspectos de segurança do sistema são de excelente 

controle. A equipe recomenda o produto e o tem implantado e disponibilizado para 

uso na instituição. 

O Sistema atende a toda a comunidade acadêmica – docentes, discentes e 

vestibulandos, num total que supera a 3.800 pessoas. E sistema opera, no 

momento, nas instalações da FMP, em parceria com o Professor que é responsável 

pela estrutura de Rede da FMP (com link de dados totalmente gratuito para o 

Município, estruturado e com manutenção preventiva e corretiva deste professor da 

área de redes). 

O SGA oferece o controle completo da vida e acompanhamento acadêmico 

dos discentes. Oferece reflexos diretos aos discentes quanto a disponibilidade e 

organização da informação acadêmica pregressa do aluno. Os custos envolvidos no 

processo estão em torno de R$ 1.600,00. É notada a redução dos custos do erário 

municipal, por não haver pagamento a uma empresa de software para implantação. 

Percebe-se também a melhoria dos controles dos processos tratados pelo sistema 

com avanço na redução de custos de pessoal envolvido no processo, hoje manual. 

Nas estimativas elaboradas para a implantação de sistemas similares, obteve-se a 

orçamentação de até R$ 220.000,00, apenas para implantação do mesmo sistema e 

ainda iria-se manter a dependência do conhecimento e dos processos da empresa 

implantadora. Portanto num período de quatro meses fez-se a implementação do 

SGA por um custo estimado por menos de 10% da proposta orçada. Em tempo, 

informamos que para iniciar esse projeto com os 2 professores atuando no sistema 

acadêmico e 1 professor atuando na parte de redes e estrutura, cancelamos o 

contrato com a Empresa Gennera, onde investíamos quase 60 mil reais. Desta 

forma, após implementação desse sistema da FMP, podemos estender de forma 
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gratuita a todas as Unidades de Ensino do Município, pois, após o desenvolvimento 

do mesmo, os direitos passam a ser da FMP, sem custos adicionais. Assim, esta 

mesma solução, operando em outras bases de configuração poderá atender a rede 

municipal de ensino.  

 

2.3.1.3  Classroom - Google For Education 

 

A Faculdade Municipal de Palhoça, tem parceria com a Google, dentro dessa 

parceria dispomos das ferramentas Google tais como: 

Google Education: Essa ferramenta é possível criar salas de aulas virtuais, através 

do Classroom, podendo ser anexados trabalhos, em diversas extensões de arquivos, 

docx, ppt, excell, pdf, txt, avi, mp3 etc... 

Office Online: Todos nossos alunos podem desfrutar das ferramentas do office 

online, podendo ser salvos nas nuvens. 

Google Drive: Funcionários e alunos podem utilizar seus driver disponíveis com a 

conta Google, este driver não tem limite de espaço. 

Gmail: Contas de e-mail sem limite de usuários. 

Google Fotos: Dispomos também de um driver para armazenar fotos, podendo gerar 

um banco de dados de imagens. 

 

A informatização também é ofertada aos estudantes e professores por meio 

das salas virtuais de aprendizagem, a classroom, nas quais os docentes 

disponibilizam todo o material relativo às disciplinas, aulas multimídias, artigos, links 

para vídeos e sites, atividades na modalidade EAD, quizz e tarefas dentre outros. 

Essa ferramenta também facilita a comunicação entre professores e alunos, pois 

permite o envio e recebimento de e-mails aos seus membros, possibilitando uma 

ótima interação entre os membros da classe. 
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2.4 Ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade 
étnico-racial 

 

Para 2017, a FMP está em vias de aderir ao Pacto Nacional Universitário Pela 

Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura de Paz dos Direitos Humanos, um 

acordo de cooperação instituído entre o Ministério da Justiça e Cidadania e o 

Ministério da Educação. Assim, amplia-se a possibilidade e a necessidade de 

implementação da Educação em Direitos Humanos, mediante a aproximação entre 

instituições educacionais e comunidade, e a inserção de conhecimentos, valores e 

práticas convergentes com os Direitos Humanos em todos os níveis e modalidades 

da educação nacional nos cursos de graduação e pós-graduação, nos Planos de 

Desenvolvimento Institucionais e nos Projetos de Curso das Instituições de Ensino 

Superior.  

Objetiva-se endossar e desenvolver ações voltadas a redução da pobreza, do 

preconceito, da discriminação e da superação da violência na sociedade e no âmbito 

universitário. Há a necessidade de que seja inserida de forma transversal e 

interdisciplinar em todas as esferas institucionais, abrangendo o ensino, a pesquisa 

e a extensão, a gestão e a convivência universitária e comunitária.  

Assim, a adesão ao Pacto representará uma forma de endossar as ações já 

dimensionadas neste sentido, a partir da criação de um Comitê Gestor e da 

elaboração de um Plano de Trabalho.  

A Lei Federal N. 10.639/2003, instituiu a obrigatoriedade do ensino de História 

e Cultura Afro-brasileira e Africana e posteriormente, a Lei N. 11.645 incluiu a 

mesma obrigatoriedade para o estudo das populações indígenas. Os estudos em 

questão devem perpassar por todas as disciplinas curriculares, porém com 

obrigatoriedade para as disciplinas de História, Literatura e Artes.  

Observa-se, porém, que mesmo passados quase oito anos da sanção da Lei, 

pouco se fez de termos práticos e o estudo da História da África e da cultura afro-

brasileira está longe do que prevê as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004).  
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Entendemos que o principal motivo pelo qual a Lei N. 11.645/2008 ainda não 

conseguiu de fato ser inserida no currículo das disciplinas é a falta de capacitação e 

de entendimento do assunto por parte do corpo docente das instituições de ensino. 

 Diante do quadro apresentado, faz-se necessário um estudo aprofundado 

desta temática (História e cultura africana e afro-brasileira e indígena), entre os 

profissionais da área da educação para que de uma forma correta e coerente, o 

assunto possa ser levado à sala de aula. Neste sentido, propõe-se à Faculdade 

Municipal de Palhoça (FMP) o diferencial de incrementar o currículo do curso de 

Pedagogia através da reativação do Projeto de Extensão do NEABI (Núcleo de 

Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Faculdade Municipal de Palhoça) 

oferecendo grupos de estudos, mini-cursos, atividades extraclasse e ainda estender 

os estudos aos professores da rede municipal de ensino de Palhoça no oferecimento 

de capacitação, mesmo que já tenha sido ofertado em outro momento, pois há 

ingresso de novos profissionais e existe a necessidade da formação continuada, 

observando a finalidade da instituição que busca estimular a criatividade, a cultura e 

o desenvolvimento do espírito científico, crítico, reflexivo e ético como características 

dos profissionais que pretende formar, bem como, contribuir para a formação da 

consciência e valorização regional; produzir e difundir o conhecimento das 

potencialidades do Município de Palhoça; desenvolver as bases científicas e 

tecnológicas para o melhor aproveitamento e formação dos recursos humanos; e 

construir referencial crítico para o desenvolvimento científico e tecnológico, 

respeitando suas características socioculturais.  

 Assim, a reativação e regulamentação do Núcleo estariam em consonância 

com o PPC do curso de Pedagogia da FMP e concomitantemente estaria dentro do 

princípio da responsabilidade social que a instituição tem com o município de 

Palhoça. Reativar o Núcleo de Estudos afro-brasileiros e indígenas da Faculdade 

Municipal de Palhoça e o acordo de cooperação com a Fundação Universidade do 

Estado de Santa Catarina, envolvendo a comunidade acadêmica para promover o 

debate científico do tema, incrementar o curso de Pedagogia da FMP e promover a 

capacitação de profissionais da rede municipal de ensino de Palhoça. Além disso, a 

criação do núcleo responderia a dois objetivos do curso de Pedagogia que são: 
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● Formar profissionais/docentes qualificados para atenderem as especificidades 

da Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da Educação de 

Jovens e Adultos, e do Curso Normal em nível médio; 

● Formar profissionais pesquisadores numa perspectiva de produção e difusão 

dos conhecimentos correlatos aos diversos níveis e modalidades de ensino da 

Educação Básica, em especial da região onde está inserido.  

● E atenderia a algumas metas do curso, como 

● Ampliar as atividades de extensão através do Núcleo de Extensão, Pesquisa e 

Atividades Complementares; 

● Incentivar a participação de docentes e discentes em congressos, seminários, 

colóquios, conferências e demais atividades, bem como estímulo a publicação da 

produção científica; 
● Promover espaços de socialização das experiências e estudos realizados em 

horário extraclasse e em sala de aula, entre as diversas fases do curso; 
● Estabelecer parcerias e convênios com associações, comunidades, instituições 

públicas ou particulares e empresas com o intuito de garantir os espaços para a 

prática profissional. 

 

2.5 Ações institucionais de diversidade, meio ambiente, memória cultural, 
produção artística e patrimônio cultural 

A FMP constitui espaço de formação acadêmica, profissional, de produção do 

conhecimento e também polarizador de valores de cidadania, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento, seja orientado para a INCLUSÃO social, para a 

sustentabilidade ou para a economia para a região. A Lei nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004, que institui o SINAES, considera responsabilidade social da instituição 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, itens que são amplamente 

contemplados nas políticas institucionais. Também se orienta pelo instituto ETHOS 

que aborda as dimensões da responsabilidade social. 

As ações institucionais de diversidade, meio ambiente, memória cultural, 

produção artística e patrimônio cultural desenvolvida são: 
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2.5.1 Projetos 
 

2.5.1.1 Projeto Semear Ideias...praticar sustentabilidade 

Relacionadas às ações voltadas ao meio ambiente, compreende-se a 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável - EDS - enquanto educação que 

busca equilibrar o bem-estar humano e econômico com as tradições culturais e o 

respeito aos recursos naturais do planeta (UNESCO).  A EDS deve ser 

necessariamente ambientais e interculturais e ambas não poderão deixar de ser 

educações para a sustentabilidade. Assim, e de forma mais global, toda a educação 

de hoje deve ser intercultural, ambiental e para a sustentabilidade. De acordo com a 

Lei n° 9795 de 27 de abril de 1999, em seu artigo 3º “como parte do processo 

educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo: II - às 

instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos 

programas educacionais que desenvolvem”. Neste contexto, a Faculdade Municipal 

de Palhoça - FMP, conta com o Projeto 'Semear ideias... Praticar Sustentabilidade', 

cujo objetivo é promover e aplicar práticas educativas centradas na formação de 

sujeitos críticos, com vistas à mudança de comportamento e atitudes e ao 

desenvolvimento de uma educação voltada para a sustentabilidade. Para tanto, o 

projeto visa envolver direta e indiretamente toda a comunidade acadêmica o que 

inclui os estudantes do Programa de Extensão da Maturidade, discentes dos cursos 

de graduação, docentes e funcionários, bem como, a comunidade local. Além disso, 

o projeto pretende apresentar uma nova perspectiva e uma forma de educação mais 

voltada à natureza e preocupada com o meio ambiente e com o outro. 

Atualmente, em parceria com a Associação Pró-CREP (Criar, Reciclar, 

Educar e Preservar) a faculdade possui o “Ecoponto”, que é um local de depósito 

para resíduos sólidos recicláveis. Uma vez por semana a associação passa para 

recolher os materiais recicláveis/reaproveitáveis, tendo em vista que o Município 

ainda não possui a coleta seletiva. Complementando esta prática, uma ação que 

está em andamento é a construção de lixeiras seletivas para coleta de resíduos 

sólidos, as quais serão construídas a partir de materiais reaproveitáveis e instaladas 

na FMP em locais de fácil acesso e grande circulação de pessoas. Serão instaladas 
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em conjunto de três (03) lixeiras, sendo cada uma destinada para um tipo de 

resíduo: recicláveis secos, resíduos orgânicos e rejeitos. Ao total serão instalados 

dez (10) conjuntos de três (03) lixeiras  

               Os resíduos sólidos recicláveis serão depositados no 

Ecoponto, os resíduos não reaproveitáveis/rejeitos serão depositados nos locais de 

coleta comum e os orgânicos poderão ser reaproveitados para a compostagem e 

utilização na horta didática. 

          A horta didática é outra ação que está em andamento e visa, além de 

revitalizar uma área da FMP e transformá-la em um espaço de prática pedagógica, 

proporcionar benefícios para toda a Instituição na qual os professores terão uma 

oportunidade de dinamizar suas aulas e por em prática a interdisciplinaridade; os 

gestores poderão aproveitar a atividade para integrar todos os atores sociais 

envolvidos na Instituição; os estudantes terão uma oportunidade de estudar ao ar 

livre e construir novos saberes em um contato mais próximo ao meio ambiente. 

          O projeto ainda busca novas parcerias para pôr em prática outras ações 

voltadas à mudança de hábitos no cotidiano dos cidadãos, priorizando a redução do 

consumo e o reaproveitamento dos materiais em relação à sua própria reciclagem. 

Todas as ações vinculadas ao 'Semear ideias…Praticar sustentabilidade' serão 

primeiramente executadas na própria faculdade, como ações piloto, para posterior 

aplicação na comunidade local. Ações que ainda serão desenvolvidas: sistema de 

captação da água da chuva para irrigação da horta, sistema de gestão interna dos 

recursos (energia, água, papel...), formação dos professores da Rede Municipal com 

relação à Educação Ambiental, capacitação da comunidade escolar (estudantes, 

docente e funcionários) no que tange a coleta seletiva a ser implementada na 

faculdade, entre outras. 

  É preciso mobilizar, cada vez mais, toda a comunidade, seja ela escolar ou 

não, para as questões relacionadas aos problemas socioambientais. No espaço 

acadêmico, temas como: meio ambiente, qualidade de vida, produção de alimentos, 

proteção e preservação ambiental, educação ambiental, sustentabilidade, 

responsabilidade socioambiental, entre outros devem ser trabalhados de forma 

interdisciplinar, o que supõe uma integração global entre eles. 
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         Assim, a partir das ações do projeto 'Semear ideias... Praticar 

sustentabilidade', espera-se movimentos contínuos de sensibilização, estímulo e 

mobilização visando a promoção de uma cultura de comprometimento com as 

questões socioambientais na Instituição, sobretudo na redução do consumo de 

materiais, na participação na coleta seletiva e no consumo de alimentos saudáveis. 

            Assim, levando a extensão dos ensinamentos aos profissionais da 

Educação, Conselhos Escolares e Integrantes da Comunidade Escolar do Entorno 

da Unidade de Conservação - Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, o presente 

Programa estará em consonância com o PPC do Curso de Pedagogia da FMP e 

concomitantemente, dentro do princípio da responsabilidade social e ambiental que 

a instituição tem com o município de Palhoça.  

     Além disso, o Projeto responderá alguns dos principais objetivos do curso de 

Pedagogia: 

● Formar profissionais qualificados para programar e implementar ações 

diversificadas numa perspectiva de transformação e crescimento regional, que 

considerem a demanda da sociedade através da observação crítico reflexiva da 

mesma. 

● Formar profissionais da Educação que considerem a reflexão acerca da sua 

prática pedagógica como uma necessidade na qualificação do seu trabalho 

pedagógico. 

● Estimular a formação de profissionais gestores do processo de proposição de 

ações numa perspectiva de superação das problemáticas existentes na comunidade 

ao qual está inserido, visando oportunizar maiores e melhores condições de vida a 

todos, tendo como instrumento alavancado do processo a Educação. 

● Formar profissionais/docentes qualificados para atenderem as especificidades da 

Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da Educação de 

Jovens e Adultos, e do Curso Normal em nível médio. 

● Formar profissionais pesquisadores numa perspectiva de produção e difusão dos 

conhecimentos correlatos aos diversos níveis e modalidades de ensino da Educação 

Básica, em especial da região onde está inserido. 

● Ampliar as atividades de extensão por meio do Núcleo de Extensão, Pesquisa e 

Atividades Complementares. 
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● Incentivar a participação de docentes e discentes em congressos, seminários, 

colóquios, conferências e demais atividades, bem como estímulo a publicação da 

produção científica. 

● Promover espaços de socialização das experiências e estudos realizados em 

horário extraclasse e em sala de aula, entre as diversas fases do curso. 

● Estabelecer parcerias e convênios com associações, comunidades, instituições 

públicas ou particulares e empresas com intuito de garantir os espaços para a 

prática profissional. 

●  Garantir infraestrutura física e acadêmica adequadas às necessidades.  

● Quando se fala de Meio Ambiente, não basta teoria, o trabalho de Educação 

Ambiental por meio de práticas contínuas é o que sensibilizará as pessoas para a 

mudança de seus hábitos. Depois de sensibilizados, internalizarão o conhecimento e 

posteriormente passarão a protagonizar o aprendizado, quer seja ele teórico ou 

prático. Nesse sentido, fortalece-se a importância de projetos de ensino pesquisa e 

extensão na área ambiental. 

 

As ações propostas, de acordo com os objetivos e justificativas, serão 

alcançadas dentro da seguinte metodologia: O projeto será desenvolvido na Baixada 

do Maciambu, junto aos Conselhos e Escolares e Integrantes da comunidade 

escolar e local do entorno da Unidade de Conservação - Parque Estadual Serra do 

Tabuleiro, Associação Pró-CREP, acadêmicos e profissionais da FMP.  

Esse projeto tem como centralidade, a apropriação da comunidade pela 

gestão participativa. Dessa forma, todos os passos metodológicos deverão percorrer 

os caminhos da inclusão social, ampliando as possibilidades de cidadania e 

processos de gestão comunitária. O primeiro passo será movimentos de 

sensibilização contínuos, mobilização na própria instituição FMP quanto ao estímulo 

dos acadêmicos para o envolvimento no programa, bem como a promoção da 

cultura na instituição por meio do comprometimento frente às questões 

socioambientais, sobretudo na redução do consumo de materiais e a participação na 

coleta seletiva.  

A promoção de visitas técnicas no Centro de Triagem de Resíduos Sólidos e 

Usina de Biodiesel na Pró-CREP e no Aterro Sanitário em Biguaçu envolvendo toda 
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comunidade acadêmica. Promoção de encontros com acadêmicos da UNISUL, FMP 

e integrantes da Pró-CREP, a partir daí, pesquisas quanto aos anseios da Pró-CREP 

e elaboração de propostas para amenizar a situação. Visitas e pesquisas nas 

escolas buscando informações quanto às deficiências, inexistências e ou 

necessidades e aceitação do programa de educação ambiental, 

posteriormente elaboração de atividades de educação ambiental e cronograma para 

atendimento às escolas.  

Em todos os momentos de contato dos mediadores sociais com a 

comunidade serão utilizadas ferramentas participativas que auxiliarão na 

compreensão de todos, de forma a eliminar as barreiras do debate entre os 

associados, comunidade local, professores e alunos. O uso contínuo de ferramentas 

participativas tende a promover o debate comunitário auxiliando no afloramento de 

questões socioambientais. Essa metodologia propiciará um processo crescente no 

que se refere ao envolvimento comunitário, ao mesmo tempo em que possibilitará 

avanços em várias questões e demandas da comunidade. Na fase de estimular a 

participação da população local no processo da coleta seletiva e do óleo de fritura 

serão oferecidas palestras e práticas, em loco, sobre o impacto ambiental no caso 

desses materiais não passarem pelo processo correto (para onde será destinado), 

bem como a relevância da participação de todos na separação do óleo, frisando sua 

utilização para a produção do sabão e do biodiesel, o tempo de degradação dos 

resíduos recicláveis, a questão do consumo desenfreado e o resultado de pequenas 

atitudes (ganhos ambientais e sociais).  

Para o processo de aprendizagem dessas ações serão utilizadas diferentes 

estratégias e recursos tecnológicos. Para a fase seguinte, cabe destacar a 

necessidade de incentivar parcerias com restaurantes, bares e visitas domiciliares 

explicitando o encaminhamento correto do óleo de fritura saturado e a separação 

dos resíduos recicláveis, distribuição de folders explicativos sobre a importância do 

uso do óleo usado no processo de fabricação do sabão e do biodiesel, a importância 

da redução do consumo e o destino correto dos resíduos, também serão utilizados 

outros meios de comunicação, como rádio e jornal para a publicação tanto os 

acontecimentos do programa, quanto na promoção de educação ambiental. Serão 

realizadas saídas de campo, visitas no Centro de Triagem de Resíduos Sólidos, no 
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Aterro Sanitário em Biguaçú e no Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra 

do Tabuleiro e trilhas ecológicas focando a observação de áreas conservadas e 

degradadas, com alunos das escolas da região envolvidas no projeto.  

Essas atividades acontecerão no decorrer do programa. As oficinas e 

Palestras serão ministradas pela professora responsável pelo projeto e acadêmicos 

integrantes, cabendo aqui ressaltar que, a mesma tem experiência comprovada na 

questão, inclusive com reconhecimento nacional por meio do Prêmio Incentivo a 

Educação Fundamental. Essas atividades serão ministradas nas escolas da região 

(Baixada do Maciambu) e no Centro de Triagem de Resíduos Sólidos, uma vez que 

esse é um espaço rico e propício para as aulas práticas. Estímulo e orientação 

contínuos aos acadêmicos envolvidos quanto aos registros das práticas e pesquisas. 

2.5.1.2 Grupo de Estudos Gênero e Empoderamento da Mulher (GEMPA) 

A partir de levantamento da desigualdade de condições, oportunidades e 

participação política entre homens e mulheres, a promoção da igualdade de gênero 

e empoderamento está entre os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODMs). 

