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APRESENTAÇÃO 

 

Um novo ciclo de desenvolvimento da Instituição se instala em 2016, com a 

proposta deste Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), voltado para os próximos 

05 anos. Suas postulações compreenderão o fortalecimento e a renovação de 

compromissos e o estabelecimento de novos objetivos e metas que ampliem o alcance 

social, econômico, cultural e regional de sua atuação. 

 Assim, este PDI é o principal instrumento de planejamento e gestão da Faculdade 

dos Guararapes de Recife e está vinculado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 

assegurado o indispensável alinhamento estratégico quanto ao perfil da gestão e quanto 

aos compromissos assumidos pela Instituição com a formação cidadã e com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade local, regional e nacional. 

O Projeto da Faculdade dos Guararapes de Recife tem a perspectiva de ofertar 

cursos de graduação e de pós-graduação, que contribuam para desenvolver a formação 

de profissionais de alto nível, preparando a força de trabalho local para o exercício 

profissional com excelência. Visando atender a esta necessidade, este PDI busca 

demonstrar a capacidade da instituição em ofertar cursos de graduação e de pós-

graduação que de fato contribuam para que o estado continue se desenvolvendo 

economicamente e socialmente.  

A FG Recife prioriza, de modo qualitativo e planejado, as ações capazes de 

potencializar o seu desenvolvimento na direção da sua visão e de seus valores. Esta 

intencionalidade é demonstrada e expressa neste PDI que é o alicerce das características 

da Instituição quanto à demonstração de suas capacidades. 

Direção do Campus da FG Recife 
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A Faculdade, neste Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, redefine seu 

perfil estratégico institucional para os próximos cinco anos, de 2016 a 2020, mantendo 

consonância e vinculação com seu Projeto Pedagógico Institucional – PPI, documento 

onde, claramente, encontram-se expostas a filosofia e as políticas institucionais para as 

dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e da ação comunitária. 

O amadurecimento progressivo da FG Recife é fruto de uma prática de gestão 

baseada no planejamento e na avaliação. A interação entre esses dois componentes 

subsidia a execução de metas e transforma a realidade institucional num processo cíclico 

e democrático. A gestão da Instituição acontece em conformidade com esses princípios, 

pois compreende que, ao se avaliar, internamente, e ser avaliada pelas instâncias 

externas, ela exercita o aprender a aprender e extrai lições de sua própria experiência, 

retroalimentando a realidade interna com a consolidação de boas práticas e o ajuste de 

eventuais falhas. Além da avaliação institucional, outros instrumentos e sistemas 

garantem uma gestão integrada da Instituição, com abrangência em todos os níveis, 

como o plano estratégico de longo prazo, e o orçamento. 

A metodologia da elaboração do PDI contemplou um processo participativo na 

análise de cenário, na definição de objetivos e na proposição de metas, envolvendo os 

dirigentes da Administração Superior e da Administração Acadêmica da Faculdade, 

assegurando uma real expressão de todos os segmentos da Instituição. 

A construção do PDI foi delineada sob a perspectiva basilar do planejamento do 

futuro institucional, tendo como orientações estratégicas: 

• busca da excelência acadêmica; 

• efetiva integração entre as atividades do ensino, da pesquisa e da extensão; 

• alinhamento teoria e prática na aprendizagem; 

• sustentabilidade; 
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• capacidade de promover a oferta de ensino continuado; 

• preservação do compromisso com a formação cidadã e com o desenvolvimento 

sustentável do Estado, da Região e do País. 

 

Este PDI está organizado em quatro partes. 

A primeira parte contém o perfil institucional constituído dos seguintes aspectos: 

• breve relato histórico de atividades da instituição; 

• inserção regional e áreas de atuação acadêmica; 

• missão, visão, princípios; 

• finalidades; 

• responsabilidade social; 

• políticas institucionais; 

• planejamento e gestão; 

• organização administrativa; 

• organização e gestão de pessoal; 

• políticas de atendimento aos discentes; 

• organização didático-pedagógica; 

• oferta de cursos e programas; 

• infraestrutura física; 

• infraestrutura acadêmica; 

• sustentabilidade financeira. 
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A segunda parte delineia as Diretrizes Programáticas para a Gestão Estratégica 

no período de 2016 a 2020, para as seguintes dimensões: 

A terceira parte define as metas da Instituição para seus cursos e serviços, na 

forma de uma matriz institucional de metas, contemplando a expansão e o 

desenvolvimento para os próximos cinco anos. 

A última parte apresenta as diretrizes e princípios  do projeto de autoavaliação 

institucional.  

Este PDI traduz, portanto, a visão de longo prazo da Faculdade e sua execução 

tornar-se-á realidade na vida acadêmica pela sinergia nas ações cotidianas e pela efetiva 

participação dos integrantes dos diversos segmentos da comunidade acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  

11 

PARTE I 

PERFIL INSTITUCIONAL 
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2.1  Breve Histórico 

A Sociedade Capibaribe de Educação e Cultura (SOCEC), pessoa jurídica de direito 

privado, cadastrada no CNPJ sob nº 41.229.501/0001-21, com sede na Rua Comendador 

José Didier, nº 27, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, é a Mantenedora 

da Faculdade dos Guararapes de Recife e é uma entidade mantenedora com fins 

lucrativos. Foi criada em 1993, com o propósito de desenvolver atividades acadêmicas, 

oferecendo oportunidades de aprendizagens e de formação profissional e, através de 

cursos e atividades diversificadas, responder aos anseios da comunidade, propondo-se 

a participar do processo de desenvolvimento do município e do Estado. 

A Faculdade dos Guararapes de Recife (FG Recife), até maio de 2014 denominada 

Faculdade CEDEPE, é uma instituição com 4 anos (quatro) anos de atuação no ensino 

superior. Porém, sua história começou há 22 (vinte e dois) anos com a oferta de 

programas de educação corporativa. No percurso de sua história, mesmo antes de ser 

credenciada como uma Instituição de Ensino Superior (IES), destacamos fatos 

importantes que fortaleceram seus alicerces e motivaram a expandir sua oferta também 

para a graduação.  

A Instituição foi fundada em 1989, primeiramente, denominada de Centro de 

Desenvolvimento Pessoal e Empresarial (CEDEPE), iniciou sua oferta acadêmica com 

Programas de Desenvolvimento em Gestão. Apenas em 1998 iniciou a oferta de pós-

graduação lato sensu através de parcerias com outras Instituições da região. Só no ano 

de 2007, o CEDEPE obteve o credenciamento especial no Ministério da Educação (MEC)  

para oferta de pós lato-sensu, na modalidade de MBAs Executivos, através da Portaria 

Número 964 de 10/10/2007.  

O CEDEPE já possuía uma história exitosa porque oportunizou à região formação 

em nível de pós-graduação obtendo destaque regional e até nacional com o seu projeto 

pedagógico institucional. Na sua trajetória, já possui mais de 10.000 egressos de pós-
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graduação lato sensu em todo o Brasil, sendo considerada uma Instituição de referência 

pela metodologia de ensino, idônea e comprometida com a qualidade dos serviços 

prestados. Como marca de sua qualidade acadêmica, a instituição, por 10 anos 

consecutivos, foi eleita pelas revistas EXAME e VOCÊ S/A e pelos jornais Valor e Folha de 

São Paulo, entre as 10 (dez) melhores Escolas de Negócios do país.  

Como consequência dessa história e de sua atuação forte e de qualidade na 

região, a mantenedora CEDEPE (mesma denominação da Mantida) solicitou no ano de 

2009 o credenciamento como Instituição de Ensino Superior (IES). Inicialmente solicitou 

o Curso de Graduação em Administração, processos que tramitaram conjuntamente e a 

escolha desse curso ocorreu devido à sua vocação inicial para a área de negócios. 

A Faculdade CEDEPE foi credenciada então, em 2012, através da Portaria nº 310 

de 05 de abril de 2012 com o propósito de implantar um modelo educacional 

diferenciado, centrado em um projeto que busca a integração entre as ciências, 

assegurando a formação integral do aluno, através das relações com o mundo e a 

preparação para a vida profissional.  Teve como primeiro curso autorizado a Graduação 

em Administração com a Portaria MEC nº 49 - de 28/05/2012. 

Se faz necessário destacar que em 2014, através da Portaria 301 de 16 de maio 

de 2014, a Instituição que tinha a denominação Faculdade CEDEPE incidiu pelo processo 

de alteração de denominação de mantida passando a se chamar Faculdade dos 

Guararapes de Recife (FG Recife). No mesmo ano, em novembro, também sofreu 

transferência de Mantença. A partir da Portaria 715 de 27 de novembro de 2014, o 

Centro de Desenvolvimento Pessoal e Empresarial (CEDEPE) deixa de ser Mantenedora 

da FG Recife, assumindo essa responsabilidade a Sociedade Capibaribe de Educação e 

Cultura (SOCEC). 

É importante ressaltar que a marca CEDEPE não deixa de existir. Com a mudança 

de denominação de mantida para FG Recife, o CEDEPE passa a ser um núcleo interno 

(deliberado pelo CONAD) que oferece uma metodologia inovadora na área de pós-

graduação em negócios. Os cursos oferecidos possuem processo de seleção, 

metodologia e projetos inovadores e específicos. 
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Essas mudanças foram provocadas para fortalecer a missão e os propósitos 

institucionais e promover o crescimento da Instituição a partir das possibilidade de 

integração e reestruturação do Projeto Pedagógico Institucional. Isso, claro, respeitando 

sua história e expertise principalmente na área de negócios. A história da Instituição 

sempre foi exitosa no cenário pernambucano e contribuindo com a formação de 

profissionais competentes que atuam no desenvolvimento local.  

No seu portfólio de cursos de pós-graduação, os primeiros programas ofertados 

foram o MBA Executivo em Gestão Empresarial, MBA Executivo em Gestão Financeira e 

Contábil, MBA Executivo em Marketing e Vendas e MBA Executivo em Liderança.  

Ainda como Faculdade CEDEPE, em 2013,  a instituição lançou mais dois cursos, 

o MBA em Gestão de Projetos e MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Em 

2014 e 2015, iniciou-se a oferta dos cursos de MBA em Gestão de Negócios 

Internacionais e Comércio Exterior, MBA em Logística e Supply Chain Management, 

MBA em Gestão de Operações Automativas e o MBA em Sistemas e Estratégias de 

Inovação.  

Um passo importante enquanto Instituição de Ensino Superior, foi dado no ano 

de 2013, quando a Instituição iniciou a oferta da graduação em Administração. O 

lançamento do curso foi marcado por um projeto de formação de administradores 

inovador na região, tendo diferenciais, entre eles, a possibilidade de dupla titulação e 

módulos internacionais anualmente. 

Na extensão, a FG Recife também possui experiência com cursos de capacitação 

profissional na área de consultoria empresarial e oferece também, treinamentos 

customizados. A Instituição conta com uma equipe de consultores e assessores que 

proporcionam a capacitação de líderes e executivos das organizações, nos mais diversos 

mercados de atuação. Nessa área, a FG Recife possui metas importantes de criação de 

novos programas, em novas áreas, e com maior abrangência na região de inserção. 

Como veículo de conscientização, a FG Recife promove, sistematicamente, 

palestras sobre vários temas na área empresarial, marketing e vendas, financeira e na 

área de gestão de pessoas e liderança que possam contribuir para maior reflexão, 
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participação e autonomia das pessoas gestoras, bem como a melhoria na atuação dos 

seus cargos executivos.  

A expertise na área de conhecimento de negócios, fez a Instituição tornar-se 

sede da Qualificação Empresarial do Nordeste Brasileiro. Isto significa que algumas das 

atividades desenvolvidas na Instituição, como formação de Master Business de 

Executivos, são reconhecidas por grandes organizações nos diferentes pontos do País. 

Um passo importante na história da Instituição foi a sua integração na Rede 

Internacional de Universidades Laureate em julho de 2012. A partir desse momento, 

vários investimentos passaram a fortalecer a proposta da instituição, como a proposta 

de uma formação internacional para os estudantes do primeiro curso de graduação 

(Administração), implantação de sistemas de registros acadêmicos e administrativos, 

novos espaços de convivência, novos laboratórios, implantação de processos em todas 

as áreas (acadêmicas, de RH, financeira), etc. A Rede Laureate passa a oportunizar a 

então Faculdade CEDEPE, uma gama de possibilidades de parcerias entre as instituições 

pertencentes a rede, sempre com o intuito de fortalecer o ensino e consolidar sua 

marca. 

No ano de 2013, já se iniciou o trabalho de expansão da oferta na graduação. 

Foram protocolados no sistema E-MEC novos cursos. Esse período reforçou o 

crescimento da FG Recife, sendo notória a evolução e o seu avanço acadêmico, 

administrativo e de comunicação com a sociedade onde a Instituição estava inserida. 

A Laureate International Universities é líder global no segmento de Educação que 

provê acesso ao ensino superior de qualidade em Instituições inovadoras do mundo 

todo. A rede é formada por mais de 80 instituições espalhadas em todos os continentes, 

que oferecem cursos presenciais e on line.  

A Laureate Brasil, atualmente, é formada por 12 instituições de ensino que 

possuem mais de 40 campi em oito estados brasileiros. Fazem parte da Rede no Brasil: 

A FG Recife; Faculdade dos Guararapes (FG); Centro Universitário do Norte (UniNorte); 

Centro Universitário IBMR; Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter); Faculdade de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (FADERGS); Faculdade Internacional da Paraíba 
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(FPB); Universidade Anhembi Morumbi (UAM); BSP – Business School São Paulo; 

Complexo Educacional FMU (SP); Universidade Potiguar (UNP) e Universidade Salvador 

(UNIFACS). 

 Para suportar o crescimento da oferta da graduação e pós-graduação planejado, 

a Mantenedora possibilitou a mudança de sede da Instituição em 2014. Numa nova 

instalação em uma nova localização, a FG Recife passa a atender a demanda por ensino 

superior na região do centro da cidade e também para habitantes da zona norte. O novo 

prédio já traz espaços que permitem: 

 a implantação de novos laboratórios (como de informática, química, física, 

prancheta, desenho técnico); 

 uma biblioteca que atende a comunidade acadêmica não só com um maior 

espaço e maior acervo bibliográfico, mas também com espaços de estudos em 

grupo e individual, terminais de pesquisa; 

 sala de professores com gabinetes de atendimento, equipamentos e conforto; 

 a implantação de setores importantes de atendimento aos estudantes, como o 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico e o Núcleo de Acessibilidade Guararapes 

(NAG); 

 Infraestrutura de destaque e maior para a Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

 Melhorias no espaço para arquivo do acervo acadêmico; 

 Sala dos Coordenadores de Cursos, com gabinetes individuais e sala de reuniões; 

 Sala para a realização das reuniões dos Núcleos Docente Estruturantes e 

Conselhos de Cursos; 

 Novos espaços de convivência e de alimentação. 
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O ano de 2015 foi um ano de preparação para a expansão planejada no PDI anterior, 

com período de 2011 à 2015. Foram recebidas, 7 comissões de avaliação do INEP/MEC 

com a finalidade de autorizações de novos cursos. Todas as avaliações externas foram 

bem sucedidas com conceitos de curso igual a 4 e tendo todos os requisitos legais 

plenamente atendidos. 

CURSO CONCEITO DE CURSO 

Bacharelado em Ciências Contábeis 4 

CST em Marketing 4 

CST em Gestão de Recursos Humanos 4 

CST em Logística 4 

CST em Gestão Comercial 4 

Bacharelado em Ciência da Computação 4 

Psicologia 4 

 

 Além das visitas de autorização, em 2015, 2 novos cursos tiveram suas portarias 

de autorização publicadas, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia da Produção. 

 O ano de 2016 iniciou de forma promissora para a FG Recife. Sete novos cursos 

foram ofertados a comunidade, parcerias importantes foram estabelecidas, como a 

abertura de um posto avançado do SEBRAE dentro da instituição e a parceria com o 

CESAR para a pós-graduação na área de tecnologia. 

 Para a Pós-Graduação CEDEPE, ainda em 2016, a Mantenedora SOCEC 

possibilitou, após estudos e avaliações, uma nova instalação para o Núcleo, localizada 

em um importante empresarial da região. A nova unidade atende a demanda de um 

público específico pela localização e serviços de suporte oferecidos. 
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A história da Faculdade dos Guararapes de Recife é construída sob uma base, 

que é o seu PDI, e um espelho que reflete o seu modus operandi, que é a avaliação 

institucional interna e externa. Na avaliação da Instituição são identificadas, entre 

outras coisas, as expectativas positivas e negativas dos segmentos de sua comunidade 

acadêmica. Enquanto os aspectos positivos são reforçados a Administração Superior da 

Faculdade encaminha soluções para os aspectos negativos. As soluções incorporam, na 

maioria das vezes e na medida do possível, as sugestões da própria comunidade da 

Faculdade.  

O seu amadurecimento progressivo é, pois, fruto de uma prática de gestão 

baseada em um recurso metodológico dos mais salutares na aprendizagem: a avaliação. 

Ao se avaliar, internamente, e ser avaliada pelas instâncias externas, a Instituição 

exercita o aprender a aprender e tira lições de sua própria experiência.  

Além do trabalho desenvolvido pela CPA/FG Recife, a instituição conta com o 

apoio de um centro de inteligência e pesquisas da Rede Laureate que fornece 

informações sobre avaliações complementares importantes e que norteiam a gestão 

institucional. O Centro é o Market, Analysis & Planning (MAP) que possui um portfólio 

que envolve pesquisas de satisfação de alunos e professores, engajamento dos 

colaboradores SOCEC, atuação de egressos e de posicionamento de marca. 

O Projeto Pedagógico da Faculdade dos Guararapes de Recife é reconhecido pela 

sociedade devido ao resultado prático que os alunos obtêm através dos programas, em 

especial, os de pós-graduação, atingindo assim a satisfação das suas reais necessidades 

de desenvolvimento pessoal e empresarial, com base nos conceitos de educação 

corporativa e de educação continuada. 

Com o amadurecimento e o projeto consolidado, a comunidade acadêmica 

espera novos passos da Faculdade e um deles é a ampliação do portfólio de cursos de 

graduação, ampliando sua atuação e assim ajudando a formação de profissionais que 

atuarão no desenvolvimento socioeconômico do estado, da região e do país. Assim, 

procurando responder a estes anseios da sua comunidade, a instituição solicitou novos 

cursos ao Ministério da Educação (MEC) e cumpriu metas de ampliação estabelecidas 

em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  
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Está em tramitação no sistema eletrônico do MEC (E-MEC) novos cursos que 

aguardam avaliação in loco pelo INEP/MEC. São eles: Engenharia Mecânica e 

Publicidade e Propaganda. 