A partir de 2015, decorrente de uma demanda da região surgem ações 

voltadas a formação na temática. Por meio das ações do GEMPA, cujo histórico 

encontra-se no item da extensão, coletivos foram sendo constituídos, como o 

COMDIM - Conselho Municipal da Mulher do Município de Palhoça, criado em 2016 

e o grupo de mulheres da comunidade do Frei Damião e Brejaru, denominado 

“Mulheres em Ação”, que produzem pufes e debatem questões feministas em 

parceria com o grupo. No final de 2016 o coletivo percebeu a necessidade de 

constituição de um grupo de multiplicadoras que pudessem preferencialmente por 

meio da linguagem artística levar e sensibilizar outros espaços as discussões de 

gênero e combate às discriminações e violência contra a mulher. 

Desde de 2017 o projeto adquiriu novas feições incorporando atividades 

como: rodas de conversa sobre gênero e sexualidade, curso de formação de 

multiplicadores/as na área e acompanhamento das mulheres empreendedoras na 

comunidade carente de Frei Damião. 
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 2.5.2 Eventos Internos promovidos pela FMP 

2.5.2.1 Encontro de Turismo FMP 

 

Todo curso de Tecnólogo em Gestão de Turismo realiza um encontro com 

todos os estudantes a fim de discutir as questões que envolvem a área. Todos os 

anos um tema é escolhido, e profissionais do setor, professores e pesquisadores são 

convidados para realizar palestras relacionadas ao tema escolhido. Toda a 

organização do evento é realizada pelos alunos da 4ª fase como forma de 

oportunizá-los a colocar em prática o que aprenderam durante o curso.  O encontro 

está na sua segunda versão neste ano.  

 

2.5.2.2 Feira Orgânica 

A feira orgânica da FMP é uma realização do curso de Tecnólogo em Gestão 

de Turismo que tem por objetivo promover a interação entre os produtores locais e a 

comunidade acadêmica.  A ideia é articular ações voltadas para integração campo e 

cidade com o objetivo de chamar a atenção para as questões ambientais que 

envolvem o tema da alimentação saudável, hoje muito presente nas questões 

relativas à área de turismo e meio ambiente. A feira acontece semanalmente e é 

uma das ações que promove o comércio local buscando o desenvolvimento da 

região.  

 

2.5.2.3 Semana da Pedagogia 

A semana da Pedagogia é um evento realizado anualmente, no mês de 

novembro e visa o aprofundamento das discussões teórico-práticas que embasam a 

formação dos Pedagogos e Pedagogas na Faculdade Municipal de Palhoça, por 

meio da socialização das atividades desenvolvidas no curso durante o ano. A 

Semana da Pedagogia tem como princípios organizativos o aprofundamento de 

fundamentos políticos, filosóficos e metodológicos da ação dos Pedagogos em 

diferentes contextos educacionais e, sobretudo, em atuação na Educação Básica. 

Busca também fortalecer as relações entre o Curso de Pedagogia e a demandas de 

formação de Pedagogos/as nas redes de ensino; a socialização e reflexão sobre os 
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estágios interdisciplinares; planejamento participativo e protagonismo discente e 

docente em sua organização; interação entre os acadêmicos e docentes das 

diferentes fases do curso; fomento e divulgação dos projetos de pesquisa, extensão 

e ensino. As atividades permanentes da Semana da Pedagogia incluem: Seminário 

de Socialização de Estágios Interdisciplinares do Curso de Pedagogia; Atividades de 

sensibilização e reflexões articuladas ao “Dia da Consciência Negra” (20 de 

novembro). Seminário de Avaliação Institucional (Avaliação do Curso).  

 

2.5.2.4 Feira de Ideias Empreendedoras 

O curso de Graduação em Administração da Faculdade Municipal de Palhoça 

organiza e realiza semestralmente a Feira de Ideias Empreendedoras. A Feira é 

orientada para estimular o desenvolvimento do potencial criativo e a capacidade de 

percepção de oportunidades de negócios instigando os alunos a adotar uma postura 

empreendedora na elaboração e apresentação de uma ideia de negócio. A Feira é 

uma atividade interdisciplinar do Curso de Administração em que participam os 

alunos das disciplinas de Empreendedorismo e Criatividade (4º fase), Plano de 

Negócios (5ª fase), Administração Mercadológica I (6ª fase) e Pesquisa 

Mercadológica (7ª fase). Os alunos das demais fases são estimulados a participar do 

evento e, em sala, os professores das disciplinas são incitados a abordar o tema por 

meio de discussões e avaliações, interligando as propostas com os conteúdos 

ministrados. A atividade promove o empreendedorismo e a interdisciplinaridade e 

está ligada a um dos objetivos do curso que é despertar junto aos alunos o espírito 

empreendedor para atuar como um agente de transformação e de inovação, assim 

como para a consolidação de novos empreendimentos. A premiação da Feira de 

Ideias Empreendedoras é feita por fase e a equipe vencedora recebe uma medalha 

para cada membro do grupo e certificados de participação. O segundo e terceiro 

colocados também recebem certificados de participação. A premiação ocorre em 

outra data, em evento específico no auditório. Os professores, servidores e 

comunidade em geral são convidados a visitar a Feira, que ocorre no hall principal 

da instituição. Professores e servidores são convidados também a avaliar as 

equipes.  

2.5.2.5 NULI 
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O NULI – Núcleo de Línguas, promove desde 2015 aulas de Inglês e 

Espanhol para comunidade, com Inglês Básico I, Inglês Básico II, Espanhol Básico I 

e Espanhol intermediário I. Como houve um aumento muito grande da procura, as 

matrículas se deram mediante processos eletivo num primeiro momento e depois se 

optou pelo sorteio. Além disso, nele se incluem o curso de Português para 

Estrangeiros com a finalidade da promoção da língua e da cultura portuguesas e a 

progressiva construção de uma consciência plurilingue e pluricultural para todos os 

estrangeiros no município de Palhoça. O desafio do núcleo é o aperfeiçoamento de 

suas práticas a partir da problematização da imigração tendo como referência à 

necessidade de aprendizagem de um novo idioma, à inserção cultural e à inclusão 

cultural de estrangeiros. 

 

 2.5.3 Eventos Externos 

Curso de Pedagogia  

2.5.3.1 Fruto do conhecimento 

 

 O “Projeto fruto do conhecimento: a praça, o público, o livro” beneficia os 

moradores do Município de Palhoça que se fazem presentes anualmente na praça. 

O Projeto teve sua primeira edição em maio de 2015, em comemoração aos 10 anos 

da Faculdade Municipal de Palhoça – instituição de ensino público e gratuito. E tem 

como proposta estimular a leitura e a doação de livros de literatura infantil, juvenil e 

adulta, além de outros gêneros, arrecadados pela comunidade acadêmica (cursos 

de Pedagogia, Administração e Turismo). O projeto está em consonância com os 

objetivos do curso de Pedagogia e pretende [...] formar profissionais qualificados 

para programar e implementar ações diversificadas numa perspectiva de 

transformação e crescimento regional, que considerem as demandas da sociedade 

por meio da observação crítico-reflexiva da mesma (PPC - Pedagogia 2014) Assim, 

O “Projeto fruto do conhecimento: a praça, o público, o livro” passou a oportunizar 

aos alunos e professores da Faculdade Municipal de Palhoça um espaço 

diferenciado para o exercício da prática e ações transformadoras que evidenciem a 

relação teórica entre contexto social e o acadêmico, que tende a proporcionar aos 

munícipes de Palhoça, a aquisição e/ou ampliação de seus repertórios de leitor. 
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Curso de Administração  

2.5.3.2 Consultoria na prática 

  Os alunos da 8ª fase da disciplina Consultoria Empresarial desenvolvem uma 

consultoria para uma empresa do município de Palhoça. Inicialmente, o gestor da 

empresa (escolhida pelos acadêmicos dentre as empresas da comunidade) 

apresenta a empresa em sala e os alunos, em equipes, se comprometem a visitar a 

empresa in loco para fazer o diagnóstico organizacional. Cada grupo deve 

desenvolver o trabalho em uma área específica da empresa (financeiro, pessoas, 

marketing, estratégico, produção e operações). No final do semestre o empresário é 

convidado a comparecer a um coquetel na FMP para ver a apresentação das 

equipes com o resultado da consultoria. Além da apresentação, os alunos entregam 

ao dono da empresa o relatório final da consultoria. 

2.5.3.3 FMP Consultoria Junior 

 A Consultoria Júnior é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob 

a forma de associação com fins educacionais e sem fins econômico, apartidária, 

regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições normativas aplicáveis, com 

organização e funcionamento estabelecidos por seu Regimento Interno, elaborado 

pela Conselho Deliberativo e aprovado pela Assembléia Geral.    Vem 

desenvolvendo ações de consultoria, destacando-se:  

● Pesquisa Mercadológica Câmara de Dirigentes Lojistas de Palhoça – CDL: O 

objetivo primário desta pesquisa é verificar qual ação de final de ano a CDL irá 

realizar para os comerciantes e empresários filiados, os objetivos secundários são 

verificar a satisfação dos produtos ofertados, a satisfação geral referente a câmara e 

verificar qual serviço os pesquisados gostariam que a mesma ofertasse. O público 

alvo da pesquisa são os empresários do setor do comércio do município de Palhoça, 

região de atuação da instituição. 

● Consultoria Empresarial - Empresa Claudia Pierri Bolos Artísticos: tem como 

objetivo apresentar sugestões de melhorias em vários âmbitos da empresa, além de 

criar estratégias para torná-la mais competitiva no mercado. 

 

 Gestão do Turismo 
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 2.5.3.4 Saída de campo turismo e meio ambiente 

 

 A disciplina de Ecoturismo e Turismo Náutico no 4º período promove estudos 

de meio, incluindo o planejamento e a operação de atividades de ecoturismo e 

turismo de aventura, permitindo a vivência e análise dos vários cenários de uma 

operação envolvendo clientes. Visando desenvolver experiências práticas em 

ambientes naturais, a dimensão de turismo e meio ambiente realiza atividades ao ar 

livre, através de atividades como o trekking, acampamentos, observação da vida 

silvestre e atividades de aventura como o rafting (descidas de corredeiras em grupo 

adotadas no processo de educação experimental). Os alunos aprendem técnicas de 

mínimo impacto, organização e seleção de equipamentos, seleção e montagem de 

acampamentos, dentre outros. 

2.5.3.5 Acolhida na Colônia 

 

  O curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo possui uma parceria 

Institucional com o Projeto Acolhida na Colônia de Palhoça, por meio de Termo de 

Cooperação Técnica entre a Secretaria de Turismo do Município de Palhoça e a 

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. O referido Termo prevê a 

participação e capacitação dos alunos do Curso, por meio de atividades 

coordenadas pelo Labtur. 

 

2.5.3.6 Inventário do Potencial Turístico no Município da Palhoça 

 

 O Inventário tem por objetivo levantar, identificar, registrar e divulgar os 

atrativos, serviços e equipamentos turísticos, as estruturas de apoio ao turismo, às 

instâncias de gestão e outros itens e condições gerais que viabilizam a atividade 

turística, como base de informações para que se planeje e gerencie adequadamente 

o processo de desenvolvimento. Neste sentido o INVITUR subsidia as ações de 

planejamento, gestão, promoção e incentivo à comercialização do turismo. Dentre os 

atrativos, se destacam os naturais e culturais. Os atrativos naturais levantados se 

destacam as cachoeiras, Rios, praias, parques, mirantes, bicas d’água, reservas 

ambientais, oficinas líticas, entre outros. Os atrativos culturais são representados 

pelo patrimônio material: pelas igrejas, monumentos, construções antigas e de valor 
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histórico, inscrições rupestres, pelo patrimônio imaterial como as manifestações 

culturais, festas típicas, entre outros.   
 

2.5.4 Atividades Artísticas, Tecnológicas e Culturais 

 

 Por meio das atividades de pesquisa e extensão, a FMP tem consolidadas 

ações concernentes a manifestações artísticas, tecnológicas e culturais, com 

exibições internas e externas. Como parte das atividades de extensão, destacamos 

aqui: 

 

2.5.4.1 Boi-de-mamão 

 

 Consolidado no final de 2015, como uma ação desenvolvida no contexto do 

Programa da Maturidade, em especial com o coral, em parceria com a 

Brinquedoteca, foi instituído o Boi-de-mamão da FMP. Com diversas apresentações 

na região, em eventos cívicos, apresentações em escolas, o “boi da FMP” como é 

gentilmente conhecido, tem sido requisitado para trazer a alegria para a comunidade 

da região. Os personagens foram construídos artesanalmente pelas professoras e 

crianças da brinquedoteca. A maturidade, com o seu coral, elaborou e efetiva a 

cantoria e a contação desta história e folclore popular da região. As crianças que 

participam da brinquedoteca compõem também as apresentações. Esporadicamente 

há ensaios, encabeçados pela professora do coral. Conta com a participação de 

outros professores músicos da instituição em suas apresentações. 

 

2.5.4.2 Teatro: “Mãe Oprimida” do Gempa 

 

 Desde 2017, as atividades de extensão desenvolvidas pelo GEMPA 

culminaram na realização de uma esquete de cerca de 15 minutos de duração, 

inspirada na técnica do teatro do oprimido de Augusto Boal. A partir das vivências do 

grupo, com a colaboração da Companhia de Teatro Bruxos da Corte, em torno da 

temática do combate às violências de gênero, foram desenvolvidas dinâmicas que 

em seu conjunto, compuseram a esquete intitulado “teatro da mãe oprimida”. O 

Gempa vem realizando diversas apresentações em grupos de estudos de outras 
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instituições, eventos e mostras culturais, levando o debate de gênero, diversidade e 

combate a todas as formas de preconceito pelo teatro e pelas discussões que são 

trazidas na sequência. 

 

2.5.4.3 Curso de informática para a comunidade 

 

 Em 2015, a partir de uma demanda proveniente dos imigrantes haitianos que 

chegavam à Palhoça, sentiu-se a necessidade de criar formas de facilitar a inserção 

desse grupo no mercado de trabalho por meio do seu aperfeiçoamento  tecnológico. 

Nascia então o curso de inclusão digital específico para os estrangeiros residentes 

na Grande Florianópolis.  Em 2016, essa oportunidade foi estendida  à comunidade 

em geral,  com o objetivo de promover a  difusão e a capacitação da comunidade de 

Palhoça com referência aos aspectos de informática e inclusão digital.  

 

2.5.4.4 Coral 

  

 No que concerne às ações relacionadas à memória cultural, à produção 

artística e ao patrimônio cultural, as atividades do Coral, em sua modalidade de 

extensão aberta à comunidade como no contexto do Programa da Maturidade, vem 

desempenhando muitas ações neste sentido. Partindo do pressuposto que todo ser 

humano pode desenvolver habilidades em diferentes tipos de aprendizado, 

apresento o projeto Prática Coral. Este projeto visa atender qualquer pessoa 

interessada pela arte de cantar em coral. São desenvolvidas diferentes atividades 

que visem o desenvolvimento educacional e musical dos participantes para que 

possam se expressar musicalmente. 

As atividades fundamentam-se no desenvolvimento musical acessível a 

todos, superando o mito “dom” para cantar. São abordadas diferentes possibilidades 

vocais para o canto e a fala, através da conscientização do corpo como instrumento 

musical.  

Como principais conteúdos são estudados elementos para o uso da voz: 

postura, preparação corporal, respiração, emissão do som, ressonância, articulação, 

dinâmica, interpretação e higiene vocal. A atividade é oferecida duas vezes por 
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semana com duração de aproximadamente uma hora e quinze minutos por 

encontro. Nestes encontros são abordados os conteúdos através de exposição 

teórica-prática, utilizando como recursos um teclado (sob responsabilidade da 

regente), caixa de som, partituras, textos complementares, etc. A escolha do 

repertório é pautada na diversidade de estímulos musicais, principalmente músicas 

brasileiras, bem como a adaptação para participação em eventos, festividades, 

encontros de corais, etc.  

O Coral foi fundado em março de 2012. Desde lá suas atividades musicais 

contemplaram participações tanto nos eventos organizados pela Faculdade quanto 

por eventos externos. O projeto Coral FMP compreende diferentes possibilidades de 

vivências musicais. Através do repertório executado pelo grupo se tem acesso a 

diferentes culturas, se desenvolvem habilidades vocais, se expressa o emocional, 

integra-se, enfim. Dessa forma, através do uso da música, o grupo pode exerce 

diferentes funções. Entre elas se destaca a função educacional, de integração, 

continuidade e estabilidade da cultura e validação destas instituições. 

 

2.6 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexiblidade 
dos componentes curriculares 

 A Instituição, tem procurado a cada semestre oferecer oportunidades aos 

estudantes por meio do Núcleo Docente Estruturante de cada curso 

2.6.1 Vias de Comunicação 

 A Faculdade Municipal de Palhoça-FMP organiza e controla estratégias e 

meios para a comunicação interna e externa, com o objetivo principal de fomentar a 

divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão; a transparência 

administrativa; o intercâmbio com a comunidade e a integração entre professores, 

acadêmicos e funcionários.  

 As comunicações são feitas via e-mail, site institucional, murais em sala de 

aula e mural geral que se localiza próximo da secretaria, bem como em sua revista 

denominada VIAS. 

Atualmente, são utilizados os seguintes mecanismos para comunicação 

interna e externa: 
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● Cartazes, faixas, convites, murais (público interno); 

● Reuniões periódicas com representantes do corpo docente, discente e 

técnico-administrativo (público interno); 

● Reuniões periódicas com representantes da comunidade local (público 

externo); 

● Meios de comunicação de massa – jornais, revistas, televisão, rádio e 

sites (público interno e externo). 

● Email institucional (Google Education) 

● Grupo de WhatsApp 

● Classroom (ambiente virtual de aprendizagem) 

● Página da internet institucional 

Em períodos que antecede o vestibular para os cursos da Faculdade 

Municipal de Palhoça-FMP, é feita divulgação específica por rádio, jornais locais.  

2.6.1.1  Revista Vias Reflexivas 

A Faculdade Municipal de Palhoça possui uma revista intitulada Vias 

Reflexivas, onde são publicados anualmente artigos de todos os cursos. A Revista 

Vias Reflexivas é um Projeto de Extensão da FMP, que já se solidificou como um 

espaço de caráter teórico e prático, suscitando reflexões.  

Por meio da revista publicam-se artigos, resenhas e entrevistas que versam a 

respeito de temáticas diversas e correntes teóricas diversificadas, como psicologia, 

administração, pedagogia, análise do discurso, turismo e outros mais que podem ser 

produzidos por pesquisadores/docentes e juntamente com discentes da FMP. 

2.6.1.2 Editora FMP 

A instituição em 2017 consolidou junto à Biblioteca Nacional a utilização de 

um ISBN próprio, assim, terá autonomia para gestar a publicização de sua produção 

acadêmica.  

2.6.1.3 Site Institucional 



 
 

77 
 

A FMP utiliza também seu site para melhor se comunicar com a comunidade em 

geral. O site disponibiliza informações sobre os cursos e sobre a instituição. O seu 

endereço eletrônico é https://www.fmpsc.edu.br. 

Nesse endereço são encontradas informações como: 

● Dados referentes a IES: Apresentação; Missão, Visão e Valores; Organograma. 

● Corpo acadêmico. 

● Legislação: Leis; Decretos; Atos; Portarias. 

● FMP Consultoria Júnior 

● Documentos Oficiais. 

● CPA. 

● Processo Seletivo contratação de Professores 

● Informações sobre Perfil do Ingresso e Egresso 

● Vestibular, Transferência 

● Cursos de Graduação; Pós Graduação e Extensão 

● Acervo da Biblioteca  

● Contato 

2.6.1.4 E-mail 

A partir da Normativa FMP nº 013/2016 fica estabelecido o e-mail institucional 
fmpsc.edu.br, como ferramenta de comunicação oficial entre a FMP e a comunidade. 

 2.6.1.5 Ouvidoria (Prefeitura) 

A Prefeitura Municipal de Palhoça oferece serviço de ouvidoria para os munícipes 
pelo site: https://palhoca.1doc.com.br/b.php?pg=atendimento/atendimento&itd=3 

2.6.1.6 Redes Sociais 

Como canal de comunicação, a FMP utiliza Instagram e Facebook. As 

publicações são diárias e demonstram os principais eventos dentro e fora da IES. 

Contamos com mais de 1.000 seguidores nas redes sociais. 

2.6.1.7  ClipCampus 
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O Clip Campus é um aplicativo para dispositivos móveis (celular e tablets) 

para comunicação da instituição com os acadêmicos. A ferramenta será 

implementada em 2017/1 e a partir da Resolução CONFAP 002/2016, como um dos 

meios de comunicação institucional entre as áreas, docentes e acadêmicos da FMP. 

2.6.1.8  Classroom  

O espaço ilimitado no Google Drive permitiu que a FMP utilizasse a 

ferramenta para os professores realizarem a chamada e lançarem as presenças dos 

alunos em sala de aula, além de propiciar espaço para inserção das notas. Por meio 

da ferramenta os acadêmicos podem acessar sua frequência e notas em qualquer 

computador, celular ou tablete.  