É meta da FG Recife a expansão da oferta da graduação e da pós-graduação para 

outras áreas de conhecimento, sempre alinhada ao cenário educacional e ao contexto 

sócio- econômico do Brasil, da Região Nordeste e em especial ao Estado de Pernambuco. 

Este PDI, também apresenta o plano de expansão na graduação para o período de 2016 

à 2020, consolidando a missão da instituição de ofertar ensino de qualidade e promoção 

de sustentabilidade para o estado e região. 
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3.1 Panorama do Estado – Contexto Socioeconômico 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade dos Guararapes de 

Recife foi elaborado a partir das considerações a respeito das demandas de natureza 

econômica e social do contexto regional onde a instituição está inserida, bem como, 

com os objetivos institucionais legitimados por meio do Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI). 

Para análise do contexto educacional é necessário fazer considerações sobre as 

demandas sociais e econômicas e essa análise requer considerar alguns aspectos 

políticos e sociais que são indispensáveis para conduzir as ações na educação superior. 

No contexto das políticas públicas tomamos como eixo orientador o Plano 

Nacional de Educação - PNE que resume as metas do governo em relação à melhoria da 

educação nacional no que tange aspectos qualitativos e quantitativos.  Dentre as metas 

propostas pelo PNE citamos a elevação global do nível de escolaridade da população, a 

melhoria da qualidade do ensino e a redução das desigualdades sociais e regionais 

quanto ao acesso e a permanência.  

É neste sentido que este PDI alinha-se aos objetivos e metas do Plano Nacional 

da Educação - PNE, pois tem o objetivo de aumentar a oferta da graduação, com o 

aumento de vagas no ensino superior contribuindo para elevação da taxa de matrículas; 

da mesma forma, contribui para a redução das desigualdades regionais, diversifica 

regionalmente o sistema superior de ensino e consolida a perspectiva de formar 

profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento social da RMR e 

notadamente do município de Recife.  

 

 

3 
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Com relação aos números da educação superior cabe registrar que, a partir do 

último Censo, a taxa bruta nacional de escolaridade em nível superior alcançou 27,8% 

da população. O PNE pretende melhorar esse indicador aumentando para 50% o nível 

de escolaridade até 2020, ou seja, 12 milhões de matrículas.  

Outro ponto que merece ser considerado no desenvolvimento do plano de 

desenvolvimento institucional, refere-se aos aspectos econômicos. Pernambuco vem 

ampliando sua infraestrutura econômica, atraindo importantes investimentos e 

elevando seus indicadores.  

A história de Pernambuco revela sua vocação para os grandes investimentos. 

Terra dos mascates e das influências dos colonizadores europeus, o Estado sempre foi 

um centro econômico desenvolvido desde sua origem como uma das três maiores 

capitanias. A localização, que permitiu a chegada desses colonizadores, e as riquezas, 

que atraíram comerciantes de todo o mundo, ainda hoje são atributos que seduzem 

investidores de todos os recantos. 

O Estado de Pernambuco destaca-se, também, na Região Nordeste, porque 

possui um parque industrial em franco desenvolvimento, principalmente a partir da 

implementação do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco – PRODEPE, 

destinado a empreendimentos industriais e comerciais. É o programa de incentivos 

fiscais mais atrativo do país. O governo também presta apoio aos empresários na 

procura da infraestrutura mais adequada a cada negócio.  

Este programa é coordenado pela Agência de Desenvolvimento Econômico de 

Pernambuco – AD/Diper. O diferencial que Pernambuco apresenta está, por exemplo, 

na sua situação privilegiada em diversos aspectos que o levou a ser reconhecido 

recentemente como o estado nordestino de maior competitividade – é o 10º Estado 

brasileiro, segundo o ICE-F (Índice de Competitividade Estadual – Fatores).  

A constatação foi feita a partir de trabalho divulgado em fevereiro de 2006 pelo 

Movimento Brasil Competitivo (MBC) e pela Fundação de Economia e Estatística 

Siegfried Emanuel Heuser (FEE), que seguiu o método do economista americano Michael 

Porter.  
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Outro grande fator de destaque para o Estado é a infraestrutura relacionada ao 

transporte marítimo, uma vez que conta com dois dos mais importantes portos 

regionais, o do Recife e o de Suape, com um destaque especial ao Porto Fluvial de 

Petrolina. Constitui uma das diretrizes do Governo a unificação e modernização da 

gestão dos três portos do Estado, instituindo um planejamento integrado, operacional 

e de investimentos. 

Locomotiva do desenvolvimento de Pernambuco, o Complexo Industrial 

Portuário de Suape é considerado um dos principais polos de investimentos do país. O 

Porto apresenta estrutura moderna, com profundidades entre 15,5m e 20,0m e grande 

potencial de expansão. Sua localização estratégica em relação às principais rotas 

marítimas de navegação o mantém conectado a mais de 160 portos em todos os 

continentes, com linhas diretas da Europa, América do Norte e África. 

A movimentação portuária cresce em ritmo acelerado e consolida Suape como 

um porto concentrador e distribuidor de cargas. Em 2011, a movimentação de cargas 

ultrapassou os 11 milhões de toneladas e a de contêineres foi maior que 400 mil TEUs, 

o que representa um crescimento de 25% e 33%, respectivamente, em relação ao ano 

anterior. 

São mais de 100 empresas em operação, responsáveis por mais de 25 mil 

empregos diretos, e outras 50 em implantação. Entre elas, indústrias de produtos 

químicos, metal-mecânica, naval e logística, que vão fortalecer os polos de geração de 

energia, granéis líquidos e gases, alimentos e energia eólica, além de abrir espaços em 

outros segmentos como metal-mecânico, grãos e logística. Tudo isso somado supera os 

40 bilhões de reais em investimentos, gera 15 mil novos empregos e mais de 40 mil 

empregos na construção civil. 

Os municípios que tiveram maior participação no Produto Interno Bruto de 

Pernambuco em 2010 foram: Recife, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo 

Agostinho e Petrolina. Juntos participaram com 57,9% do PIB de Pernambuco e com 

31,2% da população. 

http://www.portoderecife.com.br/
http://www.suape.com.br/
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Vale ressaltar que somente 25 dos 185 municípios pernambucanos em 2010 

representaram aproximadamente 79% do PIB do Estado, enquanto possuem 58% da 

população residente. 

Produto Interno Bruto e participação percentual dos 5 maiores municípios de 

Pernambuco ‐ 2009‐2010 

 
Ranking Municípios 

PIB R$ (BILHÃO) 
Participação % 

em PE 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 1 Recife 24,72 30,03 31,52 31,55 

3 2 Ipojuca 6,88 9,10 8,78 9,56 

2 3 Jaboatão dos Guararapes 7,29 8,36 9,29 8,78 

4 4 Cabo de Santo Agostinho 3,60 4,48 4,59 4,70 

7 5 Petrolina 2,32 3,15 2,96 3,31 

  Subtotal 44,81 55,11 57,14 57,90 

  Pernambuco 78,43 95,19 100,00 100,00 

 

 

 Fonte: CONDEPE/FIDEM ,IBGE    

 

Desde o início desta década, o crescimento de Pernambuco vem sendo 

percebido como um movimento progressivo. Nos anos de 2002 e 2003, segundo a 

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM, o PIB 

pernambucano cresceu a taxas superiores às registradas para a economia brasileira. Em 

2002, Pernambuco registrou uma taxa de crescimento de 2,3%, contra uma taxa de 

crescimento nacional de 1,9%. Em 2003 a taxa de crescimento da economia nacional, 

apesar de negativa em 0,2%, a de Pernambuco foi estimada em 1,2%. Este fato se 

repetiu no período 2003 – 2011 conforme acima. 

Assim, Pernambuco, sozinho, representa o segundo maior mercado 

consumidor da Região Nordeste (IBGE, 2010) e, por conta da sua localização privilegiada, 

Pernambuco se tornou o polo logístico do Nordeste – concentrando a maioria das 

importações da Região e sendo responsável pelo abastecimento de vários Estados. Isto 



  

 
  

24 

porque, em um raio de 800 quilômetros, a partir do Recife, estão as principais cidades 

do Nordeste e um mercado consumidor equivalente a 90% do PIB do Nordeste. 

Por todo o contexto apresentado, entendemos ser plenamente justificável a 

existência da FG Recife principalmente, pela sua atuação e disposição para apontar 

alternativas para o crescimento, diante das políticas localizadas e do perfil apresentado 

para o Estado, Região Metropolitana e para o próprio Município de Recife. 

 

3.2 Aspectos Históricos, Demográficos e Educacionais de Pernambuco 

O Estado de Pernambuco, segundo dados do IBGE (2010), tem, 

aproximadamente 8.931.028 habitantes, distribuídos entre 185 municípios.   Recife, a 

capital do Estado, é a cidade mais populosa, com 1.533.580 habitantes. Cercam-lhe a 

cidade de Jaboatão dos Guararapes, com população em torno de 644.620 habitantes; 

Olinda, com 377.779 habitantes aproximadamente; Caruaru, com cerca de 314.912 

habitantes; Paulista, cuja população aproxima-se de 300.466 habitantes; Petrolina, com 

cerca de 293.962   habitantes; Cabo, com 185.025 habitantes, aproximadamente; e 

Vitória de Santo Antão, tendo em torno de 129.974 habitantes. A densidade demográfica 

do Estado gira em torno de 89,62 habitantes por km², segundo IBGE (2010). 

As mulheres representam basicamente 51,67% da população, enquanto que os 

homens respondem a aproximadamente 48,33% do total de habitantes do Estado (IBGE, 

2000). Na zona rural, residem cerca de 23,5% da população, enquanto nas zonas urbanas 

estima-se encontrar 76,5% dos habitantes, a região Metropolitana de Recife, é formada 

por quinze municípios (Paulista Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, 

Itamaracá, Abreu e Lima, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho Itapisuma, Moreno, 

Ipojuca, Araçoiaba) onde estima-se encontrar 43,01% da população, segundo dados do 

IBGE (Síntese de Indicadores sociais 2008).  

As pessoas na faixa etária de 0 e 14 anos representam aproximadamente 24,7%   

do total dos habitantes do Estado; entre 15 e 59 anos representam cerca de 63,6%; e de 

60 anos ou mais respondem por pelo menos 11,7% do total da população(IBGE-
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PNAD,2010). Nos últimos dez anos segundo IBGE, PNAD, Pernambuco apresentou uma 

expressiva redução da taxa de mortalidade infantil, passando de 44,3% no ano 2000 para 

17,1% no ano 2010 representando uma queda aproximada de 40%.  

Quanto ao grau de escolaridade, o Estado apresenta a taxa de 16,6% de sua 

população com mais de dez anos de idade com o primeiro ciclo do ensino fundamental 

concluído, empatando o 2º. Lugar no Nordeste com o estado do Ceará (IBGE, Censo 

2010). Pernambuco reduziu sua taxa de analfabetismo para 18,5% (IBGE, 2007) para 

16,7 (IBGE, 2010), no entanto ainda se encontra entre os dez piores estados neste 

ranking, indicando que ainda há muito o que se fazer em termos de educação básica.   

É o segundo Estado do Nordeste em número de pessoas cursando o mestrado 

(5.997), também o segundo em pessoas cursando o doutorado (2.146), representando 

21% e 20% respectivamente do Nordeste. (IBGE, PNAD2010). É o segundo maior 

contingente do Nordeste de alunos formados no ensino médio e superior incompleto 

com 1.543.681 estudantes (17% do Nordeste), e apenas 418.856 estudantes com ensino 

superior completo, representando um grande desafio para a política de educação 

superior, este número apresentado pelo  IBGE, PNAD 2010 vem corroborar com as ações 

previstas neste Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade dos Guararapes 

de Recife para ajudar o estado de Pernambuco a superar essa marca diminuindo o 

contingente populacional que termina o ensino médio e conclui o ensino superior.  

Segundo o IBGE-PNAD (2001-2011) o Brasil apresenta um grande atraso em 

relação à apresentada pelos países membros da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico - OCDE no que concerne aos jovens de 15 a 17 anos que 

deveriam estar cursando o ensino médio. No Brasil apenas metade desses jovens 

frequentam a escola. Neste mesmo estudo o Nordeste registrou a maior taxa de 

crescimento neste tópico, mais que dobrando a frequência dos jovens no ensino médio 

em idade adequada, ficando acima da média nacional.  

O Censo demográfico 2010 do IBGE revelou que Pernambuco possui 1.459.904 

estudantes no ensino médio, sendo que 82,1 estão da escola pública e 17,9 % na 

iniciativa privada. Em relação ao ensino médio são 389.137 estudantes, onde 84,5% 

estão na escola pública e 15,5% na iniciativa privada, e relação ao ensino superior estes 
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percentuais se invertem, comprovando a vocação da iniciativa privada para o ensino 

superior, são 211.158 alunos, sendo que 146.124 (69%) na iniciativa privada e 65.034 

(31%) na pública.  

O Estado demonstra grandeza nos núcleos de formação, profissionalização e 

qualificação da mão-de-obra, tendo um corpo docente na educação superior com 

aproximadamente 5.997 mestres e 2.146 doutores (IBGE-Censo 2010).  

A grandeza e desafios apresentado pelos números acima relatados demonstra 

que ainda há muito que ser feito e que muito se ganhou nos últimos dez anos. 

Demonstra claramente a necessidade de investir mais no ensino superior e superior afim 

de oportunizar aos jovens a possibilidade de obter uma maior renda melhorando sua 

qualidade de vida.  
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A Missão, a Visão e os Princípios Institucionais integram o perfil institucional como 

elementos norteadores da tomada de decisões e do provimento de recursos e 

investimentos que assegurem o cumprimento dos compromissos assumidos com o 

desenvolvimento sustentável do Estado, da Região e do País. 

 

4.1 Missão 

É missão da Faculdade dos Guararapes de Recife contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do Estado, através da preparação de profissionais, com 

sólida formação humanística e técnico-científica, conscientes do seu papel social e 

comprometidos com o exercício da cidadania plena. 

Para isso, a Faculdade dos Guararapes de Recife investe em um processo de ensino 

e de aprendizagem que capacita os alunos a atenderem às necessidades e expectativas 

do mercado de trabalho e da sociedade, com competência para formular, sistematizar 

e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação. Para alcançar esse objetivo, a 

Instituição oferece educação superior, integrando pesquisa e extensão, visando à 

formação de sujeitos empreendedores, comprometidos com o autoconhecimento e 

com as transformações sociais, culturais, políticas e econômicas do Estado e da Região. 

Essas perspectivas permitem evidenciar que a Instituição objetiva orientar e 

desenvolver iniciativas que assegurem a qualidade do ensino e a formação de sujeitos 

responsáveis, comprometidos com o seu autodesenvolvimento e com o progresso da 

sociedade. Para tanto, ela partilha dessa responsabilidade com os ingressantes, os 

egressos e com as organizações locais. Nesse sentido, a Instituição objetiva ser locus de 

referência no Estado, assumindo o compromisso de promover o desenvolvimento 

4 
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educacional da Região e de alavancar a inserção dos seus egressos no mercado de 

trabalho. 

Logo, reconhecendo a crescente importância do conhecimento para o processo 

de desenvolvimento da sociedade, a Faculdade dos Guararapes de Recife o mediatiza 

aos seus estudantes, articulando o ensino com a pesquisa, a partir da análise da 

realidade social, econômica, política e cultural local, buscando compreender melhor e 

mais profundamente a realidade em que seu egresso irá atuar como agente de 

transformação. Nesse sentido, a Instituição tem como diretriz uma formação que 

combina e equilibra o desenvolvimento técnico, humanístico e que promove a visão 

sistêmica do estudante. 

Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma série de 

compromissos com os quais ele deve arcar mediante a realidade social, enquanto sujeito 

transformador, partícipe de sua construção qualitativa, ao mesmo tempo em que se 

estimulará o reconhecimento do exercício profissional como direção para a resolução 

dos problemas locais e regionais. 

 

4.2 Visão 

 É visão da Faculdade dos Guararapes de Recife “Ser reconhecida como uma 

Instituição de referência educacional, pela excelência do Projeto Pedagógico 

Institucional”. 

 

4.3 Princípios 

 A proposta pedagógica da Faculdade dos Guararapes de Recife tem sua ação 

pedagógica baseada em princípios educacionais que propõem: 

I - a defesa dos direitos humanos; 

II - a excelência acadêmica; 
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III - a formação cidadã; 

IV - o exercício pleno da cidadania; 

V - a liberdade no ensino, na pesquisa e na divulgação da cultura, da arte e do saber; 

VI - a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas; 

VII - a participação e a descentralização na gestão acadêmica e administrativa; 

VIII - a igualdade de acesso aos bens culturais e serviços prestados à comunidade; 

IX - a valorização do profissional da educação; 

X - a participação integrada e solidária no processo de desenvolvimento sustentável e 

na preservação do meio ambiente. 
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           A Faculdade dos Guararapes de Recife, como instituição pluridisciplinar 

formadora de quadros profissionais de nível superior, promotora da extensão e, sob a 

forma de uma comunidade inspirada nas liberdades fundamentais, tem como objetivo 

geral a promoção do bem comum pelo desenvolvimento das ciências, das letras e das 

artes, pela difusão e preservação da cultura e pelo domínio e cultivo do saber humano 

em suas diversas áreas. 

  Integram o conjunto das finalidades da Faculdade os objetivos institucionais: 

I. formar profissionais em diferentes áreas do conhecimento humano, 

contribuindo para a sua educação contínua; 

II. estimular, no processo da formação profissional, o desenvolvimento de uma 

postura ética, empreendedora, crítica e cidadã; 

III. manter permanentemente atualizados os projetos pedagógicos de seus cursos, 

em consonância com as exigências e necessidades do mercado de trabalho; 

IV. promover o planejamento da organização institucional visando a excelência 

acadêmica; 

V. adotar a avaliação institucional como processo permanente de valoração da 

efetividade dos princípios, da finalidade e dos objetivos da Faculdade; 

VI. oferecer formação integrada à realidade, por meio da articulação teoria-prática 

nas atividades acadêmicas; 

VII. desenvolver e aprimorar a indissociabilidade entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão no processo ensino-aprendizagem; 

5 
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VIII. estabelecer uma interação com a comunidade, pelo exercício das funções 

básicas de ensino, pesquisa e extensão; 

IX. primar por uma permanente atualização no modelo de gestão; 

X. estimular e possibilitar à comunidade acadêmica o acesso permanente às novas 

tecnologias. 