O acesso se dá pelo endereço: secretaria.fmpsc.edu.br.Projeto de 

Transformação Digital da FMP utiliza a plataforma Google apps for Education, como 

meio de ampliação do desenvolvimento dos acadêmicos, docentes e equipe 

administrativa.A adoção da plataforma unificada passa a criar uma representação 

social mais forte da IES, a partir do uso do domínio fmpsc.edu.br. O relacionamento 

com o mundo externo à IES é muito mais valorizado possibilitando a ampliação e 

credibilidade sobre a instituição com a integração da marca Google e demais ações 

de transformação digital. A partir da Normativa FMP nº 013/2016 fica estabelecido o 

e-mail institucional fmpsc.edu.br, como ferramenta de comunicação oficial entre a 

FMP e a comunidade acadêmica. Para a utilização da plataforma Classroom se fez 

necessária a capacitação do corpo docente e administrativo e dos acadêmicos, 

permitindo-os adotar tecnologias digitais em nuvem (Cloud Computing).  A 

ferramenta é totalmente gratuita como iniciativa mundial do Google. Benefícios da 

utilização da Plataforma Google for Education para a FMP:  

●Integra a Instituição, docentes e alunos em plataforma única;  

●Organiza e-mail, agenda, drive e outras ferramentas;  

●Propicia maior produtividade na gestão da FMP e nas salas de aula;  

●Instaura a cultura digital na Instituição;  
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●Provê soluções eficientes aos alunos;  

●Tecnologia educacional para aumentar qualidade de ensino;  

●Provê espaço ilimitado para armazenar e organizar os arquivos no Google Drive 

para todos os alunos, professores e funcionários. Como meios de comunicação são 

utilizados ainda: Mural Eletrônico,Mural Físico, Reunião com líderes de turma, CPA – 

Devolutivas. Reunião com docentes. 

2.7 POLITICAS DE ENSINO 

 Na graduação a FMP oferece os cursos de Administração, Pedagogia e Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão do Turismo, na modalidade presencial. O número 

de vagas para o ingresso nos cursos de graduação está definido no Projeto 

Pedagógico de Curso, sendo que são reservadas 90% das vagas para moradores 

residentes no Município de Palhoça e que tenham frequentado o Ensino Médio em 

escolas públicas. 

 Os cursos de Bacharel em Administração, Tecnólogo em Gestão de Turismo 

e Licenciatura em Pedagogia da FMP estão organizados de forma a permitir a 

formação do profissional capaz de auxiliar na transformação social. Os cursos 

fundamentam-se nos princípios da dignidade humana; da igualdade de direitos; do 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; da laicidade do 

Estado; da democracia na educação; da transversalidade, vivência e globalidade; da 

sustentabilidade socioambiental. 

 Para a concretização desses princípios é necessário que as ações educativas 

estimulem a produção de conhecimentos científico, tecnológico e artístico-cultural; a 

constituição e o desenvolvimento de competências; a criatividade; a transformação e 

a humanização das relações produtivas para o desenvolvimento regional. Ainda se 

faz necessário investigar e descobrir caminhos que ainda não foram percorridos 

para o estreitamento das relações entre a Faculdade Municipal de Palhoça, o 

mercado de trabalho e a sociedade. 

As políticas de ensino da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) têm como 

marco inicial o contexto social e sua dinâmica de transformação econômica e 
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cultural, orientando suas atividades de acordo com as diretrizes normativas e 

indicadores de qualidade, com o intuito de preparar profissionais dotados não 

somente de capacidades e habilidades técnicas, mas com forte característica 

humanista, ética, reflexiva e crítica. 

Com fundamento no referencial de formação integral, as atividades de ensino 

são voltadas à criação de mecanismos estimuladores do interesse dos acadêmicos 

na obtenção das informações e aquisição de conhecimentos, desta forma o 

processo de ensino e aprendizagem deixa de ser unilateral para ser integrado, 

aproveitando as experiências vivenciais e compreendendo que o estudante é um ser 

intenso e complexo, apto a despertar para o desenvolvimento cognitivo.  

Neste contexto, segue a orientação pedagógica da UNESCO constante no 

Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, a qual 

contempla a educação como um processo que permite a superação da estagnação 

na era da mundialização de informações, de cultura e de conhecimento constituído 

em quatro grandes pilares: “Aprender a conhecer”, “Aprender a fazer”, “Aprender a 

viver juntos” e “Aprender a ser”. 

Possuindo como eixo educativo a visão e a ação, a formação profissional na 

Faculdade Municipal de Palhoça é realizada a partir de atividades interdisciplinares 

que articulem a teoria e a prática, inserindo, assim, o conteúdo programático na 

realidade que o acadêmico enfrentará em sua carreira profissional. Portanto, 

consistem em uma das atribuições da coordenação dos cursos o gerenciamento 

didático-pedagógica, a orientação e a supervisão do desenvolvimento de ensino. 

Visando atender às legislações pertinentes à acessibilidade, a saber, CF/88 

art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei n. 10.098/2000, nos 

Decretos n. 5.296/2004, n.6.949/2009, n. 7.611/2011 e na Portaria n. 3.284/2003, a 

FMP, por meio da Normativa 10/2016, definiu os procedimentos a serem adotados 

para pessoas com deficiência que abordam estratégias de ensino e aprendizagem 

para pessoas deficiências. 
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O Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Municipal de Palhoça (PPI) 

destaca o compromisso da instituição de ensino com a comunidade acadêmica e a 

sociedade, devido ao desenvolvimento proporcionado no âmbito socioeconômico. 

As políticas de ensino da Faculdade Municipal de Palhoça têm como marco 

inicial o contexto social e sua dinâmica de transformação econômica e cultural, 

orientando suas atividades de acordo com as diretrizes normativas e indicadores 

internos e externos de qualidade com o intuito de preparar profissionais dotados não 

somente de capacidades e habilidades técnicas, mas com forte característica 

humanista, ética, reflexiva e crítica, preparando profissionais que possam relacionar 

a teoria com a prática exigida pelo mundo do trabalho. 

Além da metodologia de ensino definida no conteúdo de cada Unidade 

Curricular para atendimento aos objetivos do curso e formação do perfil do egresso, 

como dinâmicas de grupo, debates, estudo de caso, visitas técnicas, aulas 

expositivas, dentre outras, os cursos desenvolvem propostas interdisciplinares que 

atendam às suas demandas específicas. 

A educação possibilita transformações sociais, dando possibilidade de 

ascensão profissional e pessoal à população de forma mais igualitária. A fim de 

garantir acesso aos munícipes de baixa renda, ficou estabelecido que a Faculdade 

seria  gratuita e teria uma reserva de 90% de suas vagas aos moradores de Palhoça 

egressos do ensino público.  

A visão social permeia até hoje a organização, que busca através de seus 

cursos de graduação, pós-graduação, da pesquisa e da extensão, promover a 

sustentabilidade regional por meio da disseminação do conhecimento voltado para a 

emancipação e empoderamento dos atores sociais envolvidos no processo. 

A Política de graduação da FMP é estabelecida por princípios e diretrizes 

gerais para os cursos de bacharelado, licenciatura e superior em tecnologia, que 

venham a referendar a abertura de novos cursos, bem como, na revisão pelo NDE 

de cursos existentes, atendendo as diretrizes e às novas demandas sociais e 

educacionais na busca do reconhecimento da qualidade do ensino e no 

fortalecimento da Instituição no cenário do Ensino Superior. As diretrizes e os 
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princípios que orientam a graduação da Faculdade Municipal de Palhoça são: 

● Indissociabilidade das dimensões do ensino, pesquisa e extensão; 

● Responsabilidade e compromisso social em todas as suas dimensões frente à 

realidade social; 

● Respeito às diferenças no processo de ensino e aprendizagem, a partir da 

compreensão do acadêmico nas suas inserções de classe social, de gênero e de 

religião, nas suas expressões de valores sociais, culturais e ideológicas e nas suas 

relações étnico-raciais; 

● Formação integral como condição para atuação crítica, considerando a sua 

diversidade; 

●  Acesso e permanência de acadêmicos oriundos dos diferentes grupos sociais; 

● Parcerias e convênios que possibilitem a participação nas políticas públicas, 

visando atender a formação profissional e de professores do município; 

●  Elaboração do Projeto Pedagógico de Curso/PPC deve estar em consonância 

com Diretrizes Curriculares Nacionais, todas as legislações que norteiam o Ensino 

Superior, que o Projeto Pedagógico Institucional/PDI e com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional/PDI da Faculdade Municipal de Palhoça;  

● Garantia da atividade de estágio como dimensão indissociável do processo de 

formação do estudante, assegurada pela supervisão acadêmica e profissional, para 

os cursos que contemplam esta atividade; 

●  A matriz curricular deve contemplar Libras e os temas transversais relacionados 

à Educação Ambiental, à Educação em Direitos humanos e ao Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena como forma de estimular o respeito às diferenças 

sociais, culturais e outras; 

● Inclusão de avanços tecnológicos como possibilidade de recursos pedagógicos 

a partir da tecnologia da educação. O Google Classroom será utilizado como 

ferramenta de acesso do acadêmico para a realização de atividades 

semipresenciais, propostas nos 20% da carga horária de cada disciplina, e também 

como estímulo para o uso das tecnologias. 

 

2.8 POLITICAS DE EXTENSÃO 
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A conceituação sobre extensão universitária assumida pela Faculdade 

Municipal de Palhoça expressa uma postura de uma instituição de ensino superior 

diante da sociedade em que se insere, estimulando sua função básica de produtora 

e de socialização do conhecimento, visando à intervenção na realidade, 

possibilitando acordos e ação coletiva entre universidade e população. Dessa tem-

se como a Política de Extensão da FMP tem por objetivo: oferecer à comunidade e 

ao município de Palhoça - SC serviços culturais, artísticos e educacionais; firmar 

parcerias com órgãos públicos, empresas privadas, instituições de ensino e 

organizações do terceiro setor, que possam ser de interesse da comunidade 

acadêmica em geral. 

A Extensão proporciona a efetivação das atividades complementares, que são 

componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do acadêmico, inclusive adquiridas fora 

do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o 

mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. As Atividades 

Complementares se constituem como componentes curriculares enriquecedores e 

implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com o 

estágio curricular supervisionado. 

As atividades de extensão oferecidas pela instituição buscam de um lado 

adequar as demandas do município com os conhecimentos produzidos em seu 

contexto, a partir dos cursos oferecidos na modalidade de graduação e pós. Os/as 

professores/as da instituição sejam efetivos/as ou colaboradores/as, atentando às 

demandas sociais, culturais e ambientais da região podem propor novos projetos ou 

programas ou simplesmente ajustarem projetos já em andamento de acordo com as 

necessidades vigentes. Quando implica impacto financeiro, os novos projetos são 

sujeitados à aprovação do Conselho da Faculdade – CONFAP. Caso contrário, 

podem ser simplesmente submetidos à COPER – Coordenação de Pesquisa, 

Extensão e Responsabilidade Social da FMP, em formulário específico a qualquer 

tempo, que avaliará sua viabilidade e poderá propor considerações ou adequações 

conforme o caso.  
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As ações da Extensão também estão concentradas na Meta 12 do PNE, 

especificamente na estratégia 12.7, que propõe: assegurar, no mínimo, 10% (dez 

por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas 

e projetos de extensão, orientando sua ação, prioritariamente, para as áreas de 

grande pertinência social. 

Por meio de atividades extensionistas, a instituição aproxima-se da 

comunidade oportunizando a realização de projetos, programas, atividades culturais, 

ações educativas e informativas. Nessa perspectiva a faculdade, por meio de sua 

Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPER) oferece os seguintes 

projetos:GEMPA, Semear Ideias, NURI, NULE, Coral e Brinquedoteca. 

Considerando a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão 

conforme já apontado anteriormente, a perspectiva é que todas ações que envolvem 

professores, discentes e comunidade estejam conectadas e pautadas na produção e 

sistematização dos saberes numa percepção macro e microssocial, econômica, 

ambiental e política, por meio de uma abordagem mais sistêmica.  

Frente ao exposto, almeja-se que haja maior envolvimento da equipe dos três 

cursos, de forma que os saberes subsidiados e produzidos possam contribuir 

mutuamente, fazendo com que a FMP além de constituir-se como espaço legítimo 

no fornecimento de saberes e mapeamento das demandas da realidade a qual está 

inserida, tenha condições de contribuir como referência nestas áreas pelo vislumbre 

de ideias e de práticas inovadoras calcadas na inter e transdisciplinaridade, por meio 

de perspectivas que possam lançar luz aos mais recentes problemas sociais, 

econômicos e ambientais da região palhocense.  

Além disso, constitui-se como uma das mais urgentes demandas o 

desenvolvimento de um planejamento sistemático rumo a incorporação da meta 12.7 

do Plano Nacional de Educação PNE/2014 que determina que seja contemplado 

num prazo de dez anos, a partir de sua publicação, a incorporação de 10% do total 

de créditos curriculares de cada curso na realização de ações relacionadas à área 

de grande pertinência social. A fim de dar conta desse último objetivo, a COPER tem 

desempenhado o papel de mediação junto a professores representantes dos três 

cursos para a elaboração de ações conjuntas, primeiramente vinculadas às linhas de 
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pesquisa, que possam articular-se com as ações de pesquisa, extensão e 

responsabilidade social, de modo que gradativamente estas estejam efetivamente 

incorporadas nas grades curriculares dos cursos enquanto componentes curriculares 

conforme determina a lei.  

Para viabilizar tais ações busca-se aprofundar estudos sobre captação de 

recursos e a atenção a editais de fomento à pesquisa; estreitar a parceria com 

instituições governamentais e não-governamentais; envolver-se sistematicamente na 

constituição do planejamento estratégico a partir de um diálogo mais próximo da 

gestão municipal; desenvolver políticas de maior envolvimento dos estudantes da 

graduação junto aos programas de responsabilidade social e extensão; empenhar-

se na divulgação e sistematização dos saberes produzidos em publicações e 

organização de eventos temáticos; desenvolver ações atentas às demandas da 

comunidade no sentido de valorizar sua pluralidade, suas identidades e memória e 

seus impactos para as três áreas de conhecimento do cursos aos quais oferta a 

FMP;  investir numa maior aproximação dos grupos e laboratórios de pesquisa junto 

às atividades de extensão e responsabilidade social; incentivar a participação dos 

alunos nos grupos de estudos, realização de monitoria entre outras ações 

desenvolvidas na COPER sobretudo em atividades de pesquisa via linhas de 

pesquisa de cada curso de preferência contando com apoio de políticas de incentivo. 

Exemplos concretos nessa direção, já em processo de andamento, são encontradas 

nas experiências da brinquedoteca, nas parcerias interinstitucionais com as 

secretarias de cultura, de turismo, de assistência social, de educação, na realização 

de pesquisas por meio dos núcleos de pesquisa envolvendo a participação de 

alunos junto ao Programa da Maturidade, ao serviço de acompanhamento dos 

haitianos, a participação de alunos monitores nos cursos de língua, de nivelamento, 

de informática para a comunidade, entre outros. 

A Extensão é um processo educativo e um instrumento de articulação da 

instituição com os diversos atores da sociedade. As atividades de extensão visam à 

expansão da ciência e tecnologia a fim de contribuir para o fortalecimento do 

conhecimento científico, cultural e tecnológico. O aluno, ao participar das atividades 

extensionistas, tem a oportunidade de interagir com o ambiente profissional, 

ampliando as oportunidades de inserção no mercado profissional, de atuar de forma 
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transformadora na comunidade, aprender com a prática, conhecer sobre sua 

profissão, desenvolver habilidades artísticas e culturais e ampliar sua formação 

profissional e cidadã.  

2.8.1 Construção de Indicadores da extensão na FMP 

 Os indicadores que norteiam as práticas de extensão da FMP foram 

construídos com base nas demandas sociais mais prementes das comunidades de 

Palhoça e buscam dar condições tanto de viabilizar quanto de acompanhar os 

processos que visam estender a essas comunidades os saberes produzidos no 

âmbito da faculdade. Vale destacar que muito embora o caráter quantitativo dos 

indicadores, análises subjetivas feitas no âmbito da iniciação cientifica e dos grupos 

de estudos complementam o cenário, dando á instituição subsídios para a criação 

de novos programas, projetos etc. Ou seja, os indicadores em sua objetividade e 

subjetividade oferecem informações de grande relevância quando da tomada de 

decisão quanto ás melhores vias de acesso ao meio social. 

Quadro 04: Indicadores da Extensão 

 
Seqüência Dimensão da atividade Indicador 

1 Programas de Extensão 

 
Número de programas registrados 
Número de projetos registrados 
Número e porcentagem de estudantes envolvidos número de 
comunidades atendidas 
Número de pessoas da comunidades atendidas 

2 Projeto de Extensão 

 
Número de projetos registrados 
Número e porcentagem de estudantes envolvidos 
Número de comunidades atendidas 
Número de pessoas da comunidades atendidas 

3 Curso de formação inicial e continuada 
ou qualificação profissional 

 
Número de cursos ofertados 
Número de estudantes matriculados número de estudantes 
concluintes carga horária dos cursos 

4 Evento 

 
Número e porcentagem de estudantes envolvidos 
Número de certificados emitidos número de visitantes 
Número de comunidades atendidas número de cidadãos 
atendidos 

5 Prestação de Serviços 
 
Número de atendimentos [consultorias, assistências, 
assessorias, etc.] 
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2.9 POLITICAS DE PESQUISA  

 

2.9.1 Práticas de iniciação científica, tecnológica, artística e cultural 

O ensino universitário deve representar uma fonte de novas reflexões e 

proposições frente ao processo de transformação humana, científica e tecnológica, 

nesta perspectiva têm a pesquisa e a extensão um lugar de destaque na relação 

instituição e sociedade. Assim, a Faculdade Municipal de Palhoça – FMP, não 

obstante todas as dificuldades enfrentadas pela natureza pública institucional tem 

um forte comprometimento com o incentivo à pesquisa por se constituir como o 

principal eixo institucional capaz de articular e imprimir um novo rumo à sociedade. 

De acordo com o art. 43 da LDB, são finalidades da educação superior:  

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

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

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive;  

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

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

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. (BRASIL, 1996). 

 

A Iniciação Científica desenvolvida na faculdade encontra-se então articulada 

ao Ensino, à Extensão e à Responsabilidade Social de forma interdisciplinar e 

indissociável, corroborando um dos objetivos da instituição que consiste em 

estimular a realização de pesquisa, atividades culturais e atividades complementares 

integradas com a comunidade como forma de articular de maneira harmônica 
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calcada nos princípios humanísticos entre o indivíduo e o meio ambiente e coletivo 

em que vive. A pesquisa é dimensão básica de qualquer sistema acadêmico e na 

FMP ela se consubstancia enquanto Iniciação Científica constituindo um ambiente 

rico em possibilidades de construção, utilização e socialização do conhecimento.  

De forma específica, um dos grandes desafios da educação superior está na 

busca de caminhos que possibilitem viabilizar uma aprendizagem capaz de tornar 

perceptíveis as várias formas de interação entre o sujeito e o mundo. Assim, 

entende-se que a pesquisa na educação superior é capaz de estabelecer uma 

estreita relação com o ensino, a extensão e a própria responsabilidade social na 

medida em que permite a reflexão sobre as práticas no que concerne a 

problematização do fazer social. 

A realização de pesquisa se dá no âmbito da iniciação científica, devido ao 

fato da instituição atuar exclusivamente no oferecimento de cursos na modalidade 

lato sensu.  Ao construir suas políticas de Iniciação Científica a intenção da FMP é a 

de apresentar ações transformadoras à sociedade de Palhoça e seu entorno, com 

base no diálogo entre os diversos saberes, interferindo diretamente na produção do 

conhecimento resultante da realidade, a democratização do conhecimento 

acadêmico e a participação efetiva da comunidade.  

2.9.1.1 Linhas de pesquisa 

 Os projetos de Iniciação Científica da FMP visam colocar os alunos dos 

cursos de graduação em seus processos de construção de conhecimento em 

contato com as linhas de pesquisa e seus respectivos núcleos de estudo como meio 

para estabelecer esta relação instituição-sociedade. A intenção é proporcionar aos 

acadêmicos, orientação especializada para que estes possam se apropriar da 

aprendizagem de técnicas e métodos científicos como forma de transformar a 

realidade na qual estão inseridos. De forma específica seus objetivos são: estimular 

a criação de projetos e ações ligados às linhas de pesquisa presentes na FMP; criar 

as condições para que haja o contato direto entre os acadêmicos e os membros do 

corpo docente distribuídos nessas linhas; fomentar e fortalecer os núcleos de 

estudo; promover a divulgação e sistematização dos resultados em periódicos e 

eventos acadêmicos.  
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As linhas que norteiam as práticas de pesquisa desenvolvidas na  FMP são as 

mesmas dos cursos de graduação, a saber: 

a) Curso de Administração: Gestão de Processos; Administração Financeira e 

Orçamentária; Direito Empresarial, Administrativo e Tributário; Tecnologia e 

Gerenciamento da Informação; Produção, Operações e Logística; 

Empreendedorismo; Plano de Negócio; Recursos Humanos; Administração Pública; 

Marketing. 
b) Curso de Pedagogia: Infância; Juventude e Maturidade; Diversidade e Inclusão; 

Práticas Inovadoras; Gestão. 
c) Curso Gestão em Turismo: Turismo, Cultura e Meio Ambiente; Tendências e 

Inovação; Turismo, Planejamento e Gestão; Turismo Pedagógico.  

As políticas de Iniciação Científica fundam-se no intuito de conjugar esforços 

para consolidação de uma cultura de pesquisa por meio do incentivo e apoio à 

criação ou fortalecimento de grupos, núcleos e laboratórios; do estímulo à ampliação 

de atividades de pesquisa junto aos acadêmicos de graduação, da valorização dos 

projetos interdisciplinares e da publicização e sistematização dos saberes 

produzidos.  

A integração da pesquisa com o ensino é parte do esforço conjugado da 

coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social - COPER, da 

equipe gestora, das coordenações e Núcleos Docentes Estruturantes - NDE de cada 

curso, do corpo docente e de todos que deram início ao processo a partir da 

definição das áreas de concentração e linhas de pesquisa de cada curso que forma 

amadurecidas a partir de 2016. Desde então, concretizada por meio de estratégias 

pedagógicas contempladas nos currículos dos cursos, vem possibilitando aos 

discentes o envolvimento com métodos, técnicas de pesquisas, a compreensão das 

estruturas conceituais nas diferentes áreas do saber e o desenvolvimento do olhar 

investigativo e crítico da realidade social.  

 

2.9.1.2 Grupos de estudos 
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As linhas de pesquisa também são contempladas por grupos de estudos, do 

curso de pedagogia, vinculados às atividades de pesquisa e extensão, são eles: 

a) CRIAS – Grupo de estudos: Criação, Relações Infantis, Arte e Sociedade: O 

CRIAS enquanto Grupo de estudos vinculado a linha de pesquisa Educação e 

Infância do curso de Pedagogia da FMP, constituiu-se no segundo semestre de 

2016 com o objetivo de realizar estudos e estreitar parcerias interinstitucionais em 

torno da temática infância e brincadeira. O grupo é constituído por professores e 

estudantes do curso de pedagogia, bem como egressos, profissionais da educação 

da rede além de pessoas interessadas. Tem se reunido quinzenalmente no espaço 

da Brinquedoteca para estudos e debates, tendo contado com convidados 

especialistas na temática para troca de experiências e estabelecimento de parcerias. 

Dentre os princípios e conceitos norteadores dos estudos desenvolvidos estão:  

● Infância: como categoria histórico-cultural;  

● Criança como sujeito de direitos e produtora de cultura;  

● Relações infantis em seus contextos sociais e culturais;   

● Estética como dimensão do sensível – processo de criação;  

● Brincadeira enquanto prática cultural; 

● Avivamento das manifestações populares e regionais.  

 O grupo atua sob as seguintes metas e ações:  

● Repensar a organização do espaço-tempo na brinquedoteca e nas rotinas 

infantis no tocante ao momento e a qualidade do brincar nas escolas e instituições 

de educação infantil;   

● Estreitar relações com brinquedotecas: Colégio Aplicação/UFSC, UDESC, 

SESC, Oficina do Aprendiz;  consolidar a brinquedoteca como laboratório de 

experimentação teórico-prática com os estudantes do curso de Pedagogia; 

 ressignificar o projeto da brinquedoteca como espaço privilegiado para o brincar;   

● Problematizar a educação integral alinhada aos princípios do grupo de pesquisa; 

 partir das realidades dos sujeitos da FMP (maturidade, alunos, haitianos) para 

oportunizar espaços de trocas, avivamento de memórias, vivências e disseminação 

das manifestações culturais locais;   
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● Documentação e registros das memórias culturais regionais;  realizar grupo de 

estudos com alunos/as e público interessado (seminários e partilha de experiências 

nos encontros quinzenais); 

● Contribuir com a formação de professores/as; realizar parcerias 

interinstitucionais;   

● Promover a captação de recursos.  

 

b) GECURRI - Grupo de Estudo Curricular: Base Nacional Comum Curricular/BNCC 

e seus Fundamentos Pedagógicos: Iniciará suas atividades em outubro de 2017. 

Tem como objetivo geral conhecer, compreender e analisar os Fundamentos 

Pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular/BNCC. Os documentos oficiais 

que institucionalizam o currículo, desde os PCN´s, trazem para a realidade 

educacional o conceito de “Competências”, esta palavra tão em voga, necessita de 

um aprofundamento teórico no intuito de qualificar as discussões. Dessa forma este 

grupo visa aprofundar e qualificar os conceitos de Abordagem Teórica, Currículo, 

Avaliação abordados na Base Nacional Comum Curricular/BNCC, possibilitando 

assim, a apropriação das leituras dos documentos oficiais, que regerão a estrutura 

educacional brasileira. 

 

c) NEABI - Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas :  O Núcleo de Estudos 

Afro-Brasileiro e Indígena no contexto da prerrogativa de inclusão para todas as 

pessoas afro brasileiras e indígena, no município, apresenta-se com a finalidade de 

resgate e avivamento da cultura e inserção de todos de forma inclusiva. O NEABI foi 

criado em 2015, em parceria com a USJ – Universidade de São José se 

consolidando como espaço para estudos, divulgação e trocas de experiências. 

Envolve alunos interessados de ambas as instituições e professores com interesse 

na temática, tendo em vista que a discussão apresenta caráter interdisciplinar.  

 

d)  LEFIS - Laboratório de Estudos em Filosofia e Sociologia: O Laboratório de 

Estudos em Filosofia e Sociologia da FMP integra desde 2013 as ações 

desenvolvidas no LEFIS localizado junto ao Colégio Estadual “E.E.B Simão José 

Hess”, bairro Trindade, próximo à UFSC. A recente obrigatoriedade da Sociologia e 

Filosofia no Ensino Médio, disciplinas que estiveram ausentes nos currículos do 
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ensino fundamental e médio, principalmente no período da ditadura civil-militar no 

Brasil, exige uma mobilização de forças para desenvolver conteúdos, metodologias 

e materiais didáticos para o ensino dessas disciplinas. No âmbito da FMP, cujas 

disciplinas são obrigatórias para os cursos de Administração e Pedagogia, o 

laboratório tem contribuído no oferecimento de atividades e estudos que lançam um 

olhar crítico, filosófico e político no contexto das realidades sociais as quais os 

estudantes estão ou serão inseridos profissionalmente, a fim de que tenham uma 

perspectiva mais ampla e humana com relação aos impasses e desafios lançados 

no campo social. Assim o LEFIS tem buscado contribuir para o enriquecimento 

através de suas atividades de ensino, de formação, de promoção de debates, de 

apoio, e referência interdisciplinar. Desde sua criação tem desenvolvido o Colóquio 

Civilizações em parceria com outras instituições de ensino superior, onde alunos e 

professores compartilham experiências que posteriormente culminaram em uma 

publicação especial. Em 2014, foi desenvolvida uma ação de exibição e debate de 

filmes com especialistas filósofos e sociólogos convidados, realizada na pré-aula 

intitulada cinema e sociedade. Atualmente as atividades do grupo estão suspensas, 

devido à ausência do coordenador que se encontra em licença para formação.  

e) GEMPA:  No final de 2014 diversas entidades governamentais do município de 

Palhoça diretamente ligadas a questões da condição da mulher perceberam a 

fragilidade de conhecimento específico sobre o assunto, impedindo-as de fornecer 

melhor suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade social. De 2015 a 2016 

foram oferecidos cursos e palestras de formação para a comunidade conforme 

demanda do ICESPE – Instituto Catarinense de Estudos Sociais Políticos e 

Econômicos, com o objetivo de apresentar conceitos e despertar o empoderamento 

da mulher, oriundo da temática: “Sem as mulheres, os direitos não são humanos”. 

Foram atingidas nesta etapa oferecida em três módulos cerca de 150 pessoas. 

Estas ações visaram promover o debate sobre a situação das mulheres, encorajar a 

formação de coletivos e desenvolver ações que visem atingir tais objetivos na 

região. Surgiu enquanto curso semestral em julho de 2015, oferecido em módulos 

com o objetivo de apresentar conceitos e oferecer formação, orientação, atualização 

e ampliação do conhecimento acerca da abordagem de gênero e o reconhecimento 

do papel e da participação da mulher na sociedade e na região.  O curso continuou 

a ser oferecido em demais módulos no decorrer do ano de 2016, aos sábados, 
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aberto à comunidade e alunos da graduação. Com certificação de 60 horas, o curso 

foi dividido em módulos ministrados por professoras/es convidados da área de 

Gênero, Educação, Direito e Saúde da Mulher e realizado quinzenalmente aos 

sábados. No final de 2016 o coletivo percebeu a necessidade de constituição de um 

grupo de multiplicadoras que pudessem preferencialmente por meio da linguagem 

artística levar e sensibilizar outros espaços as discussões de gênero e combate às 

discriminações e violência contra a mulher. A partir de 2017, o projeto ganha novas 

feições a partir da necessidade levantada pelo grupo de proposição de intervenções 

práticas e sistemáticas. Além disso, como desdobramento novas frentes de trabalho 

foram desenvolvidas como: a) Realização de rodas de conversa sobre gênero e 

sexualidade uma vez por semana, no horário da pré-aula noturno a partir da 

realização de dinâmicas do corpo como questão de gênero e opressão; b) Curso de 

Formação de Multiplicadores/as em Gênero e Empoderamento, oferecido aos 

sábados quinzenalmente por meio da parceria com a companhia de teatro Bruxos 

da Corte; c) Acompanhamento das mulheres empreendedoras da comunidade Frei 

Damião, cuja proposta desta ação é capacitar, empoderar, informar e transformar 

mulheres em empreendedoras, além do desenvolvimento de confiança, 

responsabilidade e autoestima. Ocorre uma vez por semana no bairro Brejaru.  A 

divulgação e compartilhamento dos resultados das pesquisas e dos novos 

conhecimentos produzidos são determinantes e essenciais para a prática da 

pesquisa e um dos objetivos das instituições de ensino superior. Sendo estes os 

principais meios de divulgação da pesquisa acadêmica presente na FMP: 

2.9.1.3 Meios de divulgação e compartilhamento dos estudos e pesquisas 
desenvolvidos na FMP 

a) Editora FMP: Em fase de implementação, a Faculdade Municipal de Palhoça 

contará com uma editora própria com ênfase na publicação em formato digital, para 

divulgação de suas produções acadêmicas bem como outras produções da 

comunidade e seu entorno, com o intuito de ampliar o alcance e a disseminação de 

seus conhecimentos, terá autonomia para gestar a publicização de sua produção 

acadêmica. A instituição em 2017 consolidou junto à Biblioteca Nacional a utilização 

de um ISBN próprio. 
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c) Revista Vias Reflexivas: A Faculdade Municipal de Palhoça possui uma revista 

intitulada Vias Reflexivas, onde são publicados anualmente artigos de todos os 

cursos. A Revista Vias Reflexivas é um Projeto de Extensão da FMP, que já se 

solidificou como um espaço de caráter teórico e prático, suscitando reflexões. Por 

meio da revista se publica artigos, resenhas e entrevistas que versam a respeito de 

temáticas diversas e correntes teóricas diversificadas, como psicologia, 

administração, pedagogia, análise do discurso, turismo e outros mais. 

A Revista Vias Reflexivas, atualmente, é uma publicação eletrônica, com 

periodicidade anual da Faculdade Municipal de Palhoça. Pública, em fluxo contínuo, 

artigos, resenhas e entrevistas de áreas diversas. Os textos podem ser produzidos 

por pesquisadores/docentes da FMP, assim como por professores (mestres e/ou 

doutores) juntamente com discentes e por docentes (mestres e/ou doutores) de 

outras Instituições de ensino e/ou pesquisa, visando a estreitar os laços entre a 

extensão, a pesquisa e o ensino. Estes textos são avaliados anonimamente por dois 

pareceristas do Conselho Editorial. Apenas os trabalhos aprovados pelos 

pareceristas serão encaminhados para publicação, desde que as modificações 

sugeridas, se houver, forem atendidas pelo(s) autor(es), além de a revisão ser de 

responsabilidade do autor ou autores dos textos. 
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2.10 POLITICAS DE GESTÃO 

 São exemplos de atividades que proporcionam uma gestão institucional 

voltada à capacitação docente, excelência no processo ensino-aprendizagem de 

seus discentes e ao desenvolvimento social: 

Quadro 05 - Ações de gestão institucional 2014/2016 

2014 / 2016 
AÇÃO OBJETIVO DA AÇÃO PÚBLICO ALVO 

Feira de Ideias 
Empreendedoras 

Promover a integração entre os cursos e acadêmicos da faculdade, com 
atividades de conhecimentos gerais, Empreendedorismo, e apresentação 
de projetos de criação de empresas. Acadêmicos FMP 

Curso de Formação para 
Rede Municipal para 
creches 

Desenvolvimento de ações pedagógicas que fomente a prática na formação 
de competências básicas deve ser sempre estimulado no âmbito das 
Instituições de Ensino da rede municipal de educação de Palhoça. 

Professores da Rede 
Municipal de Palhoça – 
Educação Infantil de 0 a 
3 anos 

Curso de Formação para 
Rede Municipal de 
Educação para pré-escolas 

Ações principais: formação de formadores da equipe de Educação Infantil 
da Secretaria Municipal de Educação de Palhoça, por meio de encontros 
mensais presenciais e acompanhamento online, fortalecendo, aprimorando, 
práticas de qualidade; encontros mensais de capacitação dos profissionais 
de educação infantil de pré-escolas. 

Professores da Rede 
Municipal de Palhoça – 
Educação Infantil de 4 a 5 
anos 

Consciência Ambiental 
Recicla, Reutilizar 

Conscientização acadêmica e comunidade - Contribuir na formação voltada 
aos princípios socioambiental dos Acadêmicos da FMP, Profissionais da 
Educação, Conselhos Escolares, Integrantes da Comunidade Escolar 

Curso de Pedagogia 
Pinheira/FMP 

Curso de Formação para 
Professores de EJA 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) exige cada vez mais uma formação 
contínua dos docentes a fim de atender a diversidade de histórias de vida 
dos alunos, que devem ser valorizados, conforme Proposta Curricular para 
EJA. 

Professores da Rede 
Municipal de Palhoça – 
Educação de Jovens e 
Adultos 

Semana do Trânsito 
Segurança e 
Conscientização 

Palestras educativas e conscientização - Promover entre alunos, professores, pais e 
comunidade a reflexão sobre a realidade do 
trânsito em que estamos inseridos no município. 

Acadêmicos FMP, Escolas 
do município e eventos 
nas ruas envolvendo a 
comunidade. 
FMP / organização 
Secretaria de Transportes 
do Município de Palhoça 

NEABI- Núcleo de 
Estudos afro-
brasileiro e indígenas 

Incentivo a pesquisa na área de cultura afro brasileira, cultura indígena e 
africana 

FMP em parceria com a 
USJ 

Núcleo de Estágio e 
Emprego 

Divulgação de vagas de emprego para acadêmicos e comunidade. 
Palestras e capacitação de alunos para entrevistas 

Acadêmicos FMP e 
comunidade 

Núcleo de Eventos Organização e cerimonial dos eventos FMP 

Programa Maturidade 
Pinheira Descentralização das turmas da Maturidade Pinheira 

Projeto Coral FMP 
Revitalização do coral FMP. Proporcionar experiências musicais através da Prática Coral 
integrando a comunidade, gratuitamente. 

Acadêmicos FMP, 
Faculdade da Maturidade, 
professores e comunidade. 
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Quadro 06 - Ações de gestão institucional 2016/2017 

2016 /2017 

Gincana de Integração FMP 

Promover a integração entre os cursos e acadêmicos da faculdade, 
com atividades de conhecimentos gerais, cultura, solidariedade e 
prática esportiva. Acadêmicos FMP 

Núcleo de Estágio e Emprego 
Divulgação de vagas de emprego para acadêmicos e comunidade. 
Palestras e capacitação de alunos para entrevistas Acadêmicos FMP e comunidade 

Núcleo de Eventos Organização e cerimonial dos eventos FMP 

Acessibilidade Implementar as normas de acessibilidade segundo base legal Equipe Gestora 

Projeto Coral FMP 
Revitalização do coral FMP. Proporcionar experiências musicais 
através da Prática Coral integrando a comunidade, gratuitamente 

Acadêmicos FMP, Faculdade 
da Maturidade, professores e 

comunidade 

Núcleo de Estudos afro-brasileiro e 
indígenas 

Incentivo a pesquisa em caráter de iniciação científica e na 
extensão na área de cultura afro-brasileiro e indígena FMP 

NURI - Núcleo Relações 
Internacionais Intercâmbio com Instituições de Ensino Superior de outros países FMP 

Ampliação estrutura física 
Biblioteca Ampliação física e de acervo da biblioteca Equipe Gestora 

Comunicação Acadêmicos 
Implementação Canal de Comunicação Institucional aos 
Acadêmicos Equipe Gestora FMP 

Nivelamento 
Aulas de Nivelamento incentivando na aprendizagem dos alunos, 
em nível de desigualdade com a turma. Acadêmicos dos Cursos 

Sustentabilidade Financeira 
Promover articulação com a mantenedora e o Poder legislativo 
para garantir vinculação financeira Equipe Gestora 

Semana da Maturidade Palestras para os participantes do programa da maturidade Auditório FMP 

Estímulo à Capacitação Docente Promover instrumentos para capacitação docente Equipe Gestora 

Programa da Maturidade 
Promover a socialização, capacitar o educando com conhecimento 
na área tecnológica, cultural e pedagógica. 

Curso destinado a população 
acima de 50 anos, do município 

de Palhoça 

Revista Vias Reflexivas Incentivo a publicação de textos FMP 

Consultoria Junior FMP Aplicar a pratica dos conhecimentos teóricos FMP 

Inclusão Digital Comunidade 
Oferecer gratuitamente aulas de informática para capacitar e 
desenvolver profissionais para o mercado de trabalho 

acadêmicos e comunidade – 
Laboratório de informática 

FMP 

Projeto Implantação de 
Brinquedoteca 

Arrecadação de brinquedos, criando condições adequadas para o 
desenvolvimento infantil da rede pública municipal de Palhoça, 
estimulando a criatividade na criança 

Creches do Municíp 
io 

CRIAS – Grupo de estudo Criação, 
Relações Infantis, Arte e Sociedade 

Incentivo a pesquisa em caráter de iniciação científica e na 
extensão na área de cultura da infância FMP 

Curso Superior de Tecnologia em 
Analise e Desenvolvimento de 

Sistemas 
Implantação do curso Superior de Tecnologia em Analise e 
Desenvolvimento de Sistemas para 2015 FMP 

Núcleo de Ensino a Distancia Implantação de curso na modalidade EaD de Graduação e 
Tecnologia 

FMP 

Projetos de Pesquisa e Extensão 
Implantação de novos projetos de pesquisa e extensão, voltados a 
comunidade de Palhoça FMP/PMP 
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2.11  RESPONSABILIDADES SOCIAL DA FMP  
 
2.11.1 Ações político-institucionais e ações acadêmico-administrativas de 
responsabilidade social: inclusão social 
 
2.11.1.1. Curso de Cuidador de Idosos 

 

O cuidado de uma pessoa idosa, dada à complexidade da tarefa, exige 

habilidades específicas para o exercício da função. Sabe-se que a população idosa 

constituirá o perfil demográfico brasileiro em poucos anos, invertendo-se a pirâmide 

populacional brasileira até o ano de 2025, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2010). Atualmente o Brasil conta com cerca de 18 

milhões de idosos, totalizando aproximadamente 10% da população. Considerando-

se os aspectos sociais, culturais e de saúde acarretados pelo envelhecimento 

populacional que, certamente, impactarão sobre a qualidade de vida da população 

brasileira, surge a necessidade de capacitar cuidadores para o desenvolvimento de 

ações frente às alterações sensoriais e cognitivas, bem como ao surgimento de 

doenças crônicas degenerativas inerentes ao envelhecimento visando o bem-estar 

da população idosa por meio do estímulo à formação de cuidadores qualificados na 

região, aptos ao cuidado e condução de situações típicas do envelhecimento, bem 

como ao fomento da independência funcional e autonomia, tendo como princípios 

éticos norteadores o respeito e o amor ao próximo. Dessa forma o curso de 

formação oferecido pela FMP visa capacitar cuidadores para o relacionamento e 

desenvolvimento de cuidados com idosos, independentes ou dependentes com o 

intuito de oferecerem seus serviços à região.  

2.11.1.2 PREPARAR - Projeto de Orientação e Preparação Básica do Adolescente e 

do Jovem para o Mercado de Trabalho:  

Trata-se de um projeto de extensão que tem como principal objetivo a 

promoção da orientação e a preparação básica de jovens e adolescentes – inseridos 

nos Serviços de Proteção Social de Média Complexidade do município de Palhoça – 

a fim de desenvolver suas motivações, potencialidades e planejamento do seu futuro 

profissional, tornando-os capacitados e autoconfiantes para realizarem suas 
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escolhas profissionais e se inserirem no mercado de trabalho.Tem sido desenvolvida 

em parceria  junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos e Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à 

Comunidade.  

Foi implementado  na Faculdade Municipal de palhoça pela Coordenação de 

Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social – COPER, da Faculdade Municipal 

de Palhoça (FMP) desenvolvido no primeiro semestre de 2016, no período 19/04 a 

07/06/2016. A entrada no mercado de trabalho é considerada um passo importante 

em direção ao mundo adulto. Para muitos jovens brasileiros, esse avanço acontece 

ainda durante o ensino médio, antes dos 17 anos, por uma necessidade de 

complementar a renda dos pais. A vontade de trabalhar, no entanto, pode surgir 

precocemente. Assim, de acordo com uma alteração na Consolidação das Leis do 

Trabalho feita em 2000, crianças e adolescentes de até 14 anos são proibidos de 

trabalhar. Entre 14 e 16, o trabalho é permitido apenas na condição de aprendiz.  