 

5.1 Áreas de Atuação 

A Instituição entende ser de sua responsabilidade a formação dos quadros 

profissionais do Estado e da Região, tendo no ensino, o compromisso com as diretrizes 

e preceitos da excelência educacional. 

Com base no artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, a educação superior abrange os seguintes cursos e 

programas:  

I – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 

seletivo; 

II – de pós-graduação, compreendendo, cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em 

cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de 

ensino; 

III – de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos em cada caso pela Instituição; 

Na área do ensino a Instituição visa a oferta cursos de graduação em nível de 

bacharelado, licenciatura e tecnológicos. A opção da FG Recife em ofertar cursos em 

níveis diferenciados atende à expressiva demanda da região por educação superior em 

direta correspondência com a diversidade socioeconômica do país. 
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Atualmente, a Faculdade dos Guararapes de Recife oferece cursos de graduação 

nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Exatas. Tem o objetivo de ampliar nos 

próximos anos a oferta para área de Ciências da Saúde. Além disso, oferece cursos de 

pós-graduação lato sensu. 

Paralelamente ao ensino de graduação, a Faculdade dos Guararapes de Recife 

desenvolve atividades de extensão nas áreas de conhecimento relacionadas aos cursos 

ministrados.  

A vocação extensionista da FG Recife está presente desde o surgimento da 

Instituição e se materializa através do compromisso com o desenvolvimento local e 

regional, sistematizada nos projetos de cursos e nas atividades diversificadas. 

O Plano Institucional de Extensão contempla o atendimento das demandas da 

sociedade, acompanhando as tendências da contemporaneidade, ampliando as 

oportunidades de aperfeiçoamento e complementação da formação profissional. As 

atividades de extensão mantêm vínculos com o ensino e a pesquisa, posto que são 

planejadas dentro das próprias disciplinas, ora como recurso metodológico ora como 

forma de estender o conhecimento à comunidade, e também como meio do aluno 

exercitar as práticas profissionais.  
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Apoiada na proposta pedagógica definida no seu Projeto Pedagógico, a 

Instituição assume o compromisso de ser parte constitutiva do desenvolvimento da 

sociedade e, para isto, considera as demandas que refletem os problemas sociais. 

Assim, a Instituição assume a responsabilidade social de contribuir, por meio do 

conhecimento de tecnologias e da criatividade na prestação de serviços educacionais, 

para a resolução dos problemas e carências demandadas pela sociedade. 

As principais ações de responsabilidade social da Instituição são materializadas 

por meio dos programas de extensão, distribuídos em áreas temáticas de caráter 

extensionista, assumindo como prioridade as linhas geradoras de serviços e produtos 

direcionados para o desenvolvimento de Pernambuco, como por exemplo, o Turismo e 

Desenvolvimento Sustentável, articulado com Organização da Sociedade Civil e 

Movimentos Sociais e Populares, e os Direitos Individuais e Coletivos, tanto da 

comunidade acadêmica como da sociedade. 

A responsabilidade social, manifestada por intermédio da extensão, promove, 

em paralelo, a transferência de tecnologia na prestação de serviços, como meio de 

disponibilizar para a sociedade os resultados da produção científica e tecnológica 

desenvolvidas na Faculdade. 

A intervenção social da Faculdade, além de possibilitar a disseminação e 

socialização do conhecimento produzido para além dos espaços acadêmicos, visando 

atender às necessidades comunitárias, permite que o conhecimento construído 

culturalmente como “popular” possa contribuir com o conhecimento acadêmico. 

Por meio das ações de responsabilidade social a Instituição e a Comunidade se 

beneficiam mutuamente, com a ressalva de que a comunidade se beneficia do 

conhecimento e dos serviços prestados no ambiente acadêmico. 

6 
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As prioridades de ações de responsabilidade social fazem com que a Faculdade 

cumpra a sua função social e se torne uma estrutura fundamental para melhoria na 

qualidade de vida no contexto local, regional e nacional. 

O balanço social da Instituição é amplamente divulgado, por meio de uma 

apresentação sintética das práticas de responsabilidade social tradicionalmente 

adotadas na Faculdade. 

É considerada prioridade institucional a expansão e o desenvolvimento de 

instrumentos, mecanismos e procedimentos que visem efetivamente assegurar a 

participação efetiva da Instituição em oportunidades sustentáveis de inclusão social. 

Para isto, a Instituição mantém-se sintonizada às políticas governamentais e 

procura responder de forma ágil para criar condição para promover, em tempo, a 

inserção da FG Recife atuando como agente de transformação da sociedade. 
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 O Cumprimento integral de sua missão exige da Faculdade dos Guararapes de 

Recife a definição de políticas institucionais para as áreas acadêmicas – o que envolve 

o ensino e a extensão, e para a área administrativa – que compreende o processo de 

gestão institucional, inclusive a avaliação institucional. 

  Suas políticas institucionais são, portanto, o ponto de partida para as 

atividades acadêmicas, ou seja, fundamenta cada projeto pedagógico de curso da 

Instituição porque está sintonizado com os diferenciais que surgem através dos 

novos princípios pedagógicos e com a construção de uma atitude interdisciplinar, na 

perspectiva de viabilizar práticas que oportunizem a apropriação do conhecimento 

pelo aluno.  

     O Projeto Pedagógico Institucional valoriza as relações sociointeracionistas, 

considera importante o contexto social do indivíduo, e por isso está fundamentado na 

visão vigotskyana.  O PPI da FG está organizado com base: 

 Nos fundamentos metodológicos que estimulam a participação do aluno como 

elemento responsável pela própria aprendizagem; 

 Nos novos paradigmas educacionais, os quais harmonizam e valorizam 

equitativamente teoria e prática e contextualizam as temáticas de ensino; 

 Na formação profissional consistente do aluno, de modo que atenda as 

exigências de um mercado competitivo e de uma economia globalizada.  

7.1 Referencial para as Políticas Institucionais 

 O PPI da Faculdade dos Guararapes de Recife direciona o aluno, em quaisquer de 

sua área de atuação para o “aprender a conviver, aprender a conhecer, aprender a ser 

7 



  

 
  

36 

e aprender a fazer1. Portanto, as políticas adotadas internamente na FG Recife e 

expostas nesse Projeto Pedagógico Institucional estão referenciadas: 

 Na coerência com a legislação para o ensino superior em vigor no país e 

sintonizado com o PDI e o PPI da Faculdade; 

 Na realidade socioeconômica da região Nordeste; 

 Nas perspectivas de crescimento e desenvolvimento do Estado de Pernambuco 

e nas necessidades de seu mercado de trabalho; 

 No respeito e preservação da histórica do povo recifense;  

 Na eficácia pedagógica; 

 Na sustentabilidade institucional. 

As políticas institucionais para o ensino, extensão e a gestão da FG Recife estão 

articuladas organicamente a um projeto de sociedade e de educação que prevê: 

 Atendimento à sociedade do município de Recife por meio do ensino e  da 

extensão; 

 Integração com a comunidade do município através de um trabalho de 

engajamento político-social, atento às necessidades e às potencialidades da 

comunidade; 

 Institucionalização do PPI com os seguintes diferenciais:  

 Ensino de excelência na formação profissional e cidadã; 

 Programas de extensão que asseguram o diálogo com a comunidade onde a FG 

Recife está inserida e promoção do desenvolvimento; 

 Gestão acadêmica baseada no potencial cognitivo do aluno, índice de 

desempenho e orientação acadêmica; 
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 Desenvolvimento da cooperação e participação com base no estabelecimento 

de parcerias e alianças, como forma de enriquecer o fazer pedagógico. 

 

7.2 Políticas para o Ensino 

As políticas para o ensino têm como pressuposto a formação profissional para 

atender ao desenvolvimento do mercado, gerando condições para que os alunos 

superem as exigências da empregabilidade, sejam estimulados ao empreendedorismo e 

atuem de acordo com os valores da ética e com os princípios da cidadania.  

Visa promover a compreensão, pelos alunos, dos contextos econômico, social, 

político e cultural da sociedade a que pertence. 

As políticas para o ensino, também, incentivam o compromisso ético como 

expressão relevante dos valores da vida humana presentes nas relações sociais e no 

acesso à produção e à cultura na sociedade e, ainda, na sustentabilidade do meio 

ambiente, assegurando a continuidade de diversas formas de vida. 

Isto se faz por meio de um processo ensino-aprendizagem que dinamiza os 

projetos pedagógicos, considerando o acompanhamento das transformações 

econômicas, sociais e culturais e a aplicação de novas tecnologias como recursos para 

promover o desenvolvimento das organizações e da qualidade de vida da sociedade. 

Neste contexto, os projetos pedagógicos, como instrumentos para assegurar a 

dinâmica dos cursos, devem ser construídos em currículos organizados na perspectiva 

da formação integral humana, com conteúdos que atendam às necessidades 

socioeconômicas da sociedade local e da região. 

Os currículos são construídos com base nas diretrizes curriculares para a 

educação nacional, particularmente para o Sistema Federal de Ensino, adequados, 

porém, às características sociais, econômicas e culturais locais e da região. 
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Nesse sentido, os currículos precisam ser flexíveis e adotar estratégias para a 

aplicação de metodologias diversificadas de formação para o desenvolvimento da 

formação profissional de excelência. 

Os cursos ofertados pela Faculdade dos Guararapes de Recife, quanto à formação 

discente, voltam-se para o conhecimento de competências e para o desenvolvimento 

de habilidades e atitudes essenciais às relações de trabalho, tanto na produtividade, 

quanto no viver com qualidade no meio social. 

A atuação docente prioriza a qualificação, permanentemente, adequada à 

titulação acadêmica para assegurar uma melhor adequação ao desenvolvimento de 

competências didático-pedagógicas e à formação cidadã. 

A integração do ensino com a pesquisa e com a extensão é essencial para 

produzir conhecimento aplicado às transformações sociais e à investigação científica e 

como meio para estimular a educação continuada. 

 

7.2.1 Políticas para o Ensino de Graduação 

  O processo de ensino comporta os desafios que exigem habilidades e 

competências desenvolvidas em cada projeto e segue um modelo institucional que 

adota como políticas gerais:  

I – Formação humanista em todas as áreas de conhecimento; 

II – Teoria e prática associadas por meio da integração curricular; 

III – aprendizagem por formação de competências; 

IV – Interdisciplinaridade;  

V - Estabelecimento de compromissos da Instituição para com a sociedade e do aluno 

consigo mesmo. 
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7.2.2 Políticas para Ensino de Pós-graduação 

A política da FG Recife para o ensino da pós-graduação aponta para o 

aperfeiçoamento da construção de sujeitos construtores de novos saberes e 

conhecimento, com maior senso crítico, sensibilidade estética e compromisso político. 

A ação acadêmica da pós-graduação da FG Recife pressupõe experiências complexas do 

aprender a aprender através da apropriação e cruzamento de saberes de diferentes 

áreas do conhecimento. 

  A pós-graduação da FG Recife atua, pois, na busca de soluções científicas para 

problemas sociais, tecnológicos e culturais do município de Recife e da Região 

Metropolitana de Recife (RMR), que sejam práticas no fazer, rápidas na eficiência e 

exijam o menor investimento possível.  

São políticas da Faculdade para a pós-graduação: 

 Priorizar oferta de cursos profissionalizantes; 

 Flexibilidade na oferta dos cursos; 

 Soluções científicas para os problemas do município de Recife e RMR; 

 

7.3 Políticas para a Extensão 

As políticas de extensão na Faculdade dos Guararapes de Recife assumem, como 

pressupostos básicos, estarem direcionadas para a disseminação da ciência e da cultura, 

para a transferência de tecnologia e para constituição da vida em cidadania como 

compromisso social. 

Os projetos de extensão estão alinhas aos seguintes eixos: A) Desenvolvimento 

Sustentável; B) Educação e Formação Cidadã; C) Novos Direitos e Novos Conceitos e D) 

Transferência de Tecnologia. 

 As Políticas para extensão estão descritas da seguinte maneira: 
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I - Projetos alinhados aos eixos de extensão estabelecidos na FG Recife e que apontem 

ações empreendedoras 

II - Projetos alinhados aos eixos e que promovam programas e ou ações de 

responsabilidade social: 

III - Projetos alinhados aos eixos e que integrem as diferentes áreas do conhecimento da 

FG Recife: 

A extensão é compreendida na Instituição como elemento articulador entre a 

Faculdade e a sociedade, constituindo-se canal voltado para aprendizagens teórico-

práticas, especialmente para os discentes, na medida em que contextualiza as questões 

científicas com as da sociedade, e, em particular, da comunidade regional e local. 

Nessa perspectiva, a extensão assume uma condição para a integração das 

atividades do ensino com os programas de extensão e de ação comunitária vinculadas 

aos projetos acadêmicos de formação profissional do discente, estimulando a 

participação deste, de forma efetiva, nas relações que a Faculdade estabelece com a 

comunidade. 

A extensão é vista como componentes da formação profissional do aluno, ao 

lado do ensino e da pesquisa, abrem possibilidades para que o discente compreenda e 

vivencie, simultaneamente, estudos teórico-práticos de sua área específica, em 

articulação com seu meio, pela flexibilidade e diversidade curriculares. 

Os programas de extensão originados da Faculdade têm como linha prioritária, 

geradora de serviços e produtos extensionistas, o desenvolvimento de pessoas, tanto 

da comunidade acadêmica como da sociedade, observadas as demandas sociais, 

ocupacionais, tecnológicas, culturais e profissionais. 

A extensão, também, objetiva promover a difusão técnico-científica, a 

transferência de tecnologia e a prestação de serviços à comunidade para estabelecer 

relações de reciprocidade, como meio de disponibilizar os resultados da produção 

científica e tecnológica desenvolvida na Faculdade. 
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Essas linhas indicam que a extensão e ação comunitária se originam da Faculdade 

para a comunidade, sobretudo, pela disseminação de novos conhecimentos científicos 

e tecnológicos e na prestação de serviços que devem repercutir na qualidade de vida da 

população. 

 

7.4 Políticas de Responsabilidade Social 

As ações comunitárias proporcionada com a atuação no ensino e extensão, 

representam, pois, a Instituição integrada com a comunidade, sendo articuladora na 

implementação de projetos de desenvolvimento dos setores público e privado, por meio 

de parcerias que promovem a realização do compromisso com o desenvolvimento 

sustentável. 

O apoio ao desenvolvimento comunitário, realizado por meio de práticas 

multidisciplinares e de intervenção em problemas, constitui área de interesse da ação 

comunitária da Faculdade, por contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o 

desenvolvimento sustentável. 

Do mesmo modo, é ação da extensão difundir as manifestações artístico-

culturais e de lazer. 

Outra relevante função da extensão e ação comunitária é buscar meios e formas 

para criar interface com o mercado e sociedade, para apoiar o ensino, acompanhando 

as transformações ocorridas nos processos de trabalho e os impactos na formação 

profissional. 

 

7.4.1 Políticas de Desenvolvimento Econômico e Social 

A Faculdade dos Guararapes de Recife, é uma instituição que estimula a prática da 

Responsabilidade social em todos os seus aspectos envolvidos em sua missão que possui 

a educação superior como núcleo de responsabilidade, ou seja, o desdobramento de 
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operações sejam elas voluntárias e espontâneas dos stakeholders como pelo 

estabelecimento sistemático de seus programas que visam cada vez mais o alinhamento 

com as preocupações nacionais e internacionais. 

Além de possibilidade e oportunidades de oferta no ensino superior, garantindo 

as possibilidades para que o estudante avance em sua carreira profissional, 

identificando seus propósitos e alimentando suas perspectivas de futuro,  a instituição 

tem priorizado o aumento de seu portfólio de cursos em todas as áreas e fortalecendo  

perspectiva de ampliação e desenvolvimento institucional para que mais pessoas sejam 

beneficiadas em sua estrutura, além do cumprimento de suas obrigações legais como 

pagamento de impostos.  

São políticas institucionais: 

I – Fomentar a reflexão fundamentada no conhecimento adquirido dentro do 

ambiente acadêmico que busque a interação permanente e sistemática com a realidade 

social. 

II – Intensificar as relações da Instituição com os diversos setores da sociedade. 

III – Ampliar a implantação de programas, projetos e ações planejadas de 

responsabilidade social e de sustentabilidade, tanto por meio de iniciativas 

institucionais quanto pelas atividades acadêmicas e de extensão. 

IV – Estimular e promover a articulação da Instituição com órgãos de 

desenvolvimento econômico do Município com vistas a melhoria da qualidade de vida 

da comunidade. 

A FG Recife tem se destacado no estado de Pernambuco, por se tornar um centro 

de referência para o Município de Recife, sendo um parceiro importante de órgãos 

públicos, privados e do terceiro setor, como o Ministério Público, a Prefeitura Municipal 

de Recife e suas Secretarias, o Governo do Estado de Pernambuco e o SEBRAE PE, dentre 

outras instituições existentes. 
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Na Faculdade dos Guararapes de Recife, foram desenvolvidas diretrizes 

estratégicas coerentes com as políticas da Responsabilidade Social visando aprimorar e 

apoiar o contexto tático e operacional das ações. 

• Promover o alinhamento entre as necessidades do Brasil e os objetivos de 

desenvolvimento do milênio e os critérios da responsabilidade social; 

• Aplicá-los a realidade da sociedade em que estamos inseridos, por meio de 

projetos efetivos; 

• Os projetos devem ser desenvolvidos com foco em resultados impactantes em 

relação ao desenvolvimento de mudanças de realidades por meio de planos de 

ação bem elaborados; 

• Estabelecer as metas especificas de acordo com as áreas de estudo trabalhadas 

na FG Recife; 

• Realização de parcerias com instituições sem fins lucrativos, instituições do 

governo e empresas. 

 

Apoiada nas Diretrizes definidas para a Responsabilidade Social, a Instituição 

assume o compromisso de ser parte constitutiva do desenvolvimento da sociedade e, 

para isto, considera as demandas que refletem os problemas sociais. 

Assim, a Instituição assume a responsabilidade social de contribuir, por meio do 

conhecimento de tecnologias e da criatividade na prestação de serviços educacionais, 

para a resolução dos problemas e carências demandadas pela sociedade. 

A responsabilidade social, manifestada por intermédio da extensão, promove, em 

paralelo, a transferência de tecnologia na prestação de serviços, como meio de 

disponibilizar para a sociedade os resultados da produção científica e tecnológica 

desenvolvidas na Faculdade. 