Ao final do Projeto, os adolescentes e jovens participantes devem apresentar 

maior conhecimento a respeito das leis trabalhistas, de seus direitos e deveres como 

cidadãos e maiores informações quanto à elaboração de currículo, melhora na 

postura para participação em entrevistas de emprego, de vocabulário a ser utilizado, 

entre outras habilidades.  

Atendendo seu principal objetivo a promoção da orientação e a preparação 

básica de jovens e adolescentes – inseridos nos Serviços de Proteção Social de 

Média Complexidade do município de Palhoça – visa desenvolver suas motivações, 

potencialidades e planejamento do seu futuro profissional, tornando-os capacitados 

e autoconfiantes para realizarem suas escolhas profissionais e se inserirem no 

mercado de trabalho. Além disso, almeja-se que os participantes do projeto 

PREPARAR sintam-se mais bem preparados para realizarem suas escolhas 

profissionais, o que poderá ampliar as oportunidades de superação das situações de 

vulnerabilidade social. Em 2017, o projeto vem sendo retomado em parceria além 

das instituições mencionadas, mais intensivamente a Secretaria de Educação, mais 

especificamente da Coordenação da EJA – Educação de Jovens e Adultos do 
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município, a partir de um amadurecimento oriundo da primeira experiência onde se 

constatou a necessidade de fortalecer os vínculos com os setores empresariais bem 

como buscar envolver mais sistematicamente os alunos da graduação por meio das 

linhas de pesquisa, no acompanhamento junto aos professores responsáveis dos 

cursos oferecidos, de modo que também capacitem e incitem os jovens a tornarem-

se mais autosuficientes e independentes, por meio do manejo de hortas e técnicas 

de plantio a partir da parceria com o projeto de responsabilidade social Semear 

Ideias, de confecção de tapetes e puffs de garrafas PET, entre outros. As atividades 

iniciarão previstas para 2017, serão oferecidas na modalidade oficinas com 

validação de 36 horas, com previsão de atendimento de 60 jovens e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social. 

2.11.1.3 Curso de informática para a Comunidade  

Em 2015, a partir de uma demanda proveniente dos imigrantes  haitianos que 

chegavam à Palhoça, sentiu-se a necessidade de  criar formas de facilitar a inserção 

desse grupo no mercado de trabalho por meio do seu aperfeiçoamento  tecnológico. 

Nascia então o curso de inclusão digital específico para os estrangeiros residentes 

na Grande Florianópolis.  Em 2016, essa oportunidade foi estendida à comunidade 

em geral, com o objetivo de promover a  difusão e a capacitação da comunidade de 

Palhoça com referência aos aspectos de informática e inclusão digital.  

Hoje sob o nome de Informática para os haitianos, esse projeto de formação 

tem sido oferecido uma vez por semana, As aulas do curso são realizadas no 

período noturno, em duas turmas., sendo que uma inicia às 19 horas e finaliza às 

20:20 horas, e a outra turma inicia às 20:30 horas e finalizam às 22 horas, nos 

laboratórios de   informática da FMP  e tem contado com alunos da graduação 

atuando como monitores, cujas horas serão validadas enquanto atividades 

complementares. Além do acesso à tecnologia e preparação para o trabalho, com 

base nessa ação busca-se também desenvolver ações de mapeamento e 

diagnóstico desses grupos quanto a sua inserção no mercado de trabalho e os 

desafios culturais por eles enfrentados no  cotidiano.  

 

2.11.1.4 Serviço de Atendimento ao Estrangeiro 
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Ainda na perspectiva do acolhimento do estrangeiro, a FMP desenvolve 

serviço de atendimento, orientação e encaminhamento para regularização de 

documentação dos imigrantes residentes no município em parceria com órgãos 

públicos como a Polícia Federal. Ao longo do tempo, a FMP tem se constituído como 

um centro de referência oficialmente reconhecido nesse tipo de atendimento em 

Santa Catarina.  

Como partes desse atendimento incluem-se: agendamentos e auxílio no 

preenchimento de protocolos na Polícia Federal; Informações e orientações para 

regularizar todas as documentações solicitadas para o visto de permanência no 

Brasil (CPF, Carteira de Trabalho, Segunda Via do Passaporte, Certidão de 

Nascimento, Certidão Casamento); Informações sobre tradução e equivalência dos 

certificados e históricos das instituições; Auxílio na composição de currículos e 

inserção no mercado de trabalho; Programa de Atendimento aos Estrangeiros, 

divulgando os cursos de Português brasileiro para estrangeiros e informática para 

estrangeiros. 

2.11.1.5 Português para estrangeiros 

Sob o objetivo da inclusão social e cultural em 2015 a FMP inaugurou o curso 

de Português para haitianos que em 2016 ampliou-se de forma a agregar indivíduos 

de outras nacionalidades. Na atualidade o curso conta com 130 estrangeiros, sendo 

que 127 deles são de nacionalidade haitiana e os demais pertencem à nacionalidade 

australiana, argentina e espanhola.  As aulas acontecem uma vez por semana no 

período noturno e se dividem em duas turmas (Português I e II). 

2.11.1.6 Brinquedoteca 

A Brinquedoteca da FMP é um espaço planejado e estruturado para a infância 

com profissionais licenciados em Pedagogia, voltado para trabalhar com os filhos de 

acadêmicos e docentes da FMP com idade entre 3 e 12 anos enquanto os mesmos 

estão em sala de aula. A Brinquedoteca tem como objetivo incentivar o brincar livre, 

explorar brinquedos e brincadeiras, jogos e literatura, explorando a imaginação, 

propiciar o acesso as interações sociais com seus pares, com os adultos e com 

espaço físico para ampliar suas experiências culturais de forma livre e autônoma 
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É por meio da educação e da escolarização que a comunidade pode 

transcender fronteiras e ultrapassar o limite de suas responsabilidades sociais, a 

viabilidade do Projeto Brinquedoteca da FMP impulsiona as ações de contribuição 

para a formação de pais, mães e responsáveis que estudam na instituição.  

2.11.1.7 Programa da Maturidade  

 

A Faculdade Municipal de Palhoça destaca como programa de 

responsabilidade social o Programa da Maturidade, que atende cidadãos a partir de 

50 anos, envolvendo a comunidade de Palhoça e o seu entorno, promovendo o 

envelhecimento saudável, a qualidade de vida e inserção social das pessoas acima 

de 50 anos. 

As disciplinas e as atividades do Programa visam promover o envelhecimento 

ativo e a qualidade de vida da população acima de 50 anos; estimular o 

autocuidado, a capacidade física e intelectual dos participantes do programa; 

fomentar a autoestima e o desenvolvimento emocional; incentivar a inserção social, 

cultural, educativa e econômica dos integrantes e; contribuir com as políticas sociais 

de inserção e desenvolvimento do município de Palhoça. 

A proposta pedagógica do programa entende a formação continuada na 

Maturidade, o tempo/espaço de formação inicial como uma possibilidade de 

formação plural, inclusiva, dinâmica e multicultural, fundamentada nos referenciais 

de saúde, educacionais, sociais e políticos.  

Além dos referenciais sócio-antropológicos, psicológicos e epistemológicos. 

Para tal, as disciplinas ofertadas possuem caráter teórico-prático e muitas atividades 

extraclasse. 

O programa foi implantado em 1º/08/2007, para atender a demanda existente 

na cidade de Palhoça que apresentava uma população de 10.670 habitantes com 

idade de 60 anos ou mais, de acordo com o IBGE. 

Ingresso ocorre durante o ano letivo nos meses de março e novembro, sendo 

que fora dos meses de março e agostos (inicio do semestre), será analisada a 

viabilidade de inserção nas disciplinas já iniciadas. 
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III. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

 A FMP objetiva o contínuo aperfeiçoamento de suas práticas para bem retornar 

as expectativas da sociedade. Nesse sentido foram estipuladas metas que pretendem 

o seu desenvolvimento, aqui entendido enquanto melhorias que vão de encontro aos 

objetivos institucionais.    

Quadro 07: Gestão Institucional 

GESTÃO INSTITUCIONAL 

META AÇÃO PREVISTA RESULTADO SITUAÇÃO/PRAZO 

Cumprir as determinações 
do CCE, estabelecidas na 
ocasião do reconhecimento 
dos cursos de 
Administração, Pedagogia e 
Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão do 
Turismo. 

 
Readequação da matriz 
curricular tendo em vista 
o perfil do egresso; 
Revisão do PPC de cada 
curso; Revisão da carga 
horária dos cursos; 
Capacitação do corpo 
docente; consolidação da 
CPA e de suas ações; 
Adequação das 
instalações e 
infraestrutura da IES; 
Criação de laboratório 
(Labtur, Empresa júnior, 
Brinquedoteca); 
Aquisição de novos livros 
para biblioteca; Revisão 
da bibliografia constante 
nos planos de ensino; 

Durante as avaliações dos cursos feitas 
no período 2016/2017 os cursos 
receberam as seguintes notas: 
Administração: 4,13 
Gestão do turismo: 3,90 
Licenciatura em pedagogia: 4,59 
Todos os cursos de graduação foram 
avaliados e aprovados segundos os 
critérios e determinações do CEE. O 
trabalho da CPA segue como uma 
importante forma de monitoramento 
das práticas acadêmicas e 
institucionais. O NDE de forma 
contínua presta-se ao acompanhamento 
dos cursos visando a manutenção e 
melhoramento dos resultados obtidos 
nas avaliações. 

2017-2 

Implantação de novos 
cursos e de novas turmas 
dos cursos já existentes 

Implementação do curso 
de Pedagogia no período 
matutino por conta de 
demanda específica. 
Criação do curso de 
Análise e 
Desenvolvimento de 
sistemas (ADS). 

Abertura em 2016/1 de nova turma do 
curso de Pedagogia no período 
matutino. 
Estruturação do curso de ADS. 

Já formatado o curso de ADS 
encontra-se em fase de liberação 
institucional para implantação. 
A turma matutina do Curso de 
Pedagogia segue normalmente 
em sua quarta fase. 

Atendimento Pedagógico e 
Psicopedagógico aos 
acadêmicos. 

Desenvolver o Serviço de 
Atendimento 
Psicopedagógico por meio 
do Serviço de Orientação 
ao Aluno (SOA). 

A partir de 2015 os acadêmicos da 
FMP passaram a contar com os 
serviços do SOA, onde um/uma 
profissional da 
psicologia/psicopedagogia é 
designado/a para prestar o 
atendimento. 
Criação em 2017/1 do Serviço de 
Apoio Pedagógico dos Discente 
(SAPED). 

O SOA e o SAPED encontram-
se devidamente instalados em 
sala específica para o 
atendimento. Ambos os serviços 
estão a disposição dos alunos da 
FMP. 

Cumprimento das 
disposições legais quanto 
Atividades de Disciplinas 
EaD em instituições de 
ensino superior. 

Implantação gradual de 
atividades em todas as 
disciplinas dos cursos de 
graduação e pós-
graduação na modalidade 
EaD em até 20%. 

Implantação de monitoria EaD via 
Google Education para todas as 
disciplinas dos cursos. 

Desde 2016 todas as disciplinas 
dos cursos de graduação 
integram em sua carga horária 
20% em modalidade EaD que é 
disponibilizada aos alunos por 
meio do Google Education. 
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Criação de novos cursos de 
pós-graduação 

Elaboração de projeto 
para criação dos seguintes 
cursos de pós-graduação: 
Gestão Empresarial 
Gestão Escolar 
Gestão Pública 
Psicopedagogia 
Gestão e Docência em 
Educação Integral e 
Educação Infantil 
Gestão de Pessoas 
Responsabilidade Social e 
Gestão de Projetos 
Educação Integral 
Alfabetização e 
Letramento 
Educação Infantil 
Didática e 
Interdisciplinaridade 
Gestão e Docência na 
Educação 
Planejamento e Gestão de 
Eventos 

Aprovação dos novos cursos pelo 
Conselho Superior da Faculdade - 
Confap. 
Após a aprovação os cursos de pós-
graduação tiveram seu inicio em 2015 / 
1 e 2015 /2. 
Atualização do Regimento do Núcleo 
de Pós-graduação em 2015. 

Cursos com turmas concluídas e 
em andamento. Entradas anuais 
por meio de processo seletivo 
via Edital para ingresso com 
cinqüenta vagas abertas. 
 
 

Atentar para as 
necessidades, principais 
dificuldades e fragilidades 
na formação dos alunos 
ingressantes nos cursos de 
graduação. 

Oferecer cursos e 
atividades de nivelamento 
aos acadêmicos 
ingressantes. Ampliar o 
acervo bibliográfico nas 
áreas dos cursos de 
graduação e pós-
graduação. 

Compra e captação de novos livros 
para o acervo da biblioteca; 
Criação de cursos de nivelamento com 
aulas de matemática e produção textual 
em horário alternativo às aulas da 
graduação. 

Em andamento, com turmas no 
horário pré-aula (17:30 às18:50) 

Promoção de Eventos 
Internos e Internos 

Organização e divulgação 
de eventos de âmbito 
interno e externo com o 
objetivo de incrementar a 
formação dos alunos da 
graduação e pós-
graduação. 

Eventos externos: Fruto do 
conhecimento; Consultoria na prática; 
FMP Consultoria; saídas de campo 
turismo e meio ambiente; Acolhida na 
Colônia, Inventário do potencial 
turístico no Município de Palhoça; 
Imposto de Renda para a comunidade 
Eventos Internos: encontro de Turismo 
da FMP, Fórum Jovem Empreendedor, 
Semana da Pedagogia; Apresentações 
do Coral; Feira Orgânica; Feira de 
Ideias Empreendedoras. Café com 
Marketing, Papo de Consultor, 

A IES conta hoje com um 
calendário de eventos internos e 
externos consolidado. 

Melhoramento dos canais 
de comunicação com os 
acadêmicos de graduação e 
pós-graduação 

Revisão e 
aperfeiçoamento das 
formas de comunicação 
comumentemente 
utilizadas na instituição. 

Implementação do SOA, do email 
institucional, ouvidoria da Prefeitura 
Municipal de Palhoça, Editora da 
FMP- em fase de implantação), Revista 
Vias Reflexivas, uso dos recursos da 
plataforma Google for Education e de 
outras ferramentas disponibilizadas 
pela pela internet (ClipCampus. 
Classroom) e mídias sociais, 
distribuição de murais eletrônicos e 
fisicos nas salas de aula e espaço de 
ampla circulação, criação de um novo 
site instituciona, devolutivas da CPA, 
Reunião com docentes. 

Em termos de comunicação 
todos os canais possíveis estão 
abertos a comunidade acadêmica 
de forma a facilitar a troca de 
conhecimento, informação e 
promoção da integração. 
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IV. PERFIL DO CORPO DOCENTE 
 

4.1 Composições do Corpo Docente 

O corpo docente da Faculdade Municipal de Palhoça–FMP, é constituído, 

além dos professores Colaboradores e Visitantes, por integrantes da carreira do 

magistério superior. 

O professor colaborador pode ser contratado por período determinado, para 

atender às necessidades eventuais da Faculdade.  

Já o professor visitante pode ser contratado para atender a programas 

específicos do ensino, pesquisa e extensão, devendo a escolha recair em pessoa 

com titulação equivalente ao grau de doutor. 

O provimento e exercício do corpo docente são regulados pelo Estatuto e 

Regimento Geral da Faculdade Municipal de Palhoça. 

A carreira do magistério superior é composta por 03 (três) categorias 

funcionais, designadas como: 

1. Professor I; 

2. Professor II; 

3. Professor III. 

O ingresso do professor na carreira do magistério superior faz-se mediante 

Concurso Público de Provas e Títulos, de acordo com o regulamento próprio, cujos 

pré-requisitos básicos são os seguintes: 

1. Professor III - Ser portador do título de Doutor, ou equivalente, na área que irá 

atuar obtido nos termos da lei; 

2. Professor II - Possuir o título de Mestre na área correspondente, ou equivalente, 

obtido nos termos da lei; 

3. Professor I - Possuir o título de Especialista, ou equivalente, nos moldes da 

legislação vigente. 

A progressão na carreira do magistério superior ocorrerá de acordo com os 

seguintes critérios:  



 
 

105 
 

I – de Professor I para Professor II, mediante a obtenção do grau de Mestre;  

II - de Professor II para Professor III, mediante a obtenção do grau de Doutor.  

Para efeito deste documento somente são considerados os títulos, graus, 

diplomas e certificados:  

I - em áreas de estudo diretamente relacionadas com a atividade do docente;  

II - expedidos por curso nacional credenciado pelo Conselho Nacional de Educação - 

CNE ou, quando estrangeiro, revalidado, nos termos da legislação vigente.  

 

4.1.1 Plano de Carreira 

 

A FMP  possui Plano de Cargos e Salários, aprovado pela Lei. 2.285 de 29 de 

março de 2006. Uma atualização está em fase de elaboração que terá 

encaminhamento conforme os trâmites legais exigidos às instituições de ensino 

públicas e a legislação Municipal. 

Atualmente, os docentes integrantes da Carreira do Magistério Superior têm 

sua remuneração composta pelos valores definidos como segue, sendo que os 

portadores de título de Mestre recebem 10% sobre o valor do vencimento do seu cargo 

e os portadores de título de Doutor perceberão 20% sobre o valor do vencimento do 

seu cargo, a título de gratificação: 

                                                Tabela 05 - Salário Base 

CARGA HORÁRIA PROFESSOR 
10 R$ 1.158,01 

16 R$ 1.852,82 

20 R$ 2.316,02 

24 R$ 2.779,23 

32 R$ 3.705,64 

40 R$ 4.632,04 
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: 

  
Tabela 06 - gratificações 

Para Professores Efetivos Para Professores Colaboradores 
• 45% Regência de Classe; 
• 10% Mestrado e 20% 

Doutorado; 
• Vale Alimentação; 

• 30% Regência de Classe; 
• 20% de Hora Atividade; 
• Vale Alimentação; 

 

  
  

• Constituem deveres e atribuições do professor 

• Cumprir a carga horária prevista no regime de trabalho docente, ministrando e 

orientando o ensino da disciplina sob sua responsabilidade, executando, 

integralmente, com qualidade pedagógica, o programa aprovado pelo Curso; 

• Desenvolver projetos de pesquisa e extensão sob sua responsabilidade; 

• Observar as disposições regulamentares quanto à freqüência e avaliação dos 

alunos; 

• Fornecer ao Curso, no prazo estabelecido, as notas e a frequência de cada aluno; 

• Sugerir ao Coordenador de Curso, medidas necessárias ao melhor desempenho 

do ensino, pesquisa na modalidade iniciação científica e extensão; 

• Participar das reuniões do NDE e Colegiado de Curso e de outros quando deles 

fizer parte, sendo obrigatória a presença. 

• A Direção da Faculdade Municipal de Palhoça, por proposta da Coordenadoria de 

Curso, da Diretoria Acadêmica, e Diretoria Administrativa, pode promover o 

afastamento do professor que deixar de comparecer, sem justificativa, às aulas e 

atividades acadêmicas e não ministrar integralmente o programa da respectiva 

disciplina. 

4.1.2  Regime de Trabalho 

Os Regimes de Trabalho dos docentes são os seguintes:  

a) 40 (quarenta) horas semanais; 

b) 32 (trinta e duas) horas semanais; 

c) 24 (vinte e quatro) horas semanais; 
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d) 20 (vinte) horas semanais; 

e) 16 (dezesseis) horas semanais;  

f) 10 (dez) horas semanais. 

4.2 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

 

A FMP tem forte compromisso com a qualificação docente como forma de 

manter e aprimorar a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

As políticas de qualificação englobam o incentivo à realização de cursos de 

pós-graduação, participação em eventos como congressos, seminários ou outra 

forma de participação que promova o aperfeiçoamento de conhecimentos científicos, 

tecnológicos, profissionais e humanísticos., além de concessão de 10h semanais 

para cumprimento da CH no Grupo de Pesquisa no qual o professor é vinculado, 

conforme portaria interna FMP. 

 O Estatuto da FMP, aprovado pelo Decreto 1489/2013 estabelece as regras 

para o desenvolvimento e evolução da carreira docente em seus diversos aspectos e 

em relação, especificamente, à qualificação docente e intenciona: 

a) Propor normas que visem qualificar, adequadamente, o corpo docente da 

Instituição, oferecendo, ao mesmo tempo, condições à formação de uma equipe 

estável e comprometida com a eficiência dos resultados esperados; 

b) Desenvolver e apoiar as iniciativas individuais de ingresso e progressão em 

programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, respeitadas as 

possibilidades financeiras da Instituição e garantindo o retorno para as ações de 

ensino, pesquisa e extensão da Faculdade Municipal de Palhoça, 

c) Realizar convênios e intercâmbios com universidades brasileiras, internacionais e 

empresas, objetivando desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

mediante a figura do professor visitante e do professor colaborador; 

d) Incentivar a participação a treinamentos, seminários, congressos na Instituição ou 

em outras instituições. 
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Atualmente, além do incentivo à capacitação, a Faculdade Municipal de 

Palhoça-FMP, promove, semestralmente, a formação docente por meio de 

atividades como palestras, oficinas e reuniões. 

 

4.2.1 Incentivos Profissionais aos Docentes 

A Faculdade Municipal de Palhoça – FMP, em seu Estatuto, aprovado pelo 

Decreto 1489/2013, prevê estímulos aos docentes além dos já mencionados, 

condicionando-os à disponibilidade de recursos financeiros do Mantenedor, dentre 

eles: 

a) Liberação para realização de estudos integrais e ou parciais para os cursos de 

doutorado, mestrado, especialização ou aperfeiçoamento, em instituições brasileiras;  

b) Liberação e incentivo para participação em congressos, seminários, simpósios e 

eventos similares na área de atuação ou áreas afins; 

c) Apoio para divulgação e publicação de teses, dissertações, monografias ou outros 

trabalhos acadêmicos; 

d) Infraestrutura para edição e impressão de produções científicas, sob o patrocínio 

da Instituição; 

e) Recursos e infraestrutura para pesquisa: equipamentos de informática, ambiente 

de trabalho, biblioteca, dentre outros,  

f) Licença sem perda de vencimentos, para participação em programas externos de 

pós-graduação e capacitação profissional; 

g) Flexibilidade da jornada de trabalho visando à obtenção de títulos de mestre e de 

doutor. 

 4.2.2 Expansão do Corpo Docente 

Atualmente, a Faculdade Municipal de Palhoça-FMP, conta com um corpo docente 

integrado por 67 professores, sendo 15 Doutores, 39 mestres, 13 Especialistas. 
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Tabela 4: Docentes por titulação 

DOCENTES / TITULAÇÃO 
Titulação Quantidade 
Doutorado 15 
Mestrado 39 

Especialização 13 
TOTAL 67 

 

Os regimes de trabalho previstos no Regimento Internos (art. 67) são: 

I - 40 (quarenta) horas semanais; II - 32 (trinta e duas) horas semanais; III – 20 

(vinte) horas semanais; IV - 24 (vinte e quatro) horas semanais; V - 16 (dezesseis) 

horas semanais; e VI - 10 (dez) horas semanais. 

A Faculdade Municipal de Palhoça – FMP tem como objetivo manter o corpo 

docente composto em sua maioria por professores doutores e mestres.  

É prevista a expansão do quadro docente proporcional ao desenvolvimento 

dos cursos de Administração, Pedagogia e Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

do Turismo. 

Tabela 05 - Cronograma de expansão do corpo docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO 
4.3.1 Estruturação 

O corpo técnico-administrativo compreende o pessoal técnico, administrativo 

e operacional de nível superior, nível médio e fundamental para atividades 

específicas, com formação diversa.  

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

Grupo Ocupacional 2015 2016 2017 2018 
Qtde. Qtde. Qtde. Qtde. 

DOUTORADO 11 13 13 13 
MESTRADO 32 35 37 38 

ESPECIALIZAÇÃO 18 16 17 16 
NIVEL SUPERIOR 02 03 00 00 

TOTAL 63 67 67 67 
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O corpo técnico e administrativo tem representação nos órgãos colegiados, 

com direito a voz e voto, conforme previsto no Regimento Interno.  

O ingresso na carreira técnico-administrativa é realizada mediante concurso 

público e as diretrizes para progressão funcional dos servidores técnico-

administrativos serão definidas em legislação específica e pelas normas aprovadas 

pela Faculdade Municipal de Palhoça – FMP, em seu Plano de Carreira, salvo 

quando contratados por tempo determinado. 

4.3.2 Plano de Carreira 

Semelhante ao Plano de Carreira Docente, o plano para o Corpo Técnico-

administrativo é amparado pela Lei 96/2010 - Estatuto dos servidores Municipais e 

prevê a organização por grupo de nível ocupacional, como ocorre atualmente 

conforme Regimento Interno, bem como as regras de ascensão e o enquadramento 

e o interstício temporal. 

4.3.4 Políticas de Qualificação 

O Plano de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo, tem por objetivo 

promover a melhoria da qualidade das funções de apoio técnico, administrativo e 

operacional da Faculdade Municipal de Palhoça - FMP, por meio de cursos de 

aprimoramento profissional, voltados para a sua comunidade interna, oportunizando 

aos funcionários condições de aprofundamento e aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais, por meio de cursos de 

graduação e pós-graduação, capacitações, frequência em seminários, congressos e 

outros eventos concernentes à área de atuação. 

A Faculdade Municipal de Palhoça - FMP oferece aos funcionários os 

seguintes incentivos, além dos previstos no Plano de Carreira: 

a) Oferta de cursos de atualização e treinamento profissional; 

b) Bolsas de estudos integrais e ou parciais para os cursos de aperfeiçoamento, 

graduação e pós-graduação desenvolvidos pela A Faculdade Municipal de Palhoça - 

FMP, ou na ausência desses em outras instituições nacionais, conforme Lei 

96/2010. 



 
 

111 
 

c) Licença sem perda de vencimentos, para participação em programas de 

aprimoramento profissional. 

A concessão destes incentivos ficará condicionada à disponibilidade de 

recursos financeiros do Mantenedor. 

 

4.3.5 Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-Administrativo 

Atualmente, a Faculdade Municipal de Palhoça - FMP conta um corpo 

técnico-administrativo e operacional integrado por 25 (vinte e cinco) funcionários. 

Para o período 2014/2018, a Faculdade Municipal de Palhoça - FMP planeja uma 

expansão do corpo técnico-administrativo, conforme demonstrada no quadro a 

seguir. 

Tabela 06: cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Grupo Ocupacional 2015 2016 2017 2018 
Qtde. Qtde. Qtde. Qtde. 

Strictu Senso -- -- 01 03 
Especialização -- -- 04 04 
Nível Superior 04 05 02 05 
Nível Médio 06 07 14 12 

Nível fundamental 08 09 04 04 
TOTAL 18 21 25 29 

 

 Espera-se cumprir o quadro acima, oportunizando a inserção de novos 

colaboradores técnico-administrativos em conformidade com as condições da 

mantenedora. 

O Estatuto dos servidores técnico-administrativo é amparado pela Lei 

96/2010, aprovado e implantado e tem por objetivo a gestão dos servidores da 

Prefeitura Municipal de Palhoça, garantindo os parâmetros de qualidade. O plano de 

carreira proposto para os servidores técnico-administrativo e operacional tem zelado 

pela manutenção de padrões satisfatórios de condições de trabalho condizente com 

as exigências de suas atividades educacionais. Estão asseguradas as seguintes 

ascensões: ascensão vertical por meio de titulação acadêmica em cursos de 
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graduação e Pós Graduação e ascensão horizontal por meio de cursos de formação 

continuada. O Plano de Salários consta no anexo da PDI.  
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V. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

   

Os órgãos da Faculdade Municipal de Palhoça estão definidos em seu 

Estatuto, Regimento e Resoluções, sendo que a FMP apresenta como corpo diretivo 

no ano de 2018: 

▪ Presidência: Mariah Terezinha do Nascimento Pereira; 

▪ Vice-Presidência: Jane Coser; 

▪ Direção Administrativa: Denis Liberato Delfino 

▪ Secretária Administrativa: Alderi de Fátima Velho 

▪ Direção Acadêmica: Jackson A. Perez 

▪ Secretaria Acadêmica: Janaína Sena; 

▪ Coordenação do Curso de Administração: Fábio Henrique Pereira; 

▪ Coordenação do Curso de Pedagogia: Ivanir Maciel; 

▪ Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Turismo:Alexandre 

da Silva Lisboa 

▪ Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social: Juliane Di Paula 

Queiroz Ondinino; 

▪ Coordenação de Pós-graduação: Rafael Dall’Agnol. 
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5.1.1 Organograma Institucional e Acadêmico 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

115 
 

5.1.2 Órgãos Colegiados: Atribuições, Competências e Composição 

 A Faculdade Municipal de Palhoça é constituída por Coordenadorias de 

Curso, Colegiados e NDE de Curso, Diretoria da Faculdade e Conselho da 

Faculdade, e atualmente pelo Conselho Gestor.  A organização da Faculdade 

Municipal de Palhoça obedece às seguintes diretrizes: 

I - estruturação Colegiada; 

II - indissociabilidade entre ensino, pesquisa na modalidade iniciação científica e 

extensão; 

III - cooperação entre as Coordenadorias de Curso, Colegiados de Curso, e Diretoria 

da Faculdade e Conselho da Faculdade; 

IV - participação do corpo docente, do corpo discente e do corpo técnico e 

administrativo nos órgãos colegiados; 

V - unicidade de patrimônio e de administração. 

 A administração da Faculdade Municipal de Palhoça é exercida pelos 

seguintes órgãos: 

I – Conselho da Faculdade; 

II - Diretoria da Faculdade; 

III – Colegiados e NDE’s de Curso;  

IV – Coordenadorias de Curso, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão. 

 O Conselho da Faculdade, instância superior da Faculdade Municipal de 

Palhoça, de caráter normativo e deliberativo, tem a seguinte composição: 

I – Presidência da Faculdade, como Presidente; 

II - Diretor Acadêmico; 

III – Diretor Administrativo; 



 
 

116 
 

IV - Coordenadorias de Curso, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão; 

V – Coordenadoria de Estagio; 

VI – SOA – Serviço de Orientação ao Acadêmico; 

VII - 01 (um) representante do corpo docente de cada curso, eleito pelos seus pares, 

por meio de eleições diretas, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 

recondução; 

VIII - 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo, eleito pelos seus pares, 

por meio de eleições diretas, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 

recondução; 

IX - 01 (um) representante do corpo discente de cada curso, eleito pelos seus pares, 

por meio de eleições diretas, para um mandato de 1 (um) ano, permitida uma 

recondução, Total atual de 03 (três) representantes; 

X - 01 (um) representante do da Comunidade local. 

XI - de 01 (um) representante da Prefeitura Municipal de Palhoça, indicado pelo 

Prefeito.   

 Os representantes mencionados nos incisos VII, VIII e IX tem cada qual um 

suplente, eleitos pelo mesmo processo e na mesma ocasião da escolha dos 

titulares, aos quais substituem, automaticamente, nas faltas, impedimentos e 

vacância. 

 O Conselho da Faculdade reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada mês e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou pela maioria da 

totalidade de seus membros em exercício. 

 As decisões do Conselho da Faculdade são tomadas por maioria simples, 

com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) da totalidade de seus membros em 

exercício, salvo os casos expressamente previstos neste Estatuto. 
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 Na ausência do Presidente da Faculdade, a Presidência do Conselho da 

Faculdade será exercida pelo Diretor Acadêmico.  

 Na ausência do Presidente da Faculdade e do Diretor Acadêmica, a 

Presidência será exercida pelo Diretor Administrativo. 

  

Atribuições do Conselho da Faculdade 

 

I - aprovar e supervisionar os planos de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade 

Municipal de Palhoça; 

II - propor ao Conselho Estadual de Educação a criação, a transformação e a 

extinção de cursos; 

III - propor ao Conselho Estadual de Educação o número de vagas dos cursos de 

Graduação; 

IV - deliberar sobre a forma de ingresso de candidatos aos cursos de Graduação; 

V - estabelecer normas para a escolha do Diretor da Faculdade Municipal de 

Palhoça, nos termos deste Estatuto e na forma da lei; 

VI - aprovar o Relatório Anual da Diretoria da Faculdade; 

VII - apurar a responsabilidade do Diretor da Faculdade no cumprimento da 

legislação em vigor e do presente Estatuto; 

VIII - constituir comissões, assessoras especiais e transitórias;  

IX - propor ao Conselho Estadual de Educação o Regimento da Faculdade Municipal 

de Palhoça; 

X - propor à Secretaria da Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura e 

Esportes do Município de Palhoça planos de carreira para o corpo docente e para o 

corpo técnico e administrativo; 
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XI – propor à Secretaria da Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura e 

Esportes do Município de Palhoça a criação e a extinção de cargos e funções; 

XII - deliberar sobre a lotação de funções docentes, técnicas e administrativas, 

observada a legislação vigente; 

XIII - estabelecer normas para a fixação do quadro de pessoal da Faculdade 

Municipal de Palhoça, observada a legislação vigente; 

XIV - aprovar alterações na estrutura administrativa da Faculdade Municipal de 

Palhoça; 

XV - julgar os recursos interpostos contra decisões dos Colegiados de Cursos e do 

Diretor da Faculdade; 

XVI – propor ao Conselho Estadual de Educação alterações neste Estatuto; 

XVII - criar e conceder prêmios e distinções como recompensa e estímulo às 

atividades acadêmicas e administrativas; 

XVIII - decidir sobre o reconhecimento de títulos acadêmicos obtidos fora da 

Faculdade Municipal de Palhoça. 

Constituição do Colegiado e NDE de Curso 

I - o Coordenador do Curso, seu Presidente; 

II – os professores responsáveis pelas áreas que compõem o curso; 

III - 01 (um) representante do corpo discente, eleito pelos alunos do curso, por meio 

de eleições diretas, para um mandato de 01 (um) ano, permitida uma recondução; 

Competências do Colegiado de Curso 

I. Definir a política para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão no 

âmbito de cada curso em conformidade com o planejamento estratégico da FMP; 

II. Propor expansão, modificação e extinção de curso;  
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III. Avaliar e aprovar as proposições de atualização do Projeto Pedagógico de Curso 

- PPC, encaminhadas pelo NDE;  

IV. Propor redução ou ampliação da oferta de vagas no curso;  

V. Analisar e emitir pareceres sobre os projetos de pesquisa e extensão do curso de 

acordo com o planejamento do FMP;  

VI. Analisar e aprovar os Planos de Ensino das unidades curriculares de graduação, 

propondo alterações, quando necessário;  

VII. Propor o Plano de Licença para Capacitação dos docentes lotados no curso de 

acordo com os regulamentos da FMP;  

VIII. Propor à Direção da FMP o estabelecimento de convênios de cooperação 

técnica e científica com instituições afins com o objetivo de desenvolvimento e 

capacitação no âmbito do curso; 

IX. Apresentar propostas de atividades extracurriculares necessárias para o 

funcionamento do curso;  

X. Elaborar o horário de aulas e de turmas por semestre;  

XI. Avaliar a produção acadêmica dos docentes;  

XII. Avaliar semestralmente, em reunião específica, a execução dos Planos de 

Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, enviando relatório à Coordenação de 

Pesquisa e Extensão;  

XIII. Propor alterações no currículo do curso, quando for o caso;  

XIV. Examinar e responder quando possível as questões suscitadas pelos docentes 

e discentes, ou encaminhar ao setor competente, cuja solução transcenda as suas 

atribuições. 

Registro de reuniões 
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 Todas as reuniões e deliberações colegiadas são registradas em ata de forma 

clara e objetiva, com fidelidade aos assuntos expostos e debatidos nas reuniões. A 

cada reunião, procede-se a leitura da ata da reunião anterior, sendo esta submetida 

á aprovação e assinatura dos presentes na ocasião. 

 As atas do CONFAP são arquivadas na direção administrativa da FMP. As 

demais atas de Colegiado, NDE e líderes, são arquivadas em locais específicos de 

cada órgão. 

 
5.2  Organização Administrativa 

 A organização administrativa da Faculdade Municipal de Palhoça- FMP está 

consubstanciada no Regimento Interno, sendo composta pelo Conselho da 

Faculdade, Presidência, Diretoria Administrativa, Diretoria Acadêmica, Secretaria 

Administrativa, Secretaria Acadêmica, Coordenadoria de Cursos, Coordenadoria de 

Pós-Graduação, Coordenadoria de Pesquisa e Extensão. 

 A Biblioteca é órgão suplementar, vinculada à Direção Administrativa, tem por 

finalidade oferecer suporte informacional a Direção Acadêmica e aos programas de 

ensino, pesquisa e extensão.  

 São instâncias de gestão institucional da FMP: 

a) CONSELHO DA FACULDADE (CONFAP) - Órgão supremo de deliberação em 

matéria de administração e política, é composto por representantes da 

Administração da Faculdade, Direção Executiva, Direção Acadêmica e Direção 

Administrativa, Coordenadores de curso, do corpo discente, dos servidores técnico-

administrativos. 

b) PRESIDÊNCIA – Órgão de Direção Executiva Superior que responde por todas as 

atividades da Faculdade. 

c) DIRETORIA ACADÊMICA – segundo Órgão de Direção Superior e compete 

planejar, orientar e coordenar as atividades relativas ao ensino de graduação, pós-

graduação, pesquisa e extensão e as atividades culturais e de política estudantil da 

Faculdade. O Diretor Acadêmico é o substituto do Diretor Executivo da Faculdade 

nas suas ausências e impedimentos. 
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c) DIRETORIA ADMINISTRATIVA – Compete planejar, orientar e coordenar as 

atividades administrativas, financeiras, de gestão de pessoas, de material, 

patrimônio, informática e de serviços gerais da Faculdade. 

d) SECRETARIA ACADÊMICA – Compete planejar, guardar, organizar, executar as 

atividades de registro e controle acadêmico da Faculdade. 

e) SECRETARIA ADMINISTRATIVA – Compete executar e organizar os serviços de 

expediente da Direção Administrativa da Faculdade 

f) NDE DE CURSOS - Órgãos consultivos das atribuições, competências e 

administrações dos cursos. 

g) COLEGIADOS DE CURSOS – Órgãos deliberativos e consultivos das atribuições, 

competências e administrações dos cursos. 

h) COORDENADORIAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO – Compete organizar, 

coordenar, planejar, executar e orientar as atividades acadêmicas e administrativas 

dos cursos de graduação. 

i) COORDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO - Compete organizar, coordenar, 

planejar, executar e orientar as atividades acadêmicas e administrativas dos Cursos 

de Pós-Graduação. 

j) COORDENADORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO - Compete organizar, 

coordenar, planejar, executar e orientar as atividades responsabilidade social, de 

pesquisa e extensão da FMP. 

 Os integrantes dos cargos de direção e das funções gratificadas da 

Faculdade Municipal de Palhoça são designados pelo Prefeito, de acordo com os 

critérios estabelecidos no Estatuto e Regimento da Faculdade. 
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VI. POLITICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
 
6.1 Programas de atendimento aos estudantes 

6.1.1 Serviço de Orientação ao Acadêmico (SOA) 

O Serviço de Orientação Acadêmico (SOA) é o principal órgão de apoio e 

assistência aos/as acadêmicos/as da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP). Que, 

tem por finalidade estabelecer melhorias na convivência universitária, planejando e 

executando ações direcionadas ao corpo discente. Em última análise, o SOA 

objetiva a aproximação da instituição de ensino aos/às seus/suas os/as estudantes 

de graduação. As ações efetuadas pelo SOA possuem caráter continuado e 

sistêmico visam à promoção do pleno desenvolvimento dos/as acadêmicos/a e 

buscam assegurar-lhes um ensino de qualidade. O SOA também participa da 

elaboração de políticas institucionais uma vez que dialoga com os/as estudantes, 

os/as professores/as, os/as funcionários/as, as coordenações e a direção da 

instituição a respeito das relações acadêmicas. 

A missão do SOA é apoiar o desenvolvimento educacional, pessoal, social e 

profissional dos/as acadêmicos/as da FMP durante sua permanência nos cursos de 

Graduação. 

a) O SOA tem como objetivos específicos: 

● Desenvolver ações de apoio didático-pedagógico aos/as acadêmicos/as; 

● Acolher e orientar os/as estudantes de graduação, de forma individual ou em 

grupo, em suas dúvidas e questões acadêmicas e pessoais; 

● Promover reflexões sobre os direitos e deveres dos/as graduandos/as no contexto 

universitário; 

● Promover a inclusão dos/as alunos/as com deficiência em todos os cursos de 

Graduação da FMP, bem como nas atividades de Extensão Universitária; 

● Desenvolver ações de acessibilidade junto à comunidade acadêmica na FMP; 

● Identificar obstáculos na estrutura e funcionamento institucional que impeçam o 

pleno desenvolvimento educacional dos/as graduandos/as, tomando providências 

e/ou propondo melhorias no processo de ensino-aprendizagem; 

● Realizar o acompanhamento dos casos para avaliação, providências e informação 
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às respectivas instâncias; 

● Colaborar com as coordenações de curso, realizando ações que promovam a 

integração do/as aluno/as à comunidade escolar e contribuam para o seu sucesso 

educacional; 

● Apoiar professores e funcionários na construção de seus papéis de educadores;  

● Fornecer orientações aos/as graduandos/as em processo de formatura sobre o 

início da vida profissional e a possível continuação dos estudos na pós-graduação. 

 

O/A profissional responsável pelo SOA deve dispor de carga horária para o 

atendimento presencial à comunidade acadêmica nos principais períodos em que 

os/as acadêmicos/as frequentam a instituição (matutino e noturno). 

Outro tipo de contato (e-mail ou telefone) é oferecido para os atendimentos 

não presenciais. A proposta de atuação do SOA está pautada no diálogo para a 

promoção do desenvolvimento integral do/a universitário/a, atendendo-o/a em  suas  

necessidades específicas. 

Desta forma, faz parte do escopo de ações do SOA informar eventuais 

transtornos institucionais ou relacionados aos/às estudantes aos órgãos 

competentes, solicitando providências e/ou  propondo  melhorias   no   processo   de   

ensino-aprendizagem. Cada atendimento realizado gera um protocolo.  Neste 

documento estão descritos o motivo do atendimento e os encaminhamentos que 

serão realizados. 

b) O/A demandante pode optar por: 

● A autorizar a publicação de seu nome e do teor do atendimento; 

● Não autorizar a publicação de seu nome e do teor do atendimento; 

● Não autorizar a publicação de seu nome e autorizar a publicação do teor do 

atendimento. O documento pode ou não ser assinado pelos/as acadêmicos/as, caso 

ele/a opte pela não autorização da publicação de seu nome não será solicitada a 

sua assinatura. 