A intervenção social da Faculdade, além de possibilitar a disseminação e 

socialização do conhecimento produzido para além dos espaços acadêmicos, visando 

atender às necessidades comunitárias, permite que o conhecimento construído 

culturalmente como “popular” possa contribuir com o conhecimento acadêmico. 
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Por meio das ações de responsabilidade social a Instituição e a Comunidade se 

beneficiam mutuamente, com a ressalva de que a comunidade se beneficia do 

conhecimento e dos serviços prestados no ambiente acadêmico. 

 

7.4.2 Políticas de Inclusão Social 

       A Faculdade dos Guararapes de Recife apoia programas comunitários e 

governamentais de alcance social na área da educação superior. São políticas para a 

Inclusão Social: 

I -  Apoiar programas comunitários e governamentais de alcance social 

II - Participação em programas federais de concessão de bolsas e Programas de 

Financiamento Estudantil; 

III – Desenvolvimento da educação inclusiva em suas atividades didático-

pedagógicas. 

 

Atualmente a Faculdade tem participação destacada e voluntária tanto em 

programas federais de concessão de bolsas (PROUNI) quanto em Programas de 

Financiamento Estudantil (FIES) bem como Programas locais como o PROUNI Recife. 

A Faculdade desenvolve atividades de capacitação docente visando a adoção de 

metodologias que favoreçam a educação inclusiva em suas atividades didático-

pedagógicas. Além disso, criou o Núcleo de Acessibilidade que é um órgão consultivo 

que propõe ações para a execução das ações de acessibilidade em todas as suas 

dimensões, atitudinal, arquitetônica, metodológica, de comunicação, de transporte, 

digital e programática. 
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7.4.3 Políticas para a promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Étnico-

Racial 

 Na FG Recife foram criadas coordenações temáticas que orientam a gestão 

acadêmica e administrativa para o cumprimento de Requisitos Legais. São políticas 

institucionais: 

I – Promover o desenvolvimento de valores, atitudes e práticas sociais que 

expressem a cultura dos direitos humanos na comunidade acadêmica. 

II – Estimular a formação da consciência cidadã e política a respeito das 

diferenças e as diversidades promovendo ações educativas de combate ao 

racismo e as discriminações. 

III – Fortalecimento das práticas individuais e coletivas que favoreçam a 

promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. 

Nos Cursos de graduação as temáticas abordadas de maneira transversal são: 

Direitos Humanos, Consciência Ambiental, Relações Étnico-raciais. Esses conteúdos 

podem ser vivenciados a partir de diferentes estratégias, tais como: conteúdo curricular, 

atividades práticas, visitas técnicas, projetos de extensão, porém sempre atrelando tais 

temáticas à área profissional do curso.  

A Faculdade dos Guararapes de Recife compreende que a formação profissional 

deve estar atrelada ao desenvolvimento de valores morais e que tal formação seja capaz 

de contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O perfil do 

egresso da FG Recife  abrange a dimensão humanística e dimensão profissional 

interligadas. 

Dessa maneira, os projetos pedagógicos dos cursos de graduação da FG Recife 

possuem princípios que se relacionam com os objetivos das temáticas apontadas nos 

requisitos legais como imprescindíveis nos currículos dos cursos de graduação.   

A Educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-

brasileira e indígena tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem 

como, atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto a pluralidade étnico-
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racional, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que 

garantam a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da 

consolidação da democracia brasileira. (Resolução CNE/CP nº01 de 17/06/2004). 

Com relação aos objetivos da Educação e Direitos Humanos está em destaque a 

promoção da educação para a mudança e a transformação social, promover formação 

para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como 

forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, 

nacionais e planetário. (Resolução nº01, de 30/05/2012). 

 

7.4.4 Políticas de Educação Ambiental 

Dentre os objetivos da Educação ambiental são destacados nos projetos 

pedagógicos o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; o estímulo e o 

fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. 

(Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 e Lei nº 9.795, de 27/04/1999). São políticas 

institucionais: 

 

I – Desenvolver na formação acadêmica uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações. 

II – Estimular o fortalecimento e a criação da consciência crítica cidadã sobre a 

problemática ambiental e social. 

III -  Incentivar na formação a participação individual e coletiva na preservação 

do equilíbrio ambiental como exercício de cidadania. 

 Na FG Recife existe o Programa de Educação Ambiental (PROEA) que norteia o 

Núcleo de Educação Ambiental e tem por finalidade integrar a educação ambiental às 

ações de ensino e extensão de modo transversal, contínuo e permanente, no intuito de 
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desenvolver e mobilizar a confluência do conhecimento, articulando-o em seus valores 

técnicos, morais, culturais, éticos, críticos-filosóficos, com as habilidades e 

competências profissionais para integrá-los ao pensamento complexo contemporâneo 

no entendimento do meio ambiente, em toda sua pluralidade de conjuntura física, 

social, econômica, política, cultural e ecológica.  

 O PROEA é resultado de profundo amadurecimento teórico e de diversas 

experiências acadêmicas desenvolvidas na FG Recife, fruto da séria atuação e 

cumprimento das políticas em observância aos seus aspectos jurídicos e educacionais, 

fortalecendo, portanto, o desenvolvimento do debate ambiental de forma Inter 

transdisciplinar, nas diferentes áreas presentes na instituição, bem como, viabilizando 

ações compatíveis com as necessidades e potencialidades da população na qual a 

Faculdade está inserida no Estado de Pernambuco. 

 

7.4.5 Políticas de Apoio a Memória e Patrimônio Cultural 

Promover ações de responsabilidade social também envolvem o reconhecimento 

e valorização da região ou município no qual a instituição está inserida por fortalecer a 

identidade cultural e histórica e principalmente para que as demais ações da instituição 

estejam imbuídas de sentido e que sejam contextualizadas. 

Entendendo a importância de divulgar, conhecer e dialogar com essas 

modalidades culturais no âmbito do município de Recife a Faculdade Guararapes de 

Recife propõe a criação da atividade extensionista, por meio do Projeto FG CULTURAL 

que será realizada com diversos parceiros. 

São políticas institucionais: 

I – Valorização da produção artística cultural como atividade acadêmica. 

II – Promoção de eventos artísticos e culturais abertos a comunidade. 

III – Promoção e divulgação de conhecimentos artísticos e culturais que 

constituem patrimônio da humanidade, com a comunicação do saber por meio 

do ensino, da publicação ou de outras bases de comunicação. 
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IV – Ampliar a ação em defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural. 

 O FG CULTURAL é uma ação de articulação para o ambiente acadêmico com a 

prática de ações de extensão. O projeto é uma ação de duração indeterminada e 

potencializadora da participação cidadã das comunidades da FG Recife e do município 

de Recife. 

No espaço da FG Recife é possível compreender as melhores coisas que Recife 

produz, valorizando principalmente a produção dos estudantes, e o que eles criam na 

área cultural. A FG Recife busca potencializar o que é produzido, estimular o novo e 

divulgar as atividades de forma a contextualizar o seu histórico evolutivo ampliando seu 

portfólio de ações culturais. 

Essas atividades concentram-se em: 

• Apresentações artístico culturais de toda comunidade acadêmica 

• Exposição de poesias; 

• Exposição de artes e desenhos; 

• Apresentações de grupos culturais de Recife por meio de parcerias 

interinstitucionais. 

Integrar a comunidade acadêmica da FG Recife com as representações culturais 

mais variadas do município com atividades de extensão, é uma forma de substanciar as 

ações de diversos tipos na área da cultura sediadas e promovidas pela Faculdade 

Guararapes de Recife. 

A atividade extensionista FG CULTURAL tem como objetivo principal o 

estreitamento de laços entre nossa comunidade acadêmica e os que admiram e/ou 

produzem cultura na região.  

Também tem como objetivo promover e apoiar atividades artísticas variadas de 

estudantes, professores, funcionários da FG Recife, bem como da população em geral 

dos artistas regionais. A soma destes dois objetivos aponta no sentido da formação do 

novo aluno com cada vez mais ligação com a cidadania e claro entendimento do 

contexto social e cultural que convive. 
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7.5 Políticas de Gestão 

O planejamento institucional tem como objetivo dotar a Instituição de um modelo 

de estrutura organizacional que lhe permita viabilizar a consecução de sua missão, 

objetivos e metas propostos no PDI. E o modelo adotado de planejamento procura 

viabilizar a implantação do PDI na perspectiva de uma política construída em uma 

conjuntura complexa e dinâmica permitindo conviver com as necessidades, tensões, 

relações de forças e negociações peculiares ao contexto educacional. 

A política institucional de gestão acadêmica da Faculdade dos Guararapes de 

Recife pode ser explicitada, então, com base nos seguintes princípios fundamentais da 

organização:  

 

I – unidade de patrimônio e administração; 

II – estrutura orgânica com base em cursos, vinculados à administração superior; 

III – unidade de funções do ensino e extensão, vedada a duplicação de meios para fins 

idênticos ou equivalentes; 

IV – racionalidade de organização com plena utilização dos recursos materiais e 

humanos; 

V – flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos alunos, 

às peculiaridades locais e regionais e às possibilidades de combinação dos 

conhecimentos para novos cursos e programas de extensão. 

Os eixos centrais da gestão institucional estabelecem: a) a adoção de um modelo 

de organização que, em todos os planos, conduza à realização da missão institucional; 

b) uma organização integrada a um padrão geral de administração flexível e baseada na 

informação, na informatização e no domínio das novas tecnologias de comunicação; c) 

planejamento acadêmico capaz de conviver com mudanças e de estimular a inovação.  
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O modelo desenhado para a Faculdade dos Guararapes de Recife dispõe de 

organização formal com estrutura simples, que visa propiciar à administração agilidade 

e flexibilidade para responder às necessidades da Instituição e às exigências modernas 

de gestão. Tal modelo permite ainda ampliar a transparência, a rapidez das respostas e 

a comunicação entre os segmentos que compõem a dinâmica institucional.  

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela 

formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, que se interpenetram, 

objetivando a qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a 

implantação das medidas propostas e do crescimento institucional. 

Os órgãos de deliberação e de execução são concebidos com poucos níveis 

hierárquicos, uma vez que a hierarquia menos extensa contribui para tornar mais fácil a 

comunicação; exige menor controle burocrático; facilita a gestão de processos e de 

rotinas e a delegação de competências, podendo-se obter, em conseqüência, maior 

envolvimento da comunidade acadêmica. Essa estrutura permite instaurar processos de 

decisão mais ágeis, com participação dos diferentes segmentos da comunidade 

acadêmica, possibilitando a cada setor autonomia e responsabilidade pelas decisões 

adotadas. 

No que se refere à gestão institucional, esta exige que a função gerencial seja 

desenvolvida em todos os níveis hierárquicos da Instituição e tenha a capacidade de 

responder às demandas e às expectativas da comunidade interna e externa; reconstruir, 

quando se fizer necessário, as idéias e os conteúdos do PDI; acompanhar as mudanças 

políticas, econômicas, sociais, demográficas e culturais que afetam a Instituição e o 

ensino superior; aperfeiçoar o processo de avaliação de modo a reunir estudos e 

orientações que subsidiem cientificamente a decisão e a implementação de medidas 

que conduzam à execução do PDI. 

7.6 Políticas de Comunicação 

Os canais institucionalizados de comunicação interna e externa da Faculdade dos 

Guararapes de Recife têm se manifestado de forma articulada com o PPI e o PDI, 

buscando ouvir as demandas para aprimorar o fluxo das informações e democratizar o 
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acesso às informações e ao conhecimento, com vistas à transparência das relações da 

Instituição com seu público interno e ao fortalecimento das ações de divulgação 

institucional, dando maior visibilidade à sua identidade. Abaixo as políticas de 

comunicação: 

I. Aprimoramento do fluxo das informações 

II. Democratizar o acesso às informações e ao conhecimento 

III. Transparência das relações da Instituição com a Comunidade Acadêmica 

IV. Fortalecer a divulgação Institucional, dando maior visibilidade a identidade 

institucional 

 

As ações de comunicação da FG Recife são desenvolvidas pela Direção de 

Marketing, promovendo a integração entre a comunidade acadêmica e a imagem de 

credibilidade institucional construída. Suas estratégias alcançam dimensões de 

avaliação, como a da oferta e implementação do ensino e a da pesquisa e extensão, 

estando alinhadas com as normatizações.  

As atividades divulgam programas e ações, a extensão e a pesquisa, ciclos 

avaliativos da CPA e serviços de apoio acadêmico (em parceria com a Direção de 

Relacionamento Estudantil). Além disso, registram-se: site atualizado com informações 

e conteúdo dinâmico; sinalização de ambientes; supervisão de eventos e hot sites para 

apoio aos eventos dos pelos cursos; divulgação de Programas de apoio financeiro 

(PROUNI, FIES e PRAVALER); divulgação de Programas especiais (seleção de monitoria, 

ciclos, jornadas interdisciplinares); gestão do Programa FG ORIENTA (que interliga a IES 

e Escolas de Ensino Médio); gerenciamento da central de atendimento; gestão da 

central do candidato, para atendimento em processo seletivo; divulgação dos processos 

seletivos; gestão do Call Center.  

A FG Recife tem como parceiras na criação das campanhas, elaboração de 

estratégias de marketing e comunicação e estudo de mercado e concorrência, e de 

empresa para assessoria de imprensa. As empresas fazem todo o planejamento junto a 
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direção de marketing e possuem como objetivo principal a projeção com fidedignidade 

para toda a sociedade, do perfil institucional e seu compromisso com a qualidade da 

educação. 

Ainda no âmbito da comunicação com a sociedade, existem executivos de 

relacionamento que possuem atribuições relacionadas ao marketing de 

relacionamento, que busca o desenvolvimento de parcerias e convênios com empresas 

e instituições. 

A comunicação com o público interno abrange meios como o site da FG Recife e 

o autoatendimento, documentos normativos, murais, folders e panfletos institucionais, 

sistema de intranet e e-mail.  

Para a divulgação externa, em campanhas publicitárias maiores, constantemente 

são utilizados TV, rádio, mídias externas e mídias alternativas. A assessoria de imprensa 

também acompanha e promove notícias na mídia regional e local documentando a 

relevância social da FG Recife.  

A Ouvidoria é independente e media a interação com a comunidade interna e 

externa, facilitando o encaminhamento das demandas da comunidade a canais 

administrativos da FG Recife e contribuindo na solução de problemas e melhoria dos 

serviços, com a manutenção de um diálogo permanente entre esses agentes. Seu 

funcionamento é fundamental para gerenciar os problemas vistos pela comunidade, 

facultando o conhecimento do perfil do seu público.  

A Ouvidoria realiza atendimento presencial, telefônico, vi e-mail e por um 

sistema implantado no site, onde é possível gerenciar os trâmites das solicitações. 

Dispõe de pessoal e infraestrutura adequada ao funcionamento. 

Sua interação com a comunidade funciona para estimular alunos e professores a 

se tornarem protagonistas das mudanças organizacionais. Designado pelo Diretor Geral, 

o ouvidor tem acesso direto e irrestrito aos dirigentes da FG e autonomia no tocante à 

sua função, segundo a qual devem ser elaborados e encaminhados à Direção Geral, 

relatórios periódicos para a adoção de medidas necessárias à melhoria dos processos. 
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7.7 Políticas de Internacionalização 

 

 

           A Faculdade dos Guararapes de Recife é, desde 2012, parte da maior rede de 

instituições de ensino superior do mundo. Ser internacional tornou-se parte do seu DNA 

e isso significa ter acesso e efetivamente utilizar serviços, bancos de dados, materiais 

didáticos, metodologias e tudo o mais que é produzido pela Laureate. 

A Rede “Laureate International Universities” está em mais de 30 países e 

ultrapassa já a marca de 900.000 alunos em todo o planeta. Sua missão consiste em 

expandir o acesso à educação superior de qualidade, para fazer do mundo um lugar 

melhor. Através de suas instituições, busca viabilizar a realização dos sonhos dos seus 

estudantes no que se refere a uma educação de qualidade a um custo razoável.  

No centro de sua visão está o desenvolvimento das pessoas como capacidade de 

agregar valor, aos próprios estudantes e aos seus empregadores, traduzida na 

competência de lidar com a complexidade crescente do mundo do trabalho. 

Especificamente, professa uma educação orientada profissionalmente, para as questões 

locais, mas com uma perspectiva internacional, que ajude seus estudantes a alcançar 

sucesso profissional no mercado global.  

O International Office da FG Recife é o veículo que viabiliza as iniciativas, os 

programas e serviços de Intercâmbio entre as instituições da Rede Laureate, oferecendo 

aos alunos qualidade internacional, formação multicultural, empregabilidade global e 

ajuda na escolha do melhor programa acadêmico internacional, orientando os 

participantes em todos os preparativos necessários ao desenvolvimento do programa. 

 A internacionalidade é também viabilizada por instrumentos como o LEP 

(Laureate English Program), com foco na aquisição de fluência na língua inglesa por 
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alunos (em caráter curricular e extracurricular), professores e colaboradores técnico-

administrativos e o Faculty Development, responsável por disponibilizar capacitações 

para os professores nas mais diversas áreas, com ênfase em formação metodológica. 

A FG Recife valoriza a internacionalidade como pilar fundamental e esta 

valorização está retratada nas políticas respectivas integrantes neste PDI: 

I - Fortalecer a estrutura de atração, acolhimento e acompanhamento de 

estudantes e professores estrangeiros na FG Recife,  

II - Fortalecer as conexões da FG Recife com instituições internacionais, na Rede 

Laureate e fora dela, de modo a viabilizar o acolhimento e o acompanhamento da 

comunidade FG em vivências internacionais,  

III - Estimular experiências internacionais de alto impacto para o 

desenvolvimento acadêmico e profissional da comunidade interna da FG Recife,  

IV - Apoiar iniciativas de compartilhamento de eventos internacionais de Rede 

Laureate, oportunizando a participação da comunidade local e  

V - Fomentar a capacitação técnica e metodológica do corpo docente através de 

experiências de internacionalização, com e sem mobilidade. 
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O processo educacional empreendido pela Faculdade dos Guararapes de Recife 

ultrapassa o caráter tecnicista – limitado ao mercado – para alcançar a esfera do 

desenvolvimento humano. Isso pressupõe formar cidadãos e cidadãs com 

competência técnica e política para viver de forma ética, solidária e participativa. 