Os protocolos de atendimento são mantidos em armário fechado na sala do 

SOA e os assuntos são tratados com o sigilo necessário a cada caso, somente 

cabendo o conhecimento das questões abordadas aos órgãos competentes. 
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Atualmente, a Professora Dra. Maria Fernanda Diogo é a profissional 

responsável pelo SOA. A professora é mestre e Doutora em Psicologia, possui onze 

anos de experiência no magistério superior e trabalha na FMP há cinco anos, além 

de ter atuado/atuar em outras instituições de ensino.   

Os horários de atendimento presencial são estipulados semestralmente, tanto 

no período matutino, como no noturno. O contato com a professora também pode 

ser efetivado pelo e-mail mafediogo@gmail.com ou pelo WhatsApp. 

6.1.2 Nivelamento 

Nivelamento é o termo adotado pelo MEC para identificar as ações de revisão 

dos conteúdos do ensino médio, ou de instrumentação, que a IES oferece aos 

alunos ingressantes para lhes possibilitar um bom desempenho nas disciplinas do 

curso.  

Os cursos de Graduação da FMP trabalham com Oficinas de Aprendizagem, 

para atender a demanda levantada pelo SOA e as encaminhadas ao SOA pelas 

coordenações de curso. 

A demanda apontada nos cursos de Graduação estão relacionadas a 

produção textual e matemática. Os cursos de nivelamento são ofertados aos alunos, 

desde a primeira fase e as aulas são oferecidas em dias de semana ou nos 

sábados, semestralmente. A disciplina Leitura e Produção Textual tem como 

ementa: “Tipos de Linguagem. Leitura de diversos gêneros textuais. Leitura e 

produção textual. Gêneros discursivos com organização composicional, estilo e tema 

compatíveis com o gênero. Coesão e coerência textuais. Produção textual e 

reconhecimento de gêneros com linha de formação em produção de textos 

acadêmicos”, com a carga horária média de 33 horas, vinculado à extensão. A 

disciplina de Matemática também possui uma carga horária de 33 horas e ocorre 

semanalmente.  
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6.1.3 Serviço de Apoio Pedagógico ao Discente (SAPED) 

 

  O Serviço de Apoio Pedagógico ao Discente (SAPED) iniciou suas 

atividades no primeiro semestre de 2017 com vistas a atender a um requisito a do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC). O MEC recomenda que as instituições de 

ensino superior ofereçam condições de acompanhamento, nas disciplinas ofertadas 

nos cursos, por meio de avaliações e cursos de nivelamento a todo o tempo em que 

os acadêmicos apresentem necessidades de conhecimentos básicos para a 

aprendizagem do conteúdo ministrados nas disciplinas cursadas durante o semestre. 

 O objetivo do SAPED é promover atividades pedagógicas com vistas a 

aprimorar ou desenvolver habilidades acadêmicas em discentes que apresentam 

dificuldades na apropriação do conhecimento científico ao longo do curso de 

graduação. 

 O programa desenvolve ações integradas entre o professor da disciplina e 

os monitores que auxiliam no atendimento do discente. O trabalho desenvolvido ao 

longo do processo tem início com a avaliação das habilidades acadêmicas do 

discente, em seguida o aluno é encaminhado o atendimento individual ou em grupo. 

No serviço de atendimento o aluno participa de atividades que tem objetivos 

específicos como: Leitura do Texto Científico, Matemática básica a partir de aulas e 

oficinas pedagógicas. O apoio e avaliação do acadêmico são realizados de forma 

contínua e sistemática ao longo do semestre letivo em um processo de comunicação 

e parceria com os professores do curso.    

 
6.2 Ações de internacionalização - NURI 

 

O Nuri - Núcleo de Relações Internacionais trata das relações da Faculdade 

Municipal de Palhoça com instituições Acadêmicas ou não acadêmicas de interesse 

ao município de Palhoça no exterior. Atende ao Plano Nacional de Educação - PNE 

2014 – no item que visa “Promover a internacionalização de Instituição de Ensino 

superior”. Dentre os projetos realizados desde sua formulação em 2005 estão:  
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● Intercâmbio acadêmico e institucional: UNIFA/Punta del Este/Uruguay;  

● Intercâmbio acadêmico e institucional: Escola Bá Biague/Guiné Bissau;  

● Divulgação de Intercâmbios acadêmicos, empresariais e voluntários em parceria 

com a AIESEC-Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques 

et Commerciales ;  

● Internacionalização de instituições palhocenses.  

 O Nuri acompanha os alunos estrangeiros tanto em temas internos à 

instituição, como nas questões de moradia, manutenção e adaptabilidade dos 

mesmos ao município de Palhoça. O primeiro grupo de alunos intercambistas, 

realizou a seleção no ano de 2015 na cidade de Bissau, no Centro Cultural Brasil – 

Guiné Bissau. Foram selecionados 25 alunos, dos quais 8 estão estudando na 

Faculdade Municipal de Palhoça, e os demais aguardam visto em Bissau. O 

convênio firmado entre a Faculdade Municipal de Palhoça e a Escola Ba Biague, 

contempla 25 alunos anualmente. Novas provas de seleção são realizadas apenas 

após concessão de vistos para os alunos previamente selecionados. Sendo assim, 

até o momento, apenas 8 alunos ingressaram na FMP, via o convênio FMP x Escola 

Ba Biague. 

6.3 Política e ações de acompanhamento dos egressos 

A Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) pode acompanhar a evolução 

acadêmica e profissional de seus egressos por meio de pesquisas realizadas pelo 

Curso de Graduação em Administração que geram informações sobre emprego e 

renda dos ex-alunos, condições enfrentadas no mercado de trabalho, as novas 

aspirações e projetos acadêmicos, bem como a percepção de qualidade sobre a 

formação recebida pela Instituição. 

O Programa de autoavaliação Institucional é elaborado pela Comissão Própria 

de Avaliação e tem por objetivo verificar pontos críticos dos vários e diferentes 

aspectos que tencionam e instigam a revisão e atualização das ações e políticas da 

comunidade acadêmica, de acordo com o processo democrático avaliativo 

continuado.  
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Periodicamente, também é realizado contato por meio eletrônico, com os 

egressos, sensibilizando-os sobre a importância da participação da referida 

avaliação. Contudo, esta participação ainda é muito tímida, mas, acreditamos que a 

partir da institucionalização do e-mail @fmpsc.edu.br o vinculo com os egressos 

permanecerá, facilitando o acompanhamento do egresso. 

Os dados permitem a análise do valor agregado no processo educacional da 

Instituição, gerando informações para o planejamento de ações que aprimorem os 

cursos da instituição. 

A partir de maio de 2017, a FMP estabeleceu parceria com a startup 

Kampusclub e irá disponibilizar aos alunos egressos da instituição uma rede social 

acadêmica que propiciará aos egressos a divulgação de vagas de trabalho, cursos e 

palestras proferidos pela instituição e ou seus parceiros permitindo uma maior 

aproximação com seus ex-alunos. 

A IES, também, adota estratégias para manter o egresso em contato com a 

Instituição, viabilizando a participação em atividades científicas, culturais e de ensino 

e em cursos que oferece. 

6.3.1 Atuação dos egressos da FMP no ambiente socioeconômico 

 

 Os egressos da FMP devem ter capacidade de atuar como gestores de 

organizações privadas, governamentais e/ou não governamentais, de forma 

empreendedora e ética, com inovação, flexibilidade e competência para reconhecer 

problemas e apontar estratégias para sua solução de forma sustentável. O egresso é 

também orientado a novos negócios a partir de uma educação empreendedora e 

uma visão emancipadora com foco no desenvolvimento da economia regional a 

partir da criação de novas empresas. 
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Quadro 09: Atuação dos egressos da FMP no ambiente socioeconômico 
 

ANTES DA GRADUAÇÃO DEPOIS DA GRADUAÇÃO 

Desempregados – 19% Desempregados – 4,3% 

Não tinha renda – 20,7% Não tem renda – 4,3% 

Renda até R$ 1.000,00 –  41,4% Renda até R$ 1.000,00 – 0,7% 

Renda de R$ 1.001,00 à R$ 2.000,00 – 

25,7 % 
Renda de R$ 1.001,00 à R$ 2.000,00 – 

22,3% 

Renda de R$ 2.001,00 à R$ 3.000,00 – 

9,4% 
Renda de R$ 2.001,00 à R$ 3.000,00 – 

37,4% 

Renda de R$ 3.001,00 até R$ 4.000,00 

– 2,1% 
Renda de R$ 3.001,00 até R$ 4.000,00 – 

21,6% 

Renda Acima de R$ 4.001,00 – 1,4% Renda Acima de R$ 4.001,00 – 13,7% 

Funcionários Públicos – 10,1% Funcionário Público – 42,8% 

Empresa Própria – 2,9% Empresa Própria – 5,8% 

 76% trabalham na área de formação 

 99,3% indicam a FMP aos amigos 
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VII. INFRAESTRUTURA 
 

7.1 Infraestrutura física e  Instalações administrativas 
 

A Faculdade Municipal de Palhoça – FMP funciona em um prédio, situado na 

Rua João Pereira dos Santos, nº 305, bairro Ponte do Imaruim, município de 

Palhoça. Portanto, encontra-se instalada em uma das melhores regiões do município 

de Palhoça. 

 O bairro Ponte de Imaruim é servido por várias linhas de ônibus e de fácil 

acesso pela BR 101, bem como pela Avenida Aniceto Zachi que liga o bairro ao 

município de São José e ao centro de Palhoça. O terreno onde se localiza a 

Faculdade Municipal de Palhoça possui 5.500 m², com estacionamento para 50 

carros. 

A Faculdade Municipal de Palhoça conta com infraestrutura de segurança 

pessoal, patrimonial e de prevenção de incêndio e de acidentes de trabalho.  A 

segurança do ambiente institucional é feita por profissional efetivo, admitido para 

esse fim e que permanece durante o período de funcionamento e à noite, além de 

vigilância por meio eletrônico.  O espaço é cercado e possui portões que 

controlam o acesso ao interior do prédio. As instalações estão equipadas com 

extintores de incêndio. 

 A manutenção e conservação das instalações são feitas por equipe 

permanente de limpeza e, conforme necessidade de manutenção técnica, essa é 

feita por meio de contratação pelo Mantenedor conforme legislação própria à 

administração pública. 

 A Faculdade Municipal de Palhoça tem firme propósito de assegurar 

aos portadores de necessidades especiais totais condições acesso tanto ao ensino, 

como às instalações físicas da instituição conforme orienta Norma Brasil 9050, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas 

com Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos. 
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O edifício da Faculdade Municipal de Palhoça possui rampa de acesso para 

cadeirantes até as salas de aula. No estacionamento, duas vagas são destinadas 

para portadores de necessidades especiais. O banheiro masculino e feminino 

também disponibiliza adaptações especiais. As portas com largura de acordo com a 

NBR 9050, cadeiras com braço para canhoto e corrimão.  

Ainda se conta com outras estruturas necessárias para efetuar o processo de 

Inclusão Social às pessoas com mobilidade reduzida, necessidades especiais, e ou 

qualquer outra dificuldade.  

Tabela 07: Infraestrutura e Instalações 

FMP      INSTALAÇÕES QUANTIDADE 

Salas de Aula 19 

Sala Direção Executiva 1 

Secretaria e Direção Acadêmica 1 

Secretaria Acadêmica 1 

Direção e Secretaria Administrativa 1 

Secretaria de Atendimento (Recepção) 1 

Sala de Professores 1 

Brinquedoteca 1 

Auditório 1 

Cantina 1 

Depósito 1 

Instalações Sanitárias 02 c/ 26 cabines 

Instalações Sanitárias no Auditório 02 c/ 04 cabines 

Biblioteca 1 

Laboratório de Informática 3 

Coordenação de Cursos de Graduação 3 

Coordenação de Projetos Pesquisa e Extensão - COPER 1 

Empresa Junior 1 

Atendimento Estágio e Trabalhos de Conclusão de Curso 1 
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Copa 1 

NEABI 1 

LABTUR 1 

SOA 1 

Lab. De Disc. de Sustentabilidade 1 

Almoxarifado Administração 1 

Arquivo intermediário 1 

Coordenação de Pós-graduação 1 

Coordenação Educação de Jovens e Adultos 1 

NDE 1 

NULE 1 

Salas de reuniões 1 

SAPED 1 

 

7.1.1. Salas de Aula 

 As salas de aulas são adequadas ao número de alunos e às atividades 

realizadas no Curso. Há um setor responsável pelos recursos audiovisuais que 

disponibiliza materiais requisitados pelos professores e alunos, conforme as 

atividades propostas. Todas as salas de aula são equipadas com ar condicionado, 

computador, projetor com caixa de som, quadro branco e lousa digital.   

 

 

  



 
 

132 
 

Quadro 10: Infraestrutura/Salas de aula 02 

Salas	de	Aula	02		-	(2o	piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Configuração	do	Hardware: 
Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 

DVDRW, 
Memória	RAM	4	GB, 

HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 
Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 

Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 
Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 

Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 
Fonte:	400	Watts, 

Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	
2.0	(4	traseiras	e	2	frontais), 

Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 
Configuração	de	Software: 

Windows	7	Professional	64	bits. 
Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Não 

Lousa	digital Panasonic Sim 
Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 11: Infraestrutura/Salas de aula 03 

 

Salas	de	Aula	03	-	(2o	piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Configuração	do	Hardware: 
Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 

DVDRW, 
Memória	RAM	4	GB, 

HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 
Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 

Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 
Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 

Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 
Fonte:	400	Watts, 

Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	
(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 12: Infraestrutura/Salas de aula 04 

Salas	de	Aula	04	-	(1o	piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDA
DE 

COMPUTADOR 

Configuração	do	Hardware: 
Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 

DVDRW, 
Memória	RAM	4	GB, 

HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 
Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 

Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 
Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 

Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 
Fonte:	400	Watts, 

Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	
USB	2.0	(4	traseiras	e	2	frontais), 

Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 
Configuração	de	Software: 

Windows	7	Professional	64	bits. 
Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas	para	notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Não 

Lousa	digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 13: Infraestrutura/Salas de aula 05 

 

Salas	de	Aula	05	-	(1o	piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Configuração	do	Hardware: 
Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 

DVDRW, 
Memória	RAM	4	GB, 

HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 
Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 

Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 
Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 

Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 
Fonte:	400	Watts, 

Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	
(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Não 

Lousa	digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
 
 



 
 

136 
 

Quadro 14: Infraestrutura/Salas de aula 06 

Salas	de	Aula	06	-	(1o	piso) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Configuração	do	Hardware: 
Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 

DVDRW, 
Memória	RAM	4	GB, 

HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 
Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 

Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 
Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 

Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 
Fonte:	400	Watts, 

Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	
(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Não 

Lousa	digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 15: Infraestrutura/Salas de aula 07 

 
Salas	de	Aula	07	-	(1o	piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Configuração	do	Hardware: 
Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 

DVDRW, 
Memória	RAM	4	GB, 

HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 
Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 

Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 
Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 

Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 
Fonte:	400	Watts, 

Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	
(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Não 

Lousa	digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 16: Infraestrutura/Salas de aula 08 
 

Salas	de	Aula	08	-	(1o	piso) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Configuração	do	Hardware: 
Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 

DVDRW, 
Memória	RAM	4	GB, 

HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 
Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 

Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 
Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 

Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 
Fonte:	400	Watts, 

Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	
(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Não 

Lousa	digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 17: Infraestrutura/Salas de aula 09 

Salas	de	Aula		09	-	(1o	piso) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Configuração	do	Hardware: 
Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 

DVDRW, 
Memória	RAM	4	GB, 

HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 
Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 

Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 
Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 

Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 
Fonte:	400	Watts, 

Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	
(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Não 

Lousa	digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 18: Infraestrutura/Salas de aula 10 

Salas	de	Aula	10	-	(1o	piso) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 
DVDRW, 

Memória	RAM	4	GB, 
HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 

Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 
Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 

Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 
Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 

Fonte:	400	Watts, 
Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	

(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital  Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 19: Infraestrutura/Salas de aula 11 

Salas	de	Aula	11	-	(1o	piso) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 
DVDRW, 

Memória	RAM	4	GB, 
HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 

Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 
Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 

Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 
Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 

Fonte:	400	Watts, 
Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	

(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital  Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 20: Infraestrutura/Salas de aula 12 

Salas	de	Aula	12	-	(1o	piso) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 
DVDRW, 

Memória	RAM	4	GB, 
HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 

Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 
Placa	de	Vídeo	Intel	Onboard	, 

Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 
Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 

Fonte:	400	Watts, 
Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	

(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital  Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 21: Infraestrutura/Salas de aula 13 

Salas	de	Aula	13	-	(1o	piso) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 
DVDRW, 

Memória	RAM	4	GB, 
HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 

Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 
Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 

Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 
Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 

Fonte:	400	Watts, 
Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	

(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital  Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 22: Infraestrutura/Salas de aula 14 

Salas	de	Aula	14	-	(1o	piso) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Processador	INTEL	i3-3250		-3500MHz 
DVDRW, 

Memória	RAM	4	GB, 
HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 

Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 
Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 

Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 
Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 

Fonte:	400	Watts, 
Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	

(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital  Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 23: Infraestrutura/Salas de aula 15 

Salas	de	Aula	15	-	(1o	piso) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Processador	INTEL	i3-3250	-3500MHz 
DVDRW, 

Memória	RAM	4	GB, 
HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 

Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 
Placa	de	Video	Intel	Onboard, 

Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 
Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 

Fonte:	400	Watts, 
Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	

(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital  Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 24: Infraestrutura/Salas de aula 16 

Salas	de	Aula	16	-	(1o	piso) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Processador	INTEL	i3-3250	-	3500MHz 
DVDRW, 

Memória	RAM	4	GB, 
HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 

Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 
Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 

Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 
Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 

Fonte:	400	Watts, 
Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	

(4	traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

01 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 01 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital  Sim 

Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 25: Infraestrutura/Salas de aula 17 

 
Sala	de	Aula	17		-	(piso	térreo) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 
COMPUTADOR Não 00 
Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 00 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	notebook. Fixa Não 
Projetor Projetor	multimídia. 00 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Não 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital  Sim 

Fonte: FMP (2016). 

7.1.2 Sala dos professores 

A sala de professores é composta por dois gabinetes de trabalhos, espaços 

para reunião e integração entre os docentes, contando com mesas de reuniões e 

computadores conectados à internet. Há espaços com chave para cada docente 

colocar seu material de trabalho.  
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Quadro 26: Infraestrutura/Sala dos professores 

Equipamentos (Terminais de 
Microcomputadores, Projetor 

multimídia, impressoras, 
outros) 

Quantidade Workstations 
Horas 

disponíveis por 
dia 

Computadores 2 4 15 horas 

 

7.1.3 Infraestrutura para CPA 
Em apoio com setor de TI a CPA ganha corpo e respeito por desenvolver toda 

sua avaliação de pesquisa digital, desde 2015 a CPA vem criando um banco de 

dados de todas as pesquisas, e a cada ano une as informações e disponibiliza para 

nos meios de comunicação digital da FMP. 

Hoje a CPA tem muito respeito e confiança dos alunos, pois toda sua pesquisa é 

realizada de forma anônima.  

 

7.1.4 Gabinete/estações de trabalho para professores em tempo integral – TI 
O espaço para os professores em tempo integral possui 03 (quatro) gabinetes de 

trabalho individuais com computadores com internet, 03 gabinetes para trabalho com 

notebook e 01 (uma) mesa para socialização e reunião com 05 (cinco) lugares. 
7.1.4 Instalações sanitárias 

Instalações sanitárias masculina são com 23 banheiros e mais 2 unidades 

para cadeirantes no piso térreo. 

 

Instalações sanitárias feminina são com 23 banheiros e uma unidade para 

cadeirante no piso térreo. 

 

Auditório disponibiliza 4 unidade sanitárias totalizando 8 unidades junto 1 

unidade para cadeirante masculino e 1 para feminino. 
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7.1.5  Biblioteca - Infraestrutura Física 
 

A biblioteca funciona no horário das 08h00 às 12h00 e das 15h30min às 

21h30min. É coordenada por duas profissionais  com formação em biblioteconomia. 

Está instalada em local iluminado e boas condições de aeração e preservação 

do acervo e de fácil acesso às pessoas com dificuldade de locomoção. 

O acesso de estudantes, professores e funcionários é livre para consultas e 

utilização dos computadores, especialmente instalados para pesquisa. 

A biblioteca possui estantes, mesas e cadeiras para estudo individual ou em 

grupo e computadores com acesso à internet. 

 

7.1.5.1 Biblioteca: serviços e informatização 

A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo 

domiciliar; reserva; levantamento bibliográfico; e orientação quanto à normalização 

bibliográfica (normas ABNT). 

 

7.1.5.2 Biblioteca:plano de atualização do acervo 

O acervo bibliográfico tem sua expansão prevista com alocação de recursos 

orçamentários constantes de cronograma econômico-financeiro da Prefeitura 

Municipal de Palhoça-FMP. 

A expansão do acervo é feita por meio de solicitação sistemática dos 

professores e coordenadores em razão da necessidade da permanente atualização 

nas áreas lecionadas, bem como para atender à demanda de novos cursos. 

As referências básicas e complementares constantes nos planos de ensino, 

bem como os periódicos de referência impressos ou eletrônicos cujos títulos já 

façam parte da lista básica, conforme indicação dos docentes encontra-se 

contempladas no orçamento. 