Assim, o ensino é mais que o desenvolvimento de competências e habilidades para 

o exercício de uma profissão. Antes, é um processo que, pressupondo a efetivação de 

aprendizagens requer a interação entre alunos e docentes; um equilíbrio entre o 

aprendizado de saberes, técnicas e tecnologias; o aprendizado do que é essencial à vida 

humana, mediante situações que ponham em confronto a pluralidade de idéias, de 

valores e de culturas, estimulando-se o respeito à diversidade, o espírito de curiosidade 

e a autonomia intelectual do estudante.  

Sob esse prisma, a aprendizagem, essencialmente dinâmica, pressupõe um aluno 

envolvido afetiva e intelectualmente com seu curso, com seus estudos, com suas 

práticas. Em síntese, é ele próprio o sujeito da sua aprendizagem. 

As diretrizes didático-pedagógicas da Faculdade dos Guararapes de Recife 

contemplam, pois, os desdobramentos para a efetivação das políticas institucionais 

relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Essas diretrizes estabelecem, portanto, as 

linhas norteadoras para os processos educativos e de formação profissional do aluno, 

cuja finalidade é contribuir para o desenvolvimento local e regional. 

 

8.1 Perfil do Egresso 

O perfil do egresso da Faculdade dos Guararapes de Recife abrange 02 (duas) 

dimensões interligadas: a humana e a profissional. 

8 
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Na dimensão humana, as atividades curriculares e pedagógicas devem ser 

desenvolvidas de tal modo que o egresso seja capaz de:  

a) acompanhar as mudanças do seu tempo de forma crítica;  

b) ser solidário e atuante no seu ambiente social e de trabalho; 

c) intervir, responsavelmente e com humanidade, em situações que 

promovam o bem-estar das pessoas e a preservação do meio ambiente; 

d) manter-se bem informado; 

e) demonstrar curiosidade intelectual, iniciativa, autonomia, espírito 

empreendedor; 

f) atualizar-se continuamente; 

g) ser ágil nas iniciativas;  

h) conviver harmoniosamente, respeitando a diversidade e a pluralidade; 

i) analisar e utilizar, ética, apropriada e agilmente, as informações. 

 

Na dimensão profissional, a dinâmica dos cursos deverá promover atividades que 

possibilitem ao egresso ser capaz de: 

a) transitar, com segurança, na própria área de atuação profissional e em 

áreas afins; 

b) manter-se informado e atualizado sobre os novos conhecimentos 

gerados na sua área profissional; 

c) pesquisar sobre questões que tenham articulação com o seu campo 

profissional; 

d) avaliar-se contínua e criticamente; 
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e) buscar qualidade no que faz; 

f) saber trabalhar em equipe; 

g) estabelecer relações entre a prática e a teoria; 

h) demonstrar uma visão geral dos processos de trabalho que desenvolve. 

Esse perfil é construído no dia a dia de cada curso, no qual a vivência de situações 

reais de trabalho deve perpassar todo o fazer pedagógico. Isso garante ao aluno a 

sintonia de sua formação acadêmica com o mercado, permitindo-lhe, através de estudos 

de casos, apropriar-se de processos e procedimentos profissionais como forma de 

consolidar uma formação calcada na reflexão, no intercâmbio das idéias e na 

participação em iniciativas construtivas. A sala de aula se transforma, assim, em oficina 

acadêmica e local de construções coletivas, monitoradas por novas concepções e por 

um referencial didático moderno. 

O papel do aluno deixa de ser passivo para ser ativo nas diversas situações de 

estudo. Essa mudança é evidenciada pela postura pedagógica que prioriza a boa 

informação e a capacidade crítico-analítica, contribuindo para a formação integral, com 

o mesmo grau de interesse tanto para aquisição de conhecimentos como para atitudes 

e habilidades.  

 

8.2 Seleção de Conteúdos 

Para cumprir os objetivos de formação preconizadas no perfil do egresso 

institucional, a Faculdade tem seus currículos estruturados a partir de núcleos temáticos 

que oferecem ao aluno: a) uma concepção humanista e técnico-científica, considerando  

as relações teoria-prática, e b) os conhecimentos transversais que passam pela 

contextualização social, política e econômica e asseguram a flexibilização curricular. 

O currículo integrado e flexível estimulado na Faculdade dos Guararapes de Recife 

incentiva atividades de autodesenvolvimento e oferece oportunidades de 
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transformação do saber estabelecido, concentrando-se em conteúdos significativos que 

possibilitam a aquisição de habilidades e de atitudes como parte mais importante do 

processo educacional, que devem ser trabalhadas em momentos de interação teoria-

prática, nas atividades específicas de treinamento, projetos comunitários, 

ultrapassando os limites da informação pela informação e possibilitando ao futuro 

profissional reconhecer a forma de buscar e avaliar essa coleta de dados, 

contextualizando-a e tornando-a relevante para as relações sujeito-mundo. 

Nessa linha de pensamento, o componente curricular passa a ser visto como parte 

de um projeto temático, integrada por ações interdisciplinares, planejada de forma 

dinâmica, que propicia a indissociabilidade das funções básicas da academia: ensino, 

pesquisa e extensão. 

A sistematização do conhecimento deve possibilitar o desenvolvimento de temas 

geradores, que permitam uma visão holística do conhecimento, a construção de 

competências e a formação do pensamento científico.  

A oferta de componentes curriculares deve ocorrer em blocos semestrais, 

considerando: conteúdos afins, o intercâmbio, a cooperação e a policompetência; 

projetos integradores, elaborados pelos professores de forma a atender aos objetivos e 

a concepção interdisciplinar2.  

Os temas transversais que objetivam a preparação para o exercício pleno da 

cidadania, também trabalhados nos componentes curriculares dos projetos de todos os 

cursos, permitem discutir conceitos e valores que devem permear a formação do 

homem. Os temas transversais trabalhados atualmente nos projetos pedagógicos são: 

ética; responsabilidade social; educação ambiental; educação sexual; diversidade 

cultural; formação política.  

As atividades de pós-graduação devem ser realizadas em sintonia com a 

graduação, não só para melhorar esse nível de ensino, mas também para despertar o  

                                            
2 Entende-se na FG por projetos integradores a problematização do conhecimento. Essa característica das disciplinas 
é, na Faculdade, o fio condutor do processo de construção do saber, sustentada por atitudes dialógica e investigativa. 
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interesse dos graduandos pela investigação científica.  

A organização curricular dos cursos superiores de tecnologia deve observar todas 

as diretrizes já expostas e mais: tem de dar ênfase às competências profissionais 

peculiares às áreas exploradas e formar profissionais que atendam às demandas 

imediatas das pessoas, do mercado de trabalho e da sociedade. 

 

8.3 Princípios Metodológicos 

Na elaboração e na atualização dos projetos pedagógicos de cursos observa-se, 

como princípio, a coerência com as diretrizes curriculares emanadas do MEC e com as 

políticas pedagógicas da Faculdade. 

Essa coerência assegura o desenvolvimento de um processo de ensino- 

aprendizagem de forma integrada – ensino, pesquisa e extensão – e que utiliza 

metodologias diversificadas para estimular a aprendizagem e a melhoria do 

desempenho do estudante. 

Como suporte à realização dessa proposta curricular, o Núcleo de Apoio 

Pedagógico – NAPE oferece orientação e acompanhamento didático-pedagógico aos 

docentes, em cada curso, de modo a lhes proporcionar uma sistemática orientação 

didático-pedagógica em suas atividades. 

 

8.4 Inovações Consideradas Significativas, especialmente quanto à 

Flexibilidade dos Componentes Curriculares e às Oportunidades 

Diferenciadas de Integralização dos Cursos 

Nos cursos da Faculdade dos Guararapes de Recife, a flexibilidade curricular se 

reflete em diferentes perspectivas, mas particularmente na eliminação da rigidez 

estrutural das matrizes curriculares, mediante a redução dos pré-requisitos, e na oferta 

de componentes curriculares optativos. 
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No que diz respeito aos pré-requisitos, é preciso considerar até que ponto eles 

constituem, de fato e em quais casos, um elemento indispensável ao desenvolvimento 

dos estudos, de forma a não impedir o movimento dinâmico do cumprimento do 

estabelecido no plano de execução curricular do curso. 

Por outro lado, os cursos oferecidos apresentam uma matriz curricular flexível por 

meio da inclusão de disciplinas abertas que permitem um estudo aprofundado e 

abordagem não só de temas do campo especializado, mas também de tópicos 

abrangentes, atuais e específicos da área. 

Em relação aos componentes curriculares optativos, estes visam fornecer 

subsídios complementares à formação acadêmica do aluno. Sua previsão nas estruturas 

curriculares busca garantir uma margem mais ampla de escolha do aluno quanto aos 

conhecimentos, competências e habilidades que deseja construir em seu processo de 

formação, com a necessária orientação da Coordenação de Curso.  

A flexibilidade curricular permite que a Instituição acompanhe de perto as reais 

demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados à 

realidade do mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado perfil profissional 

de conclusão.  

Orientada pelos resultados da avaliação institucional, também está prevista a 

adoção de um processo de revisão e atualização contínua do planejamento didático das 

disciplinas (objetivos, ementas, conteúdos programáticos, estratégias de ensino, 

aprendizagem e avaliação), tendo em vista a evolução do conhecimento e as mudanças 

das demandas sociais, além da necessidade de aperfeiçoamento contínuo. 

A flexibilidade garante oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos, 

possibilitando aos alunos a construção de uma trajetória autônoma.  

Nesse sentido, as Atividades Complementares, previstas para os cursos de 

graduação, além de constituírem importantes mecanismos para introduzir a 

flexibilidade, também proporcionam oportunidades diferenciadas, na medida em que 

permitem o reconhecimento de atividades enriquecedoras e complementadoras do 
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perfil do egresso realizadas pelos alunos para a integralização de parcela da carga 

horária do curso. 

A Instituição realiza, ainda, um programa de atividades extracurriculares que 

contribui para dinamizar os processos de ensino e aprendizagem, como ciclo de 

palestras, reuniões acadêmicas, seminários, visita técnica a empresas, programas de 

apoio à pesquisa docente e discente, atividades de consultoria, prestação de serviços, 

entre outros. 

 

8.5 Práticas Pedagógicas Inovadoras 

A atualização sistemática dos projetos pedagógicos, realizada de modo 

participativo com os docentes, tem permitido a adoção de algumas práticas inovadoras, 

especialmente relacionadas à integração do ensino com a pesquisa e a extensão. 

A inserção de atividades de pesquisa e de extensão nos planos de ensino das 

disciplinas tornou mais clara a percepção dessa integração junto aos alunos e 

possibilitou aos professores uma maior facilidade para o trabalho, em conjunto, de 

integração das atividades acadêmicas, como, por exemplo, a produção de trabalhos, 

experiências em laboratório, atividades complementares e o trabalho de conclusão de 

curso. 

Os cursos da Faculdade têm a sua estruturação referenciada pela legislação 

estabelecida para o ensino superior brasileiro e normativos do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), levando-se em conta as peculiaridades nacionais e locais e suas 

relações com o contexto internacional, com destaque para a necessidade de que sejam 

atendidas demandas sociais postas para a Faculdade, no seu conjunto, e para cada 

curso, em particular, nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Nesse sentido, e do ponto de vista diretivo e normativo da Faculdade, assinalam-

se, além do Regimento Geral: 
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a) Políticas e princípios contidos no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e 

retomados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

b) Estratégias e metas previstas neste PDI, especialmente as que se referem aos 

aspectos didático-pedagógicos da organização e funcionamento dos cursos; 

c) Diretrizes e orientações para o desenvolvimento dos projetos pedagógicos de 

cursos (PPCs). 

 

Destacam-se, nesses referenciais, princípios como o da interdisciplinaridade, 

compreendida como movimento intelectual e atitudinal que promove articulações, 

aproximações e complementações entre conteúdos afins, numa mesma área do 

conhecimento, ou de outras áreas, considerando a tendência de esgarçamento dos 

limites entre saberes específicos posta pelo avanço da ciência, da técnica e da 

tecnologia. Os seminários integrativos, componentes curriculares previstos em alguns 

cursos de graduação, a oferta de disciplinas comuns em uma mesma escola, ilustram 

formas de implementação da interdisciplinaridade, assim como o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e de extensão que, a partir de um mesmo objeto, requer olhares 

diferenciados vindos de mais de um curso, de graduação e de pós-graduação.  

A estruturação e organização das instalações físicas também apresentam 

condições de dar forma à interdisciplinaridade. 

A esse princípio encontra-se interligado o da integração entre teoria e prática, 

também indicado no PPI, e materializado, por exemplo: 

a) nos procedimentos de ensino adotados pelos docentes e que pressupõem o uso de 

laboratórios e de ambientes específicos;  

b) realização de estágios supervisionados obrigatórios e não obrigatórios;  

c) prestação de serviços à comunidade. 
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A contextualização apresenta-se como um princípio síntese, na medida em que 

requer que o aluno vivencie situações pedagógicas de efetivo contato com realidades 

profissionais (ambientes, atividades, instrumentos, técnicas, tecnologias, pessoas ...), o 

que significa a necessidade de ações interdisciplinares e de colocação dos conteúdos em 

seus fundamentos conceituais e práticos, por meio de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Sob essa matriz, a organização didático-pedagógica da FG Recife, explicitada nos 

projetos pedagógicos de cursos, vem sendo continuamente aperfeiçoada, viabilizando-

se estratégias previstas no PDI, como a que aponta para a efetivação das políticas de 

ensino, em alto nível de qualidade em todos os níveis, de forma a acompanhar 

gradualmente as mudanças ocorridas na tecnologia e na sociedade. 

 

8.6 Atividades de Prática Profissional, Estágios e Complementares 

a) Atividades de Prática Profissional e Estágios 

O Estágio Supervisionado é componente curricular que visa proporcionar ao aluno 

formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à 

atuação profissional. É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações 

simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação.  

O Estágio Supervisionado na Faculdade dos Guararapes de Recife ajusta-se aos 

dispositivos da lei nº 11.788 de 28 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes de estabelecimentos de ensino superior. 

O Estágio Supervisionado constitui uma das modalidades de prática a ser realizada 

diretamente em ambientes de trabalho, sob a forma de uma ação desenvolvida 

enquanto vivência profissional prolongada, sistemática, intencional e acompanhada de 

acordo com o proposto em matrizes curriculares dos cursos que possui esse 

componente curricular. Ele objetiva um conhecimento do real em situação de trabalho.  
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De acordo com o Regulamento do Estágio Supervisionado, são objetivos do 

Estágio Supervisionado: 

I – oportunizar o desenvolvimento de competências e o exercício das aptidões 

necessárias para o desempenho profissional; 

II – possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades profissionais, 

complementando seus conhecimentos; 

III – assegurar formação prática que permita ao aluno apreender processos 

teórico-crítico e operativo-instrumentais para a formulação de proposições e a 

mobilização de estratégias para o seu desempenho profissional. 

 

O Estágio Supervisionado pode ser realizado junto a pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente conveniadas com a Faculdade dos Guararapes de 

Recife e que apresentem condições de proporcionar experiências na área de formação 

profissional do aluno. 

Os documentos necessários à formalização do estágio são: a) carta de 

apresentação do estagiário; b) dados de identificação do estagiário; c) atividades de 

estágio descritas no termo de compromisso e formuladas através de um plano de 

estágio com datas e assinaturas do representante legal da concedente, do estagiário e 

do responsável na Faculdade dos Guararapes de Recife. 

A supervisão, acompanhamento e avaliação do estágio são de competência dos 

Professores Supervisores que avaliam o desempenho dos alunos atribuindo-lhes notas.  

Ao final de cada período de estágio, o estagiário deve entregar um relatório de 

todas as atividades de acordo com as normas estabelecidas pelo Professor Supervisor.  

A avaliação do desempenho do estagiário é feita pelo Professor Supervisor, de 

forma contínua e sistemática, por aluno, durante o desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado.  
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O Professor Supervisor, na avaliação do desempenho do estagiário leva em 

consideração:  

I – coerência e aplicabilidade do plano de estágio; 

II – pontualidade e assiduidade do aluno em seus compromissos, tanto com a 

concedente, como com a Faculdade dos Guararapes; 

III – coerência e consistência dos relatórios parciais; 

IV – avaliação da concedente, através do relatório firmado pelo responsável; 

V – relatório final, apresentado conforme as normas da ABNT. 

É considerado aprovado o estagiário que tenha freqüência nas atividades de 

Estágio Supervisionado e nota igual ou superior a 7,0 (sete) na avaliação efetuada pelo 

Professor Supervisor com base nos critérios estabelecidos no artigo 17 do Regulamento 

do Estágio Supervisionado. No caso de reprovação, por qualquer motivo, o aluno deve 

renovar sua matrícula na atividade de Estágio Supervisionado para o período letivo 

seguinte. 

O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que 

totalize a carga horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está 

matriculado.  

A organização das atividades de Estágio Supervisionado conta com equipe 

composta pelo Coordenador de Estágio e pelos Professores Supervisores.  

 

b) Atividades Complementares  

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do egresso, que possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida 

fora do ambiente acadêmico, incluindo-se a prática de estudos e atividades 
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independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

É concebida para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, em 

prolongamento às demais atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de forma 

autônoma e particular, com conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o 

conhecimento propiciado pelo curso de graduação.  

De acordo com o Regulamento das Atividades Complementares, entende-se como 

Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não compreendida nas atividades 

previstas no desenvolvimento regular dos componentes curriculares dos cursos de 

graduação, desde que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e 

profissional do aluno. Deve-se levar em conta a conexão material mínima da atividade 

com o curso em que está matriculado o aluno, em uma perspectiva interdisciplinar, além 

de ser preciso analisar sua relevância para o processo de ensino-aprendizagem. 

A validação das Atividades Complementares será requerida pelo aluno, instruindo 

o pedido com a comprovação de freqüência, comparecimento ou participação nos 

eventos extracurriculares. Serão consideradas válidas, independente de justificação do 

aluno ou de exame de compatibilidade, as Atividades Complementares oferecidas pela 

Faculdade dos Guararapes de Recife, ou por ela referendadas. O processo de 

requerimento, comprovação e validação das Atividades Complementares ficará 

registrado na Coordenação de Curso. 

 

8.7 Materiais Pedagógicos 

'O material pedagógico utilizado na Instituição é desenvolvido pelos professores 

dos cursos, de acordo com a natureza dos componentes curriculares que ministram, 

dentro de especificações e padrões definidos pelas Coordenações de Curso. Os alunos 

podem, eventualmente, colaborar no desenvolvimento deste material. 