 

7.1.6 Salas de apoio de informática ou infraestrutura equivalente 
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No que tange aos equipamentos de informática, A IES conta com 3 (três) 

laboratórios de informática. Os laboratórios de informática possuem espaço 

adequado à quantidade de computadores, são climatizados, para utilização dos 

discentes, no período dos intervalos e com agendamento prévio. Além disso, os 

alunos têm acesso aos computadores da biblioteca, que ficam disponíveis para uso. 
 

Quadro 27: Infraestrutura/Laboratório de informática 01 

LABORATÓRIO	DE	INFORMÁTICA	01	-	para	aulas	(Piso	térreo) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Configuração	do	Hardware: 
Processador	INTEL	i3-3250	-	3500MHz 

DVDRW, 
Memória	RAM	4	GB, 

HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 
Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887, 

Placa	de	Video	Intel	Onboard	, 
Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 

Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 
Fonte:	400	Watts, 

Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	(4	
traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

36 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 17 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital  Sim 

Fonte: FMP (2016). 
 

 
 
 

Quadro 28: Infraestrutura/Laboratório de Informática 02 
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LABORATÓRIO	DE	INFORMÁTICA	02	–	aberto	à	comunidade	(Piso	térreo) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Configuração	do	Hardware: 
Processador	AMD	Athlon	II	X2	B21	3,00GH 

DVDRW, 
Memória	RAM	2	GB,	HD	250	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 

Placa	de	Som:	Onboard, 
Placa	de	Video:	Onboard	, 

Placa	de	Rede:	OnboardBroadcom	10/100	MBPS, 
Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 

Fonte:	400	Watts, 
Conexões:	PS2	:	(teclado	ou	mouse)		USB:	10	USB	2.0	(6	

traseiras	e	4	frontais), 
Monitor	de	15”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

12 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. Não 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. Não 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital  Sim 
Fonte: FMP (2016). 
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Quadro 29: Infraestrutura/Laboratório de Informática 03 

LABORATÓRIO	DE	INFORMÁTICA	03	-	para	aulas	(2o	piso) 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 

Configuração	do	Hardware: 
Processador	INTEL	i3-3250	-	3500MHz 

DVDRW, 
Memória	RAM	4	GB,	HD	500	GB	Serial	ATA	7200	RPM, 

Placa	de	Som:	OnboardRealtek	ALC887,	Placa	de	Video	Intel	
Onboard,	Placa	de	Rede:	Onboard	10/100	MBPS, 

Mouse	Óptico,	Teclado:	ABNT	II, 
Fonte:	400	Watts, 

Conexões:	Conexões:	PS2:	2	(teclado	e	mouse),	USB:	6	USB	2.0	(4	
traseiras	e	2	frontais), 
Monitor	de	17”	LCD	Widescreen, 

Configuração	de	Software: 
Windows	7	Professional	64	bits. 

Acrobat	Reader 
Adobe	Flash. 

Microsoft	Office	Professional	2007. 
Navegador	Google	Chrome. 

28 

Estabilizador Estabilizador	de	tensão. 13 
NOTEBOOK   

Bancadas	para	
notebook. Fixa Não 

Projetor Projetor	multimídia. 01 

DVD Todos	os	computadores	possuem	leitor	de	DVD	nos	
Computadores? Sim 

Tela	para	projeção Fixada	para	projeção	do	projetor Sim 

Lousa	digital  Sim 

Fonte: Primários (2017). 
 
 
 

7.2 RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

7.2.1 Equipamentos de Informática 

Os equipamentos de informática são disponibilizados aos professores na sala 

de professores, na biblioteca e no laboratório de informática. Os acadêmicos 

possuem acesso aos equipamentos na biblioteca e no laboratório de informática. 

Na sala dos professores há um computador com acesso à internet, disponível 

para consultas e pesquisas. 
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Na biblioteca e no laboratório de informática há microcomputadores. Todos os 

equipamentos estão interligados a rede de dados geral e ao servidor de 

comunicação para acesso a Internet. 

Nas instalações administrativas há ainda computadores em cada sala e 

secretaria, com acesso a Internet. 

O sistema operacional principal é a plataforma Windows da Microsoft e os 

aplicativos seguem o padrão do mercado, utilizando editores de texto, planilhas 

eletrônicas e outros softwares mais utilizados na instituição. 

 7.2.1.1 Recursos Audiovisuais e Multimídia 

A Faculdade Municipal da  FMP, dispõe de recursos audiovisuais e multimídia 

que podem ser utilizados pelos professores e acadêmicos, mediante agendamento 

prévio com o funcionário responsável pelos equipamentos, o qual está encarregado 

de instalar os equipamentos no horário e sala conforme agenda, assim como, a 

desinstalar os mesmos após o uso. 

Tabela 8 – Recursos Audiovisuais e Multimidia 
RECURSOS AUDIOVISUAIS E MULTÍMIDIA 

Equipamento Quantidade 
Lousa Digital 20 

Tela para Projeção 07 
Projetor Multimídia 30 

Televisão 05 
Aparelho de DVD 01 

Câmera Fotográfica Digital 01 
Microfone 08 

Caixa de som 04 
Micro caixas 100 

  

7.2.1.2 Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

A manutenção e a conservação dos equipamentos, conforme a especificidade 

é executada por funcionários da faculdade ou por contratação de pessoal 

especializado. Adequação da Infraestrutura para o atendimento a pessoas com 

deficiência. 

Empresa Júnior: O projeto de expansão de espaço também prevê local 

específico para a instalação da Empresa Júnior para o curso de Administração. 

Laboratório de Ensino: O projeto de expansão de espaço também prevê local 

específico para a instalação do Laboratório Pedagógico para o curso de Pedagogia. 
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VIII. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL 

 
8. AUTO- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - CPA 

 

Os procedimentos de auto-avaliação institucional estão em conformidade com 

a Lei 10.861/2004 – SINAES) de forma que a A CPA foi instituída pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, e tem como objetivo 

assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, 

dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos estudantes. 

Enquanto estratégia de aplicação a CPA/FMP utiliza-se de questionários 

desenvolvidos pelos membros que a compõem, aplicando-os ao corpo discente, 

docente e técnico-administrativo. O objetivo central das avaliações periódicas é 

melhorar a qualidade da formação, da produção do conhecimento e da extensão, ou 

seja, aperfeiçoar os serviços educacionais prestados pela instituição. Portanto, a 

Avaliação Institucional está relacionada: 

● à melhoria da qualidade da educação superior; 

● à orientação da expansão de sua oferta; 

● ao aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 

social; 

● ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 

instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, 

da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da 

afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

Neste contexto, de acordo com o artigo 11 da Lei 10.681/04 as instituições de 

ensino superior, públicas ou privadas, devem constituir a sua Comissão Própria de 

Avaliação – CPA. Suas atribuições contemplam a condução dos processos de 

avaliação interna da instituição, da sistematização e da prestação das informações, 

por meio de relatórios, à comunidade acadêmica – corpo docente, discente e 

técnico-administrativo - e à sociedade civil organizada.  
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Portanto, conhecer o futuro é impossível, mas planejar e prever possíveis 

cenários, favoráveis ou não, é fundamental para a sobrevivência de um projeto, 

antecipando ações, minimizando riscos e amenizando as dificuldades. Sendo a 

seguinte base legal: 

• Lei n. 10.681-2004 - Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES e dá outras providências.  

• Decreto n. 6.303-2007 - Altera dispositivos dos Decretos n. 5.622/2005 e 

5.773/2006.  

• Decreto n. 5.773-2006 - Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.  

• Port. INEP n. 31-2005 - Estabelece os procedimentos para a organização e 

execução das avaliações.  

• Port. n. 106-2004 - Nomeia os membros da Comissão de Avaliação Institucional.  

• Port. n. 2.051-2004 - Regulamenta a Lei do SINAES. 

• Res. 02-2007 - Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à 

integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial. 

• Diretrizes para a Autoavaliação das Instituições – CONAES – agosto/2004 - Texto 

orientador que sistematiza a concepção, os princípios e as dimensões da avaliação 

estabelecida pelo SINAES e define as diretrizes para a sua implementação.  

• Roteiro de AutoAvaliação Institucional: Orientações Gerais – CONAES/INEP - 

2004. Documento que operacionaliza as diretrizes do SINAES e apresenta as 

orientações para o roteiro de avaliação interna (autoAvaliação Institucional). 

De acordo com o artigo 3º da Lei 10.861/04, a avaliação das instituições de 

educação superior deverá contemplar no seu processo avaliativo interno as dez 

dimensões seguintes:   

 I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, 
a extensão e as respectivas formas de operacionalização, 
incluídos os procedimentos para estímulo à produção 
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acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 
modalidades; 
III – a responsabilidade social da instituição, considerada 
especialmente no que se refere à sua contribuição em 
relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 
e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, 
da produção artística e do patrimônio cultural; 
IV – a comunicação com a sociedade; 
V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente 
e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 
desenvolvimento profissional e suas condições de 
trabalho; 
VI – organização e gestão da instituição, especialmente o 
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 
independência e autonomia na relação com a 
mantenedora, e a participação dos segmentos da 
comunidade universitária nos processos decisórios; 
VII – infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 
comunicação; 
VIII – planejamento e avaliação, especialmente os 
processos, resultados e eficácia da autoavaliação 
institucional; 
IX – políticas de atendimento aos estudantes; 
X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o 
significado social da continuidade dos compromissos na 
oferta da educação superior. (BRASIL, 2004). 

   A sensibilização para participação efetiva na avaliação institucional e 

divulgação do processo semestral envolve a comunidade acadêmica em todas as 

etapas da autoavaliação institucional.  Uma das estratégias utilizadas é a 

socialização e sensibilização para os o resultados da avaliação anterior. Assim, a 

comunidade acadêmica ao se perceber enquanto parte do processo se sente mais 

segura e confiante de seu papel na melhoria da das ações da IES. 

 Após definir o calendário para sensibilização, a CPA, encaminha à direção 

acadêmica os dados da pesquisa interna anterior dos discentes, para que a mesma 

possa realizar, primeiramente, a devolutiva da avaliação do professor coordenador 

de curso e em seguida faça a devolutiva do curso. Quando a direção acadêmica 

levanta alguma fragilidade na avaliação, para a coordenação de curso, a mesma 

deve conversar com o docente para que juntos revejam os indicadores e o “gaps” e 

a partir de então, possam definir algumas estratégias que venham a contribuir na 

qualificação da práxis docente. 
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 Somente após a devolutiva para os docentes é realizada a sensibilização 

junto aos discentes para a pesquisa do semestre, com a apresentação do 

cronograma, seja a pesquisa de avaliação docente ou a pesquisa de avaliação 

institucional. 

          Finda-se, assim, o processo de sensibilização (com devolutiva) que a CPA faz, 

deixando, na Instituição, uma cópia de todas avaliações, para consultas que se 

fizerem necessárias. A partir disso, o acompanhamento da CPA nas ações tomadas 

pela instituição. 

 8.1 Análise de dados 

Este momento se caracteriza pela consolidação dos dados apurados, 

dividindo-se em duas etapas por meio dos indicadores apurados junto aos  diversos  

segmentos acadêmicos. 

Os questionários para a Avaliação Institucional são compostos de questões 

objetivas de múltipla escolha e com opções dissertativas para sugestões e/ou 

comentários. Os questionários destinados aos acadêmicos são implantados no site 

da FMP, para serem respondidos on-line, sendo utilizados os laboratórios de 

informática para a aplicação das avaliações. 

 Assim que os dados são coletados, eles são separados gerando um relatório 

individual dos docentes, com a média das notas dos itens avaliados pelos discentes, 

a média da fase a qual o docente está atuando e a nota geral dos docentes da 

instituição.  

 Os dados coletados, dependendo do semestre, são institucional e dos 

docentes, ou seja, tratam de setores/áreas/infraestrutura e das notas atribuídas 

pelos discentes aos docentes em alguns critérios. Quanto ao institucional, é gerado 

um relatório parcial e repassado à Direção Administrativa. Quanto aos dos 

Docentes, além de um Relatório Geral, relatórios individuais são emitidos e 

repassados à Direção Acadêmica. 

A sistematização e a confecção do Relatório Final ficam a cargo da 

Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Municipal de Palhoça- FMP. 

A análise de dados é realizada a partir da estruturação e tabulação, 

quantitativa e qualitativa, dos dados levantados pela CPA da Faculdade Municipal de 
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Palhoça e das dimensões do SINAES. 

 

8.2  Divulgação de Resultados 

 No Semestre 2017-2, a divulgação dos resultados da pesquisa realizada em 

2017-1 ocorreu de três formas distintas:  

1. Em sala de aula, quando algum membro da CPA apresentou os resultados 

consolidados da avaliação docente aos alunos de todos os três cursos da instituição, 

expondo os resultados por médias por fase e por curso, bem como os principais 

resultados obtidos na avaliação institucional, apresentando ainda um plano de ação 

com os principais itens avaliados;  

2. Exposição dos resultados consolidados em gráficos no hall da instituição para a 

visualização de toda a comunidade acadêmica;  

3. Publicação dos resultados no site da Faculdade Municipal de Palhoça. No mesmo 

momento, é feita a sensibilização da comunidade acadêmica para que os mesmos 

venham a participar da nova avaliação do Semestre. 

Em ambas as avaliações, a FMP tem como estratégia, primeiramente 

encaminhar o instrumento de avaliação com o parecer da comissão verificadora para 

equipe gestora para que realize um estudo das questões apontadas pela referida 

comissão. 

 O segundo momento ocorre com a reunião da equipe gestora para que sejam 

levantadas as fragilidades, as possibilidades e potencialidades da instituição e dos 

cursos apontadas no instrumento de avaliação. 

 O terceiro momento se caracteriza pela socialização dos resultados com a 

comunidade acadêmica, nas diferentes instâncias e a proposição de um plano de 

ação que será encaminhado à direção executiva. 

 Por fim, a equipe gestora se reúne e organiza um plano de gestão que é 

encaminhado para o Conselho Superior. Após, a sua aprovação e/ou considerações 

será elaborado/revisto o planejamento estratégico da FMP. 

 

8.3  Elaboração do relatório de auto-avaliação 
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          Esse momento é voltado para a avaliação da coerência do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, das metas e das ações desenvolvidas pela 

Faculdade Municipal de Palhoça – FMP, na qual, a instituição avalia suas 

potencialidades, fragilidades e propostas de melhorias, durante reuniões prévias dos 

diversos setores da FMP, conforme a dimensão e apresenta e discute em reunião 

com representantes de todos os atores e segmentos, construindo assim, propostas 

gerais para ações imediatas e futuras. 

            Assim que os dados são coletados, eles são separados gerando um relatório 

individual dos docentes, com a média das notas dos itens avaliados pelos discentes, 

a média da fase a qual o docente está atuando e a nota geral dos docentes da 

instituição. Esses relatórios são repassados para a Direção Acadêmica que, por sua 

vez, transfere aos coordenadores de curso com a recomendação de darem o 

feedback aos docentes avaliados, discutindo os itens que mais chamaram a 

atenção, tanto pelo lado positivo, como pelo negativo 

Cabe destacar que, a Avaliação Institucional da Faculdade Municipal de 

Palhoça apresenta análises e resultados durante todas as suas etapas, com uma 

visão sistêmica e contingencial, e atinge momentos de consolidação de resultados 

de maneira mais geral e abrangente. 

  



 
 

160 
 

Quadro 30: instrumentos de avaliação da CPA 

 
Instrumentos e ações 

utilizados pela Comissão  

 

Questionários. 

Própria de 
 

 
 

Avaliação da Faculdade 
Municipal de Palhoça – FMP 

 

 

Reuniões com a Direção da 

Faculdade. 

 

Documentos oficiais da instituição. 

 

Relatório das avaliações anteriores. 

 

Análise do PDI e PPC de cada curso. 

      

O relatório da CPA FMP é postado na plataforma e-MEC, anualmente, 

conforme Calendário definido pelo MEC. 

A divulgação dos dados é feita pelas coordenações de curso e equipe gestora, 

com a divulgação em sala, no site, no e-mail, no mural eletrônico, na reunião com 

representante de turma e colegiado. 
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IX. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÀRIOS  
 

9. AUTONOMIA DA FACULDADE DE MUNICIPAL DA PALHOÇA EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 
 

O Regimento Interno disciplina as relações entre a Faculdade Municipal da 

Palhoça e seu Mantenedor, o município de Palhoça, delimitando-lhes autoridade e 

competências, no respeito às respectivas esferas de atuação. 

 A Faculdade Municipal da Palhoça, por ser uma instituição pública e recém-

criada, ainda possui forte vínculo com o mantenedor. 

O Mantenedor é responsável perante as autoridades públicas e ao público em 

geral, pela Faculdade Municipal da Palhoça, incumbindo-lhe tomar as medidas 

necessárias ao seu bom funcionamento respeitadas os limites da lei, do Regimento 

Interno, da liberdade acadêmica e didático-pedagógica do corpo docente, do corpo 

discente e da autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

Compete ao Mantenedor prover adequadas condições de funcionamento das 

atividades da instituição, colocando-lhe à disposição dos bens móveis e imóveis 

necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos ou alugados, 

assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros para custeio das suas 

finalidades, nos termos do plano orçamentário aprovado. 

Ao Mantenedor cabe a administração orçamentária, patrimonial e financeira 

da Faculdade Municipal da Palhoça podendo delegá-la no todo ou em parte, à 

Presidência da FMP. Dependem de aprovação do Mantenedor as decisões dos 

órgãos colegiados que importem em aumento de despesas ou custos, previstos ou 

não no plano orçamentário. 

A Faculdade Municipal da Palhoça goza de autonomia nos assuntos 

acadêmicos e didático-pedagógicos.  

 As direções são de escolha do Chefe do Poder Executivo municipal e os 

professores são admitidos mediante concurso público, nos termos da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 ou processo seletivo, no caso de 
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substitutos, elaborados pela Comissão de Processo Seletivo da Faculdade Municipal 

de Palhoça. 

 O ingresso dos acadêmicos é feito mediante vestibular organizado por 

instituição contratada por meio de processo licitatório conforme Lei nº 8666/93 ou, no 

caso de vagas remanescentes, por processo seletivo simplificado realizado pela 

comissão de processo seletivo da FMP. 

 A autonomia da Faculdade Municipal da Palhoça faz parte de um processo 

evolutivo e contínuo que está desenvolvimento. As ações acadêmicas estão 

naturalmente voltadas para essa autonomia necessária e salutar para que a 

instituição se destaque dentre as mais qualificadas em nível nacional e cumpra sua 

função social. 

9.1 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas 
 

 A gestão institucional também disponibiliza à comunidade sua inserção junto 

à seu ambiente físico por meio das atividades de extensão e, da mesma forma, 

oportuniza uma relação de troca de saberes por meio de parcerias com inúmeras 

entidades.  Ela mantém convênios com entidades e instituições da região, com o 

objetivo de promover o intercâmbio de experiência nas áreas científica, técnica e 

cultural, bem como, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e de formação de 

pessoal.  

 A mais recente parceria da FMP foi firmada com o instituto LARUS – 

Pesquisa, proteção e Educação Ambiental. Esse é um passo importante para o 

desenvolvimento das políticas de gestão ambiental que serão implementadas que 

conforme cronograma até final de 2018. 

A FMP mantém convênio com as seguintes instituições: 
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Quadro 30: Convênios com instituições e empresas 

 
 

CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

 Entidades e Associações de Classe 

 
Prefeitura Municipal de Palhoça; 
Associação Empresarial de Palhoça (ACIP) 
Conselho Regional de Administração (CRA) 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
Instituto LARUS – Pesquisa, proteção e educação 
ambiental 

Entidades Específicas para 
Realização de Estágios 

 
Centro de Integração Nacional de Estágios para Estudantes – 
CEINEE 
Fundação de Apoio ao estudante Catarinense –   FAEC 
Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas – 
FEPESE 
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE 
Instituto Evaldo Lodi de Santa Catarina – IELSC 
Instituto Catarinense de Estágio e Assessoria – ICEA 
Instituto da promoção humana, aprendizagem e Cultura 
– IPHAC 
Rede Nacional de aprendizagem, promoção social e 
integração 

 
 

9.2 ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E  
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 

Compete ao Mantenedor prover adequadas condições de funcionamento das 

atividades da Faculdade Municipal de Palhoça, colocando-lhe à disposição dos bens 

móveis e imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos ou 

alugados, assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros para custeio das suas 

finalidades, nos termos do plano orçamentário aprovado.  

A Presidência é responsável pela gestão econômico-financeira a qual tem sua 

previsão elaborada em parceria com o Mantenedor a partir do levantamento das 

necessidades feito na própria instituição e limitado pelo valor orçamentário destinado 

à faculdade, a exemplo das secretarias municipais. 

 A previsão orçamentária anual é aprovada pela Câmara de Vereadores de 

Palhoça para apreciação e votação. 

O plano de investimento é feito de acordo com a previsão de expansão 

institucional que considera o desenvolvimento dos cursos que já estão sendo 
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oferecidas, as atividades complementares, de pesquisa e de extensão, bem como os 

demais elementos da tabela de expansão apresentada em item anterior.   
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X. ANEXOS 
 
Projeto Pedagógico curso de Administração 

Projeto Pedagógico curso de Pedagogia 

Projeto Pedagógico curso Tecnólogo em Gestão de Turismo 

 