A Faculdade dos Guararapes de Recife fomenta o desenvolvimento de novos 

materiais didáticos para os cursos que ministra. Tal iniciativa tem fundamento na lacuna 
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entre o tradicional processo de produção de material didático e as exigências inovadoras 

dos cursos. 

De uma maneira geral, a literatura existente apresenta-se extremamente 

necessária, porém é insuficiente às crescentes demandas do ensino de graduação. Isso 

ocorre porque as inovações propostas para os cursos não encontram respaldo nos 

materiais didáticos tradicionais. 

O material pedagógico pode também ser adquirido, conforme indicação dos 

professores, de acordo com a natureza dos componentes curriculares e do nível 

tecnológico exigido. 

 

8.8 Incorporação de Avanços Tecnológicos 

É estimulado o uso, entre os docentes, de ferramentas informatizadas que 

permitam o acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias 

eletrônicas. 

A Faculdade dos Guararapes de Recife, dessa forma, incorpora de maneira 

crescente os avanços tecnológicos às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para 

tanto, é destinado percentual de sua receita anual para a aquisição de equipamentos de 

tecnologia (como notebooks e tablets como exemplo) e softwares utilizados em 

atividades práticas dos cursos oferecidos. 

A Instituição incentiva, também, a participação do corpo docente em eventos que 

abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de 

ensino-aprendizagem para que disseminem este tipo conhecimento, promovendo as 

inovações no âmbito dos cursos.  

- Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no processo ensino-aprendizagem 
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Para garantir a integração do aluno, a Instituição disponibiliza o FG VIRTUAL e o 

Blackboard através o site da Faculdade, que interliga o aluno ao processo informatizado 

dos informes do Curso e registros acadêmicos, através de um login e senha.  

Como ponto que contribui o acesso, a Faculdade dos Guararapes de Recife 

oferece a sua comunidade acadêmica acesso à Internet através da rede Wireless, que 

está acessível em toda área coberta da Instituição. 

Como recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem que ampliem as 

possibilidades pedagógicas, visando compartilhar informações que proporcionam a 

excelência na comunicação acadêmica, a FG Recife dispõe dos sistemas SAF (Sistema 

Acadêmico Financeiro), Sigaweb, Plataforma NAPSIS, lousa interativa edge – eBeam e 

intranet. 

As TICs estão aplicadas nos setores:  administrativo, financeiro, acadêmico e 

Biblioteca da Instituição, favorecendo os controles, a comunicação e registros 

necessários na Organização, além de executar de maneira excelente o projeto 

pedagógico de curso.  

Nos setores administrativo e financeiro, o sistema SAF corresponde às 

necessidades realizando o registro das matrículas e notas dos alunos ingressos na 

Faculdade, além de efetuar o controle do contas a pagar e a receber e demais 

informações financeiras. 

  O Sigaweb – sistema que operacionaliza a Comunidade Acadêmica oferece ao 

setor acadêmico todas as informações necessárias, bem como:  

 Divulgar os documentos informativos da Instituição aos discentes (regras, 

ementas, calendários etc),  

 Registrar e controlar os requerimentos dos alunos, 

 Divulgar os materiais acadêmicos,  

 Elaborar o perfil dos alunos,  

 Informar as notas, 

 Realizar as avaliações para acompanhar a qualidade de ensino e 
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 Favorecer  a comunicação entre os docentes através da ponte entre formadores. 

Os controles fundamentais da Biblioteca são atendidos de forma informatizada, 

em condições de manter dados atualizados quanto ao acervo, acesso, empréstimo e 

catalogação de obras, porém, atualmente está migrando para o Software modular 

denominado SIB Sistema Integrado de Bibliotecas. Por ser um sistema autoexplicativo, 

é de fácil compreensão, permitindo o acesso imediato às informações desejadas, 

objetivando   atender   as   necessidades  da comunidade acadêmica. A Biblioteca possui 

terminais de acesso à Internet, distribuídos de forma a facilitar o acesso à pesquisa, além 

de realizar empréstimos. 

O SIB dispõe de módulos que possibilitam eficiente controle das tarefas de 

Cadastramento (catalogação, classificação, indexação); atendimento ao usuário através 

do SIB Atendimento (consulta, empréstimo domiciliar, devolução, renovação e reserva 

presencial). A consulta ao acervo pode ser feita através das opções de assunto (palavra-

chave), por título e por autor de todos os documentos cadastrados, permitindo ao 

usuário uma maior agilidade e racionalização de tempo ao identificar se a obra está 

emprestada, reservada ou disponível. Na Biblioteca, existe controle automático dos 

procedimentos realizados através da impressão de recibos de empréstimos, devoluções, 

renovações e nada consta, e, também a impressão de relatórios estatísticos e do acervo.   

Nas salas de aulas e laboratórios da Instituição, alunos e professores possuem 

acesso à internet, cujas aulas são apresentadas na lousa interativa edge – eBeam,  

proporcionado de forma dinâmica o conhecimento, empregando uma tecnologia 

baseada em infravermelho que permite transformar qualquer quadro branco padrão ou 

qualquer superfície lisa (inclusive vidro) em um quadro interativo. 

O e-Beam é uma solução interativa prática, compacta e leve (pesando apenas 0,5 

Kg), destacando-se principalmente pela sua portabilidade. 

Benefícios da lousa interativa e-Beam: 

 Combina o poder de um computador com a simplicidade de um quadro branco 

criando um contexto de aprendizagem dinâmico e interativo. 
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 Maximiza a eficácia do tempo de aula permitindo a utilização de uma variedade 

de ferramentas a partir de um único instrumento. 

 Enriquece o conteúdo da lição, pois permite salientar no decorrer da aula 

tópicos-chave e escrever notas sobre a imagem do computador que é projetada 

no quadro. 

 Permite a impressão de todas as anotações ou gravação em arquivo de 

computador para uma futura distribuição. 

Além das ferramentas acima citadas, a Faculdade dos Guararapes de Recife 

dispõe na sua área administrativa a Intranet como meio de comunicação entre os 

setores, servindo como canal para solicitações de ordens de serviço. 

 

8.9 Processo de Avaliação do Conhecimento 

O sistema de avaliação usado na Faculdade, na forma do Regimento Geral, “visa 

à aferição do desempenho do aluno de forma continuada, oportunizando a avaliação do 

processo e do resultado comportamental esperado, conforme definido no projeto 

pedagógico do curso”. 

A avaliação do desempenho do aluno é feita por disciplina, considerando- se a 

programação da disciplina – conteúdos ministrados, as atividades acadêmicas, as 

habilidades desenvolvidas e as competências requeridas do aluno –, e incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento. 

O aproveitamento é avaliado a partir do acompanhamento contínuo do aluno e 

dos resultados por ele obtidos nas avaliações que consistem de um conjunto de 

verificações de aprendizagem nas atividades escolares realizadas sob a responsabilidade 

do professor da disciplina. 

As avaliações do aproveitamento consistem de qualquer instrumento ou 

processo utilizado, a critério do professor, para aferir conhecimento ou habilidade do 

aluno, na forma de teste, trabalho teórico ou prático, projeto, experiências laboratoriais, 

vivências em estágio, visitas técnicas e trabalhos de conclusão de curso. 
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A organização geral da Faculdade dos Guararapes de Recife obedece aos seguintes 

princípios, expressos no seu Regimento: 

I – estrutura orgânica com base em Coordenação de Curso, 

subordinada à Diretoria Acadêmica da Faculdade; 

II – unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão; 

III – racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos 

materiais e humanos; 

IV – flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças 

individuais dos alunos e às peculiaridades locais e regionais. 

A Faculdade, conforme seu Regimento tem como principais instâncias de decisão 

a Administração Superior e a Administração Acadêmica de Cursos e Programas. 

 

9.1 Estrutura Organizacional 

O modelo de gestão adotado na Faculdade segue princípios filosóficos 

fundamentados na excelência acadêmica, na sustentabilidade e na educação 

continuada. 

A administração da Faculdade dos Guararapes de Recife é exercida, em suas 

respectivas instâncias, pelos seguintes órgãos: Conselho Administrativo – ConAd; 

Conselho Acadêmico – ConAc; Diretoria; Coordenação de Curso; Órgãos Auxiliares. 

Já o Conselho Administrativo (ConAd) é o órgão colegiado superior da Faculdade 

dos Guararapes, de natureza normativa, consultiva, deliberativa. À sua vez, o Conselho 

9 
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Acadêmico (ConAc) é o órgão superior de natureza normativa, consultiva e deliberativa 

da Faculdade dos Guararapes de Recife, em matéria acadêmica. 

A Diretoria é o órgão executivo superior, cabendo-lhe administrar todas as 

atividades da Faculdade dos Guararapes de Recife. 

A Diretoria da Faculdade dos Guararapes de Recife é exercida pelo Diretor Geral, 

auxiliado pelos: Diretor Administrativo; Diretor Acadêmico. 

O Diretor Geral e os Diretores Administrativos e Acadêmicos são designados pelo 

Presidente da Entidade Mantenedora para mandato de 02 (dois) anos, facultada a 

recondução. 

A Faculdade possui autonomia acadêmica nas suas relações com a Mantenedora 

e as duas grandes instâncias de sua estrutura organizacional são assim constituídas: 

• ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, exercida pela Diretoria Geral, pelo Conselho Superior 

Administrativo (CONAD), pelo Conselho Superior Acadêmico (CONAC) e pela Direção 

Acadêmica e Direção Administrativa. 

• ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA é exercida pela estrutura de órgãos de natureza 

deliberativa Conselhos de Curso (CC), e pelos órgãos executivos, as Coordenações de 

Curso e as Coordenadorias de Programas. 

Esta estrutura organizacional tem seu funcionamento devidamente 

regulamentado no Regimento Geral da Faculdade, com destaque para a definição de 

competências e formas de escolha dos integrantes dos órgãos deliberativos e 

executivos. 

O CONAD é o órgão máximo de natureza normativa, deliberativa, jurisdicional e 

consultiva e o CONAC é o órgão de natureza consultiva, deliberativa e normativa, com 

função de orientar e supervisionar o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O Conselho de Curso (CC) é o órgão de natureza deliberativa, consultiva e auxiliar 

para o funcionamento do curso e para a integração nos diversos programas de pesquisa, 

extensão e pós-graduação, com a função de analisar e propor medidas didático-
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pedagógicas. É composto pelo coordenador do curso (presidente) e por representantes 

de professores, de alunos (o presidente do Centro Acadêmico) e de entidade profissional 

afeta ao curso. 

De acordo com o Regimento da Faculdade dos Guararapes de Recife, compete ao 

Diretor Geral: 

I – administrar as atividades da Faculdade; 

II – representar a Faculdade, interna e externamente, no âmbito de 

suas atribuições; 

III – convocar e presidir o Conselho Administrativo – ConAd, e o 

Conselho Acadêmico – ConAc, com direito a voto comum, além do de 

qualidade; 

IV – promover, em conjunto com os Diretores Administrativo e 

Acadêmico, a integração no planejamento e a harmonização na 

execução das atividades da Faculdade; 

V – elaborar, juntamente com os órgãos competentes, o plano anual 

de atividades da Faculdade; 

VI – conferir grau acadêmico e firmar diplomas dos cursos de 

graduação, cursos sequenciais, de formação específica e de pós-

graduação; 

VII – assinar, juntamente com o Presidente da Entidade Mantenedora, 

títulos honoríficos outorgados pela Faculdade; 

VIII – apresentar à Entidade Mantenedora e aos órgãos competentes, 

no início de cada exercício, o relatório das atividades do ano anterior; 

IX – propor a criação e a concessão de títulos honoríficos e de prêmios; 

X – exercer o poder disciplinar; 
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XI – constituir grupos de trabalho e comissões para fins específicos, 

bem assim comissões encarregadas de processo administrativo; 

XII – firmar acordo e convênios entre a Faculdade e instituições 

públicas ou privadas, após aprovação da Entidade Mantenedora; 

XIII – baixar portaria, bem como resolução decorrente de decisão dos 

colegiados que preside; 

XIV – adotar as medidas necessárias à autorização e ao 

reconhecimento de cursos da Faculdade; 

XV – nomear os Coordenadores de Curso, o Secretário-Geral, o 

Bibliotecário e outros previstos neste Regimento; 

XVI – propor à Entidade Mantenedora a contratação de pessoal 

docente e técnico-administrativo necessário ao funcionamento da 

Faculdade; 

XVII – tomar, em casos especiais, decisão “ad referendum” do 

Conselho Administrativo – ConAd e Conselho Acadêmico – ConAc; 

XVIII – resolver, em regime de urgência, os casos omissos deste 

Regimento, “ad referendum” dos órgãos competentes; 

XIX – propor alteração ou reforma deste Regimento e de seus anexos; 

XX – desempenhar outras atribuições que, embora não explícitas neste 

artigo, vinculem-se ao exercício do cargo de Diretor-Geral. 

 

O Diretor Geral pode vetar deliberações do Conselho Administrativo – ConAd e do 

Conselho Acadêmico – ConAc, até dez dias após a reunião em que esta deliberação 

houver sido tomada. 
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De acordo com o Regimento da Faculdade dos Guararapes de Recife, são 

atribuições dos Diretores Administrativas e Acadêmicas: 

I – substituir o Diretor-geral em suas ausências, falto e impedimentos, 

observando o disposto no parágrafo único do Art. 13, Parágrafo Único; 

II – integrar os Conselhos Superiores, conforme previsto neste 

Regimento; 

III – exercer as atribuições delegadas pelo Diretor-Geral da Faculdade; 

 

O Diretor Administrativo auxilia o Diretor-Geral na coordenação e supervisão das 

atividades administrativas, e, além das atribuições que lhe forem delegadas, compete-

lhe: 

I – supervisionar e coordenar as atividades dos órgãos auxiliares e 

controlar a administração das atividades-meio; 

II – coordenar e controlar a frequência do pessoal docente e técnico-

administrativo; 

III – encaminhar e acompanhar as providências de assuntos inerentes 

ao pessoal docente e técnico-administrativo, junto a Mantenedora e 

demais órgãos competentes; 

IV – prover a manutenção das instalações físicas, zelando pela garantia 

das melhores condições de funcionamento de todos os ambientes e 

equipamentos. 

 

O Diretor Acadêmico auxilia o Diretor Geral na coordenação e supervisão das 

atividades acadêmicas, além das atribuições que lhe forem delegadas, compete-lhe: 
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I – auxiliar o Diretor-Geral da Faculdade na coordenação e supervisão 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

II – exercer a orientação pedagógica dos cursos de graduação; 

III – supervisionar a elaboração e a oferta de cursos de graduação, 

sequenciais e de pós-graduação lato sensu; 

IV – supervisionar as atividades dos Coordenadores de Curso; 

V – acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso 

da Instituição; 

VI – encaminhar ao Conselho Administrativo (ConAd) as propostas de 

alteração curricular, porventura julgadas necessárias, ouvidos os 

Conselhos de Curso e Conselho Acadêmico. 

 

A Coordenação de Curso é a unidade acadêmica básica e única, com as funções 

que lhe atribui a legislação pertinente, constituindo-se na instância motriz das 

atividades-fim. 

Cada Coordenação gerencia um conjunto de disciplinas de uma mesma área de 

conhecimento ou de áreas afins e reúne os professores que as ministrem. 

O Conselho de Curso é um colegiado constituído pela representação dos 

professores das disciplinas que o integram e por um representante estudantil. O 

representante estudantil junto ao Conselho de Curso é o indicado pelos alunos 

matriculados em disciplina que integra o Curso. As reuniões plenárias da Coordenação 

são convocadas pelo Diretor do Curso, por iniciativa própria ou a requerimento de dois 

terços (2/3), no mínimo, de seus membros. 

O Coordenador é designado pelo Diretor Geral, dentre seus professores, segundo 

critério fixado pelo Conselho Administrativo (ConAd), e tem mandato de 02 (dois) anos. 

O Diretor deve manter-se em atividade de docência pelo menos, em uma turma dos 
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cursos da Faculdade dos Guararapes de Recife. O professor mais antigo em exercício na 

Direção substitui o Coordenador em suas ausências e impedimentos. Ocorrendo à 

extinção, fusão ou desmembramento da Direção, fica automaticamente extinto o Cargo, 

bem como por decisão do Diretor Geral da Faculdade, quando do não cumprimento das 

obrigações inerentes à função. O Coordenador pode ser suspenso ou destituído de seu 

cargo, por decisão do Diretor-Geral da Faculdade, quando do não cumprimento das 

obrigações inerentes à função. Na hipótese de vacância do cargo de Coordenador, a 

função é exercida temporariamente por professor designado pelo Diretor-Geral da 

Faculdade, dentre os que integram o Curso. 

De acordo com o Regimento da Faculdade dos Guararapes de Recife, compete ao 

Coordenador de Curso: 

I – coordenar e executar seu plano de ação, definindo encargos de 

ensino, pesquisa e extensão, observada a especialização de seu Corpo 

Docente; 

II – coordenar o processo de elaboração do Projeto Pedagógico do 

Curso, dos programas de extensão e planos de ensino das disciplinas; 

III – pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptação de 

aluno transferido ou diplomado; 

IV – opinar sobre admissão, afastamento e dispensa de pessoal 

docente; 

V – propor a admissão de monitor; 

VI – planejar as atividades de estágio previstas no currículo do 

respectivo curso; 

VII – indicar, para fins de aquisição, livros e publicações de interesse 

do Curso; 

VIII – colaborar com os demais segmentos institucionais;                         
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  IX – exercer outras atribuições que lhe forem conferidas nos limite de 

sua competência. 

 

De acordo com o Regimento da Faculdade dos Guararapes de Recife, são 

atribuições da Coordenação de Curso: 

I – representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

II – supervisionar e controlar, em articulação com a Diretoria da 

Faculdade, a execução das atividades programadas no âmbito de seu 

Curso; 

III – convocar, por iniciativa própria ou a requerimento de dois terços 

(2/3) de seus membros, as reuniões do plenário do Curso; 

IV – colaborar com os demais dirigentes, objetivando o bom 

funcionamento da Faculdade; 

V – participar das reuniões convocadas pela Diretoria da Faculdade e 

atender às convocações dos colegiados, quando solicitado o 

assessoramento; 

VI – fiscalizar a observância do regime acadêmico, o cumprimento dos 

programas e atividades de ensino, pesquisa e extensão, e a execução 

dos planos de trabalho desenvolvidos pelo Curso; 

VII – exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela Diretoria 

da Faculdade. 

Dos atos e decisões, em nível de Direção, cabe recurso para o Conselho 

Administrativo ou Acadêmico, de acordo com a natureza da matéria, a ser interposta no 

prazo de até 08 (oito) dias, contados a partir da notificação ou da publicação, no recinto 

da Faculdade e do ato ou decisão objeto de recurso. 

Integram, ainda, a estrutura da Faculdade, conforme o Regimento Geral: 
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Como ÓRGÃOS ESPECIAIS: 

- Secretaria Geral da Faculdade; 

- Ouvidoria; 

- Comissão Própria de Avaliação – CPA/FG; 

- Comissão Permanente de Processo Seletivo; 

 

Como ÓRGÃOS SUPLEMENTARES: 

- Biblioteca 

- Diretoria de Relacionamento com o Estudante 

- International Office 

 

Como órgãos de ASSESSORAMENTO: 

- Assessoria Técnica, está atualmente composta pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

(NAPE) e o Núcleo de Projetos e Qualidade; 

- Assessoria de Imprensa; 

- Assessoria Jurídica; 

- Setor de Marketing. 

9.2 Autonomia da Faculdade em relação à Mantenedora 

A Faculdade dos Guararapes de Recife é mantida pela Sociedade Capibaribe de 

Educação e Cultura (SOCEC), com sede em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A 

autonomia da Faculdade, em suas relações com a Mantenedora, é assegurada no 

Estatuto da Mantenedora e sua prática encontra-se definida no Regimento Geral. 
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A Diretoria Geral é o órgão articulador do processo de relacionamento da 

Faculdade com sua Mantenedora e suas competências estão definidas Regimento da 

Faculdade. 

A Mantenedora, respeitadas as prerrogativas legais que regem as instituições de 

ensino superior, especialmente no que se refere ao princípio da autonomia acadêmica, 

responde pela Faculdade perante as autoridades constituídas e a comunidade externa.] 

 

9.3 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas 

A Faculdade dos Guararapes de Recife mantém atividades e serviços de extensão 

à comunidade, articulados com o ensino e a pesquisa, para a difusão de conhecimentos 

e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos.  

É meta de a Instituição participar, significativamente, do processo de crescimento 

da região, em sintonia com os diferentes padrões de desenvolvimento oriundos da 

evolução natural da sociedade e de seus avanços estrutural e tecnológica, e pautada 

pela afirmação e valorização da cultura local perante as circunstâncias decorrentes da 

globalização da economia. 

A Faculdade dos Guararapes de Recife 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 Instituição busca, também, por meio da celebração de convênios, a parceria com 

órgãos públicos, instituições, empresas e profissionais da região para a realização de 

estágios, promovendo a inserção dos alunos no mercado de trabalho.  

Assim, no esforço de contribuir adequadamente para a ampliação da qualidade de 

vida da população local e para o desenvolvimento regional, a Faculdade dos Guararapes 

de Recife se empenha em estabelecer parcerias que permitam aprofundar as relações 
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que pretende construir com a comunidade por meio de suas instituições e empresas. 

Para isso: 

 Oferece condições para estudantes e professores edificarem as bases e 

conduzirem o funcionamento da Empresa Júnior (Núcleo dos Negócios); 

 Estabelece convênios com empresas interessadas em oferecer oportunidades de 

estágio para os estudantes da IES; 

 Firma contratos de parcerias com instituições comprometidas com o 

desenvolvimento sustentável, como o SEBRAE, ASSINPRA e órgãos públicos, com 

atividades de trabalho voluntário, de consultoria, com programas de pesquisa, 

com programas de treinamento / reciclagem, entre outras; 

 Formaliza parcerias com as IES do País e do Exterior para a realização de 

programas de intercâmbio de estudantes e professores, para a realização de 

cursos interinstitucionais, e para realização de pesquisas conjuntas. 

 

Nossos Parceiros:  
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9.4 Organograma 
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A gestão de pessoal é competência da Diretoria de Recursos Humanos, 

responsável pela execução da política de seleção e treinamento de pessoas, e pelos 

registros de pessoal. 

O corpo docente da Faculdade tem concentração com portadores de título de 

mestre e um número adequado de doutores estão distribuídos nos diversos cursos, 

assegurando-lhes representativa titularidade docente na área de formação ao curso. 

Além disso, atende os requisitos legais e normativos, tendo em sua carreira docente 

apenas professores com no mínimo a condição de especialista. 

Com relação à titulação do corpo docente, a Faculdade apresenta índices que 

atende satisfatoriamente aos exigidos como padrões de qualidade estabelecidos pelo 

MEC. 

Os principais instrumentos de gestão de pessoas são: 

• Plano de Carreira Docente; 

• Plano de Carreira, Cargos e Salários do Pessoal Técnico-Administrativo; 

• Programa Institucional de Capacitação Docente – PICD. 

 

Conforme o Plano de Carreira Docente, os níveis de regime de trabalho adotados 

pela Instituição são: o tempo integral, o tempo parcial, ambos com horas para projetos 

especiais e horas de atividades didático-pedagógicas, e o horista, que corresponde ao 

tempo vinculado à quantidade de horas apenas em sala de aula. 

10 
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O corpo técnico-administrativo é composto por funcionários que desenvolvem 

atividades não acadêmicas em apoio às funções de ensino, pesquisa, extensão e à 

administração geral da Instituição. 

 

10.1 Perfil do Corpo Docente 

A) Critérios de Seleção e Contração 

O ingresso na carreira docente da Faculdade dos Guararapes de Recife ocorre com 

a admissão, sob o regime exclusivo da consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e 

obedece aos critérios estabelecidos no Plano de Carreira Docente.  

O processo de seleção para ingresso na carreira do magistério é realizado por uma 

Banca Examinadora designada pela Direção Acadêmica e compreende as etapas de 

análise curricular, entrevista e prova didática. 

Os professores são selecionados entre profissionais de reconhecida idoneidade 

moral e capacidade técnica, esta comprovada por currículo lattes, observadas as 

prescrições fixadas sobre a matéria pelo órgão competente, especificamente, pela 

legislação do ensino superior em vigor e pelo Regimento da Faculdade dos Guararapes. 

Os critérios que norteiam a contratação de professores podem ser resumidos 

seguintes aspectos: 

 titulação mínima de especialista; 

 aderência para ministrar aulas nas disciplinas presentes na estrutura 

curricular dos cursos que oferece;      

 experiência docente e não docente; 

 capacitados para estabelecer boa relação com os estudantes, com os seus 

pares e com as lideranças acadêmicas;  

 comprometidos com a educação permanente; 
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 potencial para somar as atividades de pesquisa e extensão as atividades 

docentes;  

 comprometidos com a metodologia e com a aprendizagem dos estudantes;  

 elevada capacidade de comunicação oral e escrita; 

 relações sociais nas organizações locais. 

 

A contratação de docente é da competência da Entidade Mantenedora, 

atendendo encaminhamento da Direção. E o docente selecionado, quando contratado, 

integrará a carreira docente da Faculdade dos Guararapes de Recife. 

 

B) Requisitos de Titulação e Experiência Profissional 

   O professor deve ter curso de graduação e pós-graduação reconhecido pelo MEC 

e atender aos requisitos previstos no Plano de Carreira Docente (PCD) para as categorias 

estabelecidas. Dadas as peculiaridades de um curso superior de tecnologia (CST), a 

experiência no mercado tem sido uma exigência, observando-se, também, a relevância 

e compatibilidade com as especificidades dos cursos em que atua o docente. 

   Na pós-graduação, exige-se: a) titulação mínima de especialista, para os cursos de 

especialização (atendendo a normativa específica para essa modalidade de ensino). 

Necessariamente, conforme o PCD, os títulos devem ter sido obtidos em cursos 

credenciados e reconhecidos na forma da lei; b) experiência profissional compatível com 

a área do curso, observando-se atividades no magistério superior, no mercado, além de 

produção intelectual. 
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C) Cronograma de Expansão 

  A expansão do corpo docente ocorrerá conforme o seguinte cronograma: 

TITULAÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 

Doutores 07 07 09 09 10 

Mestres 34 41 49 54 63 

Especialistas 16 21 24 27 32 

TOTAL 60 69 82 90 105 

 

Dada as projeções de crescimento de sua oferta e elevação da titulação de 

especialistas e mestres da Faculdade para mestres e doutores, respectivamente, é 

incentivada e apoiada anualmente pela Faculdade com o objetivo de melhorar 

continuamente a qualidade da oferta de seus cursos. 

 

D) Políticas de qualificação e Plano de carreira 

A política de qualificação docente está expressa no Plano Institucional de 

Capacitação Docente (PICD), que abrange três níveis de ação: 

a) Titulação: aprofundamento de conteúdos específicos e de referenciais teórico-

metodológicos, que viabilizem a produção de conhecimentos, mediante a 

qualificação profissional em cursos de pós-graduação; 

b) Atualização didático-pedagógica: acesso do professor a novos conhecimentos e 

tecnologias e realização de estudos que motivem a busca por uma (re) 

significação do seu papel e das práticas pedagógicas que desenvolve. Busca-se, 

assim, construir ou consolidar competências profissionais relacionadas, por 

exemplo, ao domínio de conteúdos das disciplinas; a um tratamento 
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metodológico desses conteúdos, considerando as experiências trazidas pelos 

alunos e seus interesses; ao planejamento das situações de aprendizagem e de 

formas de avaliação da aprendizagem; ao envolvimento dos alunos na extensão 

e ação comunitária; à exploração das ferramentas multimídia e ao 

autodesenvolvimento docente. A atualização didático-pedagógica pode ocorrer 

mediante as seguintes atividades: i) fórum do ensino superior (temas relativos à 

atualização dos projetos pedagógicos dos cursos; avaliação da aprendizagem; 

desenvolvimento de competências e certificações intermediárias; licenciaturas; 

responsabilidade social da FG Recife); ii) oficinas pedagógicas e cursos de 

capacitação em docência no ensino superior, realizadas pelo Núcleo de Apoio 

Pedagógico (NAPE); 

c) Apoio institucional à participação dos professores em eventos científicos, como 

estímulo ao desenvolvimento e divulgação de estudos e pesquisas. 

 

Plano de Carreira Docente (PCD) 

O PCD da Faculdade dos Guararapes de Recife constitui base para a gestão dos 

recursos humanos responsáveis pela realização de atividades docentes e abrange um 

conjunto de princípios, normas e procedimentos para a organização e valorização dos 

professores. 

As categorias funcionais da carreira docente na FG Recife são: Assistente, 

Adjunto e Titular, cujos requisitos para ocupação estão especificados no artigo 8° do 

PCD, e estão relacionados à titulação e à experiência profissional. O Plano de Carreira 

Docente tem como principais objetivos estimular o desenvolvimento das atividades de 

magistério, valorizando a realização do trabalho com qualidade e ética profissional, além 

de potencializar os recursos humanos visando alcançar um alto nível de 

profissionalização e desenvolvimento pessoal.  

As categorias funcionais são diretamente proporcionais às exigências de 

titulação, experiência e mérito profissional. Cada categoria profissional possui cinco (5) 
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níveis funcionais – da letra “A” até letra “E” cuja progressão obedece a processo 

contínuo de atualização profissional e produção científica, conjugado com o tempo de 

permanência no exercício do magistério na Faculdade. 

A carreira docente é composta observando-se, para cada uma, a disponibilidade 

de vagas definida como lotação, conforme o seguinte quadro: 

QUADRO GERAL DE CARREIRAS E CARGOS 

CARREIRA CARGO CATEGORIA FUNCIONAL 
VAGAS NO QUADRO DE 

LOTAÇÃO 

DOCENTE Professor 

Titular 10% - 20% 

Adjunto 30% - 40% 

Assistente 40% - 60% 

 

 

De acordo com o Plano de Carreira Docente da Faculdade dos Guararapes de 

Recife, constituem requisitos para ocupação das categorias pelos professores 

integrantes do quadro permanente da Faculdade: 

I. Para categoria funcional TITULAR, o docente deverá ser portador, no mínimo, do 

título de Doutor, obtidos em cursos credenciados e reconhecidos na forma da 

lei, com experiência profissional comprovada, relevante e aplicável às atividades 

acadêmicas sob sua responsabilidade, além da capacidade de ensinar em 

programas lato e stricto sensu, orientar trabalhos de conclusão de curso , liderar 

projetos de iniciação científica e estudos especiais e que, de um modo geral, 

demonstre elevada proficiência nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administração acadêmica. 
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II. Para categoria funcional ADJUNTO, o docente deverá ser portador, no mínimo, 

do título de Mestre, obtidos em cursos credenciados e reconhecidos na forma da 

lei, com experiência profissional comprovada, relevante e aplicável às atividades 

acadêmicas sob sua responsabilidade, além da capacidade de ensinar em 

programas lato e stricto sensu, orientar trabalhos de conclusão de curso, 

participar de projetos de pesquisa como pesquisador associado e que, de um 

modo geral, demostre capacidade de desenvolver com eficiência atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e administração acadêmica. 

III. Para categoria funcional ASSISTENTE, o docente deverá ser portador, no mínimo, 

do título de nível superior correspondente à especialização lato sensu, obtidos 

em cursos credenciados e reconhecidos na forma da lei, com experiência 

profissional comprovada, relevante e aplicável às atividades acadêmicas sob sua 

responsabilidade, além da capacidade de desenvolver atividades de pesquisa, 

extensão e administração acadêmica. 

 

E) Procedimentos para Substituição (Definitiva e Eventual) dos Professores do 

Quadro 

A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade dos 

Guararapes de Recife pode dispor do concurso de Professores Visitantes e Convidados. 

O Professor Visitante, que é o docente admitido temporariamente, na forma da 

legislação trabalhista, com competência específica para atuar em programa especial de 

ensino, pesquisa e extensão, com titulação mínima de especialista. 

A remuneração do Professor Visitante será fixada, por proposta da Direção de 

Curso a que se vincular, à vista da qualificação, experiência profissional e/ou notório 

saber, ouvida a Mantenedora. 

O Professor Convidado é o docente com titulação mínima de especialista que, por 

iniciativa e conveniência da Faculdade dos Guararapes de Recife, é chamado a prestar 
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serviços em programa especial de ensino, pesquisa ou extensão, por tempo 

determinado. 

A remuneração do Professor Convidado será fixada, por proposta da Direção de 

Curso a que se vincular, à vista da qualificação, experiência profissional e/ou notório 

saber, ouvida a Mantenedora. 

A substituição definitiva de professores na carreira docente da faculdade dos 

Guararapes de Recife acontece mediante processo de seleção composto por: avaliação 

de currículo, entrevista, banca de avaliação didático-pedagógica e realização de 

minicurso. A contratação e o enquadramento na carreira acontece seguindo os 

procedimentos estabelecidos no PCD. 

 

NAPe – Núcleo de Apoio Pedagógico 

A constante reflexão, a construção de novos espaços educativos, baseados na 

colaboração em sala de aula, na escola e na comunidade, incluindo todas as formas de 

saber, construindo um conceito de cidadania que favoreça a solidariedade, a diversidade 

e a multiculturalidade são etapas de uma longa caminhada. É importante entender que 

a complexidade da instituição educativa é fundamental nessa caminhada.  

O NAPE, como parte desse contexto pedagógico repleto de contradições, mas que 

se pretende democrático, solidário e emancipador, oferece um lugar de reflexão e ação, 

a partir do qual cada sujeito na sua singularidade possa, individualmente e/ou em grupo, 

construir sua própria história de maneira harmoniosa.  

O investimento nos docentes se faz absolutamente necessário, quando se 

pretende a contínua melhoria e inovação metodológica. Para tanto, a Faculdade dos 

Guararapes de Recife oferece, através do NAPE(Núcleo de Apoio Pedagógico), uma série 

de ações voltadas para o seu docente, entre elas destacam-se: 

 

 



  

 
  

91 

 Semana de Planejamento 

A Semana de Planejamento acontece antes do início de cada semestre letivo. Essa 

semana é de fundamental importância, pois é nesse período em que efetivamente se 

planejará a execução do Projeto Pedagógico, as avaliações das atividades do semestre 

(nível das turmas, questões metodológicas, procedimentos avaliativos, desempenho da 

Coordenação, cumprimento do calendário, Construção de planos de ensino e 

cronograma de aulas, orientações para orientação de TCC e supervisores de estágio) 

entre outras questões específicas do curso. 

 

 Cursos de Capacitação 

Também através do NAPE, serão oferecidos cursos modulares de extensão para 

aprimoramento no ensino superior, com turmas ofertadas durante a semana e aos 

sábados, para todos os docentes da instituição. Os cursos serão oferecidos 

semestralmente de acordo com a demanda situacional da FG Recife levantada através 

de participação em reuniões com docentes e Coordenadores de Curso. 

 

 Atendimento/ Orientação Pedagógica 

O NAPE se coloca nesse à disposição do docente para estabelecer um espaço de 

contínuo diálogo e construção, com uma proposta para refletir e agir no universo 

pedagógico que estamos inseridos e no processo de transformação que queremos. O 

apoio pedagógico pode acontecer por meio de uma programação de atividades 

pedagógicas sobre práticas avaliativas, planejamentos por competências, projetos 

interdisciplinares e tecnologias educacionais. 

O NAPE desenvolve ações voltadas para a capacitação dos professores como 

forma de otimizar o desempenho da sala de aula, socializar novas práticas pedagógicas. 

Além das atividades realizadas pelos programas especiais, a Instituição realiza 

oficinas pedagógicas / cursos / encontros pedagógicos para sistematização do projeto 
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institucional, discutindo temas como: Avaliação no Ensino Superior; Novas tecnologias; 

Novos paradigmas educacionais; Estudos de Casos no Ensino de Projetos; Redação de 

Casos. 

As oficinas pedagógicas, minicursos e sessões de estudo são espaços de reflexão 

e aprendizagem sobre a prática pedagógica. São modalidades de ação que promovem a 

investigação, que combinam o trabalho individual com a tarefa socializada e buscam a 

unidade entre teoria e a prática. São estratégias que supõem o aprender fazendo, o 

pensar, o sentir, o intercâmbio de ideias e a problematização. O seu fio condutor é a 

ação e a reflexão sobre a ação.  

O trabalho de qualificação real oportuniza momentos de ação, vivência, reflexão, 

contextualização e de construção dos saberes profissionais dos professores, 

incentivando inovações pedagógicas. 

 

10.2 Perfil do Corpo Técnico Administrativo 

Admissão e capacitação: 

Para manter seu pessoal qualificado e comprometido com as metas 

institucionais, a FG Recife desenvolve programas de RH, a saber: 

a) Programa de Admissão: objetiva estabelecer e implementar políticas e 

parâmetros para alocação de pessoal nos diversos segmentos de carreira da 

Instituição, explicitando as diferentes formas utilizadas para esse fim. Para 

admissão de funcionários na FG Recife, os candidatos deverão submeter-se a 

processos seletivos (psicotestes/teste de informática/ entrevistas). Prioriza-se a 

promoção de funcionários, recorrendo-se à seleção externa somente quando é 

impossível a promoção. 

b) Programa de Carreira, Cargos e Salários: focalizado no desenvolvimento 

profissional dentro da Instituição, mediante execução do plano de carreira, 

cargos e salários, possibilitando a ascensão do funcionário. 
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c) Programa de Acompanhamento de Pessoas: é realizado através da avaliação de 

desempenho e das pesquisas institucionais, através das quais se parametrizam 

as ações de RH e as necessidades de aperfeiçoamento, a fim de aproveitar o 

potencial e habilidades dos funcionários e mantê-los motivados para o trabalho. 

 

A) Política para formação e qualificação permanente do corpo técnico 

administrativo 

Programa de Capacitação: implementado a partir do Programa de Treinamento 

e Desenvolvimento, com ações e condições necessárias à qualificação dos técnicos e à 

apresentação de resultados esperados pela Instituição, possibilitando o crescimento 

profissional. Podem ocorrer treinamentos técnicos e comportamentais, treinamentos 

de socialização, assim como concessão de bolsas em cursos de graduação e pós-

graduação, conforme autorização da Direção Geral, e, ainda, auxílio de custos para 

participação em cursos e congressos. Vale salientar que o Plano de Capacitação 

Institucional é estruturado com base no Levantamento de Necessidade de Treinamento 

Anual. 

 

B) Regime de trabalho 

A Faculdade dos Guararapes de Recife obedece a um regime celetista e 

homologado no Ministério do Trabalho, onde apresenta um regime mensalista, com 3 

tipos de jornada, 110 h, 180 h e 220h mensais. A jornada de 110h é oferecida ao 

Assistente Administrativo Menor Aprendiz e para alguns funcionários com necessidade 

especial que por algum motivo tenham dificuldade de cumprir a carga horária completa 

(220h). 

A jornada de 180h é oferecida aos Assistentes Administrativos da Central de 

Atendimento e da Central do Candidato, aos Operadores de Informações do Call Center 

e aos Ascensoristas. Já a jornada de 220h é oferecida a todos os outros funcionários 

administrativos da Faculdade. 
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Para a implantação e implementação de novos cursos de graduação e pós-

graduação planejados no PDI, a Faculdade busca apoio de pesquisas de mercado, de 

estratégias de comunicação com a sociedade e dados de carreira e formação 

disponibilizados por órgãos e institutos. São estratégias para oferta de cursos: 

A) Utilizar pesquisas e estudos prospectivos de mercado, quanto à demanda por 

oferta de serviços educacionais no nível superior em Pernambuco, na Região Nordeste 

e no País, como uma base para decidir pela expansão da oferta de cursos e programas;  

B) Prover a oferta do ensino dentro dos princípios de excelência acadêmica, 

sustentabilidade e oferta continuada de serviços educacionais, em conformidade com o 

plano de expansão proposto neste PDI e condicionado às demandas de mercado, aos 

investimentos em infraestrutura física, à disponibilidade de equipamentos, de materiais 

e de recursos humanos;  

C) Realizar a oferta do ensino de graduação, tendo como norte a expansão da 

prestação dos serviços educacionais da Instituição nas modalidades de graduação - 

bacharelado, licenciatura e tecnológica, de pós-graduação e de extensão; 

D) Consolidar a oferta da pós-graduação no nível lato sensu em Pernambuco, de 

acordo com a demanda da educação superior;  

E) Desenvolver a extensão segundo as linhas definidas institucionalmente, 

estruturada em programas, projetos, cursos e serviços, objetivando a integração das 

atividades acadêmicas e o desenvolvimento da comunidade interna e externa no campo 

educacional, técnico-profissional, científico e artístico-cultural. 

É pretensão da FG Recife ofertar mais novos cursos de graduação até o período 

de vigência do PDI 2016-2020. Para a Pós-Graduação, existem metas de ampliação do 

portfólio de oferta de cursos para atender as demandas contemporâneas da sociedade, 

em especial, as necessidades de profissionalização da Região Metropolitana do Recife. 

11 
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11.1 Ensino de Graduação 

Os cursos de graduação atualmente oferecidos pela Faculdade são a seguir 

apresentados: 

CURSO MODALIDADE 
VAGAS 

ANUAIS 
TURNO 

Administração Presencial 90 Manhã e Noite 

Engenharia Civil Presencial 120 Manhã e Noite 

Engenharia da Produção Presencial 60 Noite 

Arquitetura e Urbanismo Presencial 100 Manhã e Noite 

Ciências Contábeis Presencial 120 Manhã e Noite 

CST em Marketing Presencial 120 Manhã e Noite 

CST em Gestão Comercial Presencial 120 Manhã e Noite 

CST em Logística Presencial 120 Manhã e Noite 

CST em Gestão de Recursos Humanos Presencial 120 Manhã e Noite 

 

O sistema adotado é o seriado semestral, organizado em períodos letivos 

semestrais. 

 

11.2 Ensino de Pós-Graduação Lato-Sensu 

A pós-graduação é desenvolvida, com ênfase nos últimos anos, no nível lato 

sensu, de acordo com a demanda da sociedade e com as necessidades da comunidade 
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local e regional, em especial, no campo da área de negócios. Porém, é pretensão a 

ampliação do portfólio da pós-graduação para outras áreas do conhecimento. 

A oferta da Pós-Graduação atualmente na FG Recife constam dos seguintes cursos: 

CURSO NÚCLEO CEDEPE INÍCIO 

MBA em Gestão de Pessoas e Liderança 2012 

MBA em Gestão de Marketing e Vendas 2012 

MBA em Gestão Empresarial 2012 

MBA em Gestão Financeira, Contábil e Controladoria 2012 

MBA em Gerenciamento de Projetos 2013 

MBA em Gestão Estratégica em Recursos Humanos 2013 

MBA em Gestão de Negócios Internacionais e Comércio Exterior 2014 

MBA em Logística e Supply Chain Management 2014 

MBA em Gestão de Operações Automotivas 2015 

MBA em Sistemas e Estratégias de Inovação 2015 

 

CURSO - TRADICIONAL INÍCIO 

Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas 2016 

Especialização em Gestão de Marketing e Vendas 2016 

Especialização em Gestão Empresarial 2016 

Especialização em Gestão Financeira, Contábil e Controladoria 2016 
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CURSO –PARCERIA CESAR INÍCIO 

Especialização em Design de Interação 2016 

Especialização em Desenvolvimento de Apps em Dispositivos 

Móveis 

2016 

 

11.3 Cursos em Fase de Autorização 

A tabela abaixo oferece um panorama dos cursos já examinados por Comissões 

do MEC, que já foram autorizados e não iniciaram a oferta ainda e cursos que ainda 

aguardam pela finalização da tramitação de autorização para iniciar as suas atividades: 

 

Curso Modalidade 
Vagas 

anuais 
Turno Status 

Engenharia 

Mecânica 
Presencial 120 

Noturno 

Matutino 

em trâmite 

Comunicação 

Social - 

Publicidade e 

Propaganda 

Presencial 200 

Noturno 

Matutino 

em trâmite 

Psicologia Presencial 120 

Noturno 

Matutino 

em trâmite 

Ciência da 

Computação 
Presencial 120 

Noturno 

Matutino 

em trâmite 
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11.4 Programas de Extensão 

  

A Faculdade dos Guararapes de Recife desenvolve diversas atividades de 

extensão, em especial na área de negócios, mas também no âmbito da Responsabilidade 

Social. 

 Além disso, para a vigência deste PDI (2016-2020) a Instituição continuará 

prestando serviços especializados mediante os seus cursos de graduação. Considerando 

a previsão de novos cursos para o período, esses serviços serão ampliados consoante 

proposta de cada curso, ampliando áreas de atuação. 

 São Programas de Extensão em andamento: 

• Projeto Jovens Líderes 

• Projeto Defensores dos Direitos à Cidadania 

• Café Filosófico e Cine FG 

• Responsabilidade Social e Ação FG 

• Ciclos de Palestras e Seminários  

• Cursos de Extensão voltados para a área 
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A FG Recife compreende o discente como o centro do processo ensino-

aprendizagem, onde todas as ações e práticas devem ser consubstanciadas para o 

sucesso deste. As políticas estão estruturadas em princípios como educação dialógica e 

inclusiva, cujas práticas abrangem o ensino, a investigação científica e a extensão. 

Buscam construir coletivamente novos significados para a formação superior, em 

sintonia com a missão institucional, que enfatiza uma sólida formação técnico-científica 

e humanística.  

A partir dessa premissa e em conformidade com o PDI, a FG Recife possui 

políticas de atendimento aos discentes implementadas e consolidadas de acordo com 

as especificidades institucionais e com a necessidade dos alunos. As políticas de apoio 

aos discentes se consolidam por meio do Programa de Apoio ao Estudante (PAE) 

executado pela Direção de Relacionamento com o Estudante (DRE). Esse programa 

busca promover o bem-estar ao aluno, facilitando sua ambientação, integração e 

sociabilidade a partir de atividades que possibilitem a construção de aprendizagens 

diversas, a superação de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem e a formação 

cidadã. 

As políticas de apoio dos discentes o acompanham durante todo o percurso 

formativo: 

I – Incentivar a ampliação de criação de canais de comunicação e relacionamento com o 

estudante; 

II – Apoiar ingressantes com ações de acolhimento, nivelamento e integração 

acadêmica;  

III – Promover iniciativas, projetos e ações que garantam a permanência do estudante, 

a continuidade dos estudos evitando a evasão;  

 

12 
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IV – Possibilitar que os estudantes vivenciem experiências com projetos e ações de 

extensão que fortaleçam a formação técnico-científica e cidadã. 

As ações são efetivamente viabilizadas por meio de um suporte multidisciplinar, 

que inclui espaços físicos, com os laboratórios e setores institucionais, docentes 

qualificados, pessoal técnico-administrativo especializado e um aparato tecnológico dos 

mais avançados. 

O PAE caminha no sentido de que os discentes possam sentir-se plenamente 

incorporados ao ambiente acadêmico, sendo-lhes oferecidas condições para: a) 

Construir aprendizagens diversas, seja no campo da própria formação técnico-

profissional, seja no terreno da constituição da cidadania; b) Superar ou minimizar 

eventuais dificuldades e fatores que possam interferir nessas aprendizagens, 

considerando as diversas formas em que venham a se apresentar: psicológica, didático-

pedagógica, social, jurídica e de saúde, observados os limites inerentes a um Programa 

da natureza do PAE; d) Apreender os valores circunscritos à formação cidadã, 

convivendo ética e solidariamente com os colegas, professores e demais segmentos 

acadêmicos. 

Isto significa que o PAE está diretamente articulado ao PPI e aos PPC de 

Graduação, contribuindo para a sua implementação. Além disso, exprime uma 

estratégia para que o discente cultive o sentimento de pertença, mantendo, com a sua 

Instituição, laços inclusive, após a conclusão do curso. 

Todos os objetivos do PAE, encontrando como fontes de referência as 

peculiaridades do alunado e as diretrizes da FG Recife expressas no PPI e no PDI, são 

viabilizados de tal modo que o discente, cada vez mais, identifique-se com a missão e 

com os objetivos do seu curso e se perceba integrante de uma Instituição cujo foco de 

atuação deve resultar no exercício de uma profissão fundada na cidadania. 

12.1 Formas de Acesso 

As formas de acesso estão disciplinadas no Regimento da Faculdade dos 

Guararapes, no Título IV – Do Regime Acadêmico, Capítulos II, III, IV e V, envolvendo 
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normas sobre ingresso na Faculdade; matrícula; trancamento e cancelamento da 

matrícula; transferência, aproveitamento de estudo e adaptação. 

 

12.2 Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 

  a) Programas de Apoio Pedagógico 

A Central de Atendimento aos Estudantes está à disposição dos estudantes para 

dirimir dúvidas quanto a notas, faltas, controles de freqüência e providenciar 

documentos referentes à sua situação acadêmica, como atestados, históricos, 

declarações, certidões e outros, que devem ser solicitados com antecedência por meio 

de requerimento adequado. A expedição de quaisquer documentos é feita no prazo 

determinado no protocolo eletrônico.  

Os estudantes são orientados a notificá-la quando houver alteração de endereço, 

número telefônico ou qualquer outra informação cadastral, utilizando o 

Autoatendimento através de seu login pela Home Page da FG. Isso é fundamental para 

manter atualizados seus dados no cadastro da Instituição, evitando possíveis problemas 

de comunicação. 

A solicitação de quaisquer equipamentos de apoio pedagógico (equipamento de 

som, retroprojetor, projetor de slides, aparelho de TV, videocassete etc.) deve ser feita 

à Gerência Administrativa, com antecedência mínima de 24 horas. O empréstimo de 

equipamentos obedece, rigorosamente, à ordem de precedência das reservas, além de 

estar condicionado à sua disponibilidade.  

A Faculdade dos Guararapes de Recife oferece, com isso, orientação 

administrativa, pedagógica e profissional ao corpo discente.  
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 Orientação Administrativa 

Para ingressar na Instituição, o estudante passa por processo seletivo, realizando 

prova temática e uma redação, abrangendo o programa estabelecido. Para a orientação 

desse processo, o estudante conta com o Manual do Candidato à sua disposição, que o 

informa sobre os procedimentos para a inscrição, datas e horários dos exames, assim 

como a publicação dos resultados e períodos de matrículas. 

No início de cada ano letivo, os estudantes têm disponibilizado pelo 

Autoatendimento e o Manual do Aluno, que tem por finalidade transmitir uma série de 

informações gerais à comunidade acadêmica, com o objetivo de proporcionar a todos o 

melhor aproveitamento da experiência universitária e o entrosamento entre o docente, 

discente e administrativo da Instituição. 

Na composição das informações gerais, o aluno encontrará também no 

autoatendimento: o horário das aulas; as notas e faltas; o programa das disciplinas, 

exercícios e estudos, informes da Secretaria; a expedição de documentos, como 

histórico escolar, atestados e declarações; o pagamento das mensalidades; a escolha de 

representação discente; a biblioteca e os laboratórios, a utilização e acesso a estes; o 

Serviço de Apoio Pedagógico; a Coordenação de Curso; a Monitoria e o Programa de 

Estágio Supervisionado.  

Dentre as normas acadêmico-administrativas, o estudante é informado sobre: o 

ano letivo; a efetivação, renovação, trancamento, cancelamento e reabertura da 

matrícula; as transferências; a adaptação; a inscrição em disciplinas optativas; a 

freqüência e o limite de faltas e seu controle; o abono e compensação de faltas; as 

atividades extraclasses; a dispensa de disciplinas; os requerimentos e recursos; seus 

direitos e deveres; as férias e o recesso escolar; as formas de avaliação, o cálculo das 

notas e seus critérios, e formas de acesso ao FIES. 
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 Orientação Pedagógica 

A Instituição desenvolve um programa de assistência acadêmica e para isso conta 

com um corpo de profissionais disponíveis para o atendimento ao estudante, fora do  

expediente de aula, buscando dirimir dúvidas em relação às disciplinas e conteúdos 

ministrados, em salas específicas para o atendimento individual ou em grupo. Conta, 

também, com o Coordenador de Curso que fica à disposição dos estudantes e 

professores para o atendimento em relação à gestão do curso e às questões acadêmico-

pedagógicas. 

Aos estudantes ingressantes são oferecidas disciplinas de ajustes e nivelamento, 

relativas às áreas de interesse de seu curso, de acordo com a definição da Comissão 

Especial de Graduação e do Coordenador de Curso responsável, a fim de suprir algum 

tipo de deficiência ou carência em sua formação anterior.  

Tais disciplinas não possuem caráter obrigatório nem contam crédito, apenas tem 

como fim contribuir para a aprendizagem dos estudantes no escopo das disciplinas 

regulares. 

Como política de incentivo à participação em Programas de Extensão, a Instituição 

promove a realização de programas visando ampliar a aprendizagem de estudantes, 

professores e propiciar condições favoráveis na prestação de serviço à comunidade, 

promover intercâmbio cultural e científico com instituições congêneres, entidades 

governamentais e órgãos interessados.  

A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades extracurriculares 

constantes e diversificadas, como semanas de estudo, seminários, congressos, 

palestras, jornadas, ligadas às áreas dos cursos oferecidos com o intuito de integrar a 

comunidade científica e complementar a formação de sua comunidade acadêmica, além 

de incentivar a interdisciplinaridade. 

Vale ressaltar que a Instituição, em seu plano pedagógico, realiza mensalmente 

reuniões com os representantes estudantis, proporcionando o acesso do aluno às 

principais resoluções institucionais. 
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 Orientação Profissional 

No horizonte desta questão, a Instituição procura contribuir para que os 

estudantes desenvolvam a sua capacidade empreendedora com melhor integração ao 

mercado de trabalho, primeiramente, por meio de projetos especiais como: Acedmic 

Coaching, Banco de Idéias, Banco de Talentos e Banco de Projetos. 

Quanto ao Estágio Supervisionado, está à disposição do estudante o Manual de 

Estágio, instrumento que vem dar apoio ao objetivo do curso, possibilitando orientações 

quanto ao seu desenvolvimento, assim como oferece toda a legislação, os direitos e 

deveres do estudante e os convênios celebrados com outras instituições. Para realizar 

possíveis acordos com outras instituições e concretizar a realização de estágios, a 

Instituição procura sempre estar em contato com o mercado de trabalho por intermédio 

das coordenações e conselhos de curso. 

O estágio passível de orientação é definido pelo professor responsável pelo 

componente curricular de Estágio Supervisionado. É iniciado com a elaboração de um 

projeto e é supervisionado por um professor indicado pelo Coordenador de Curso. 

Também por meio de convênios e parcerias, a Instituição procura expor em murais 

ofertas de vagas de emprego em empresas da região. Destaca-se, ainda, que a 

Instituição procura realizar painéis e conferências sobre a competitividade de suas áreas 

de conhecimento, assim como a realização de palestras com especialistas. 

A Instituição oferece, ainda, o programa de monitoria. Nesse programa são 

admitidos alunos regulares, selecionados por uma comissão formada com o intuito de 

avaliar os pedidos e selecionar dentre os estudantes que melhor respondam aos 

projetos pedagógicos dos cursos oferecidos, que tenham demonstrado rendimento 

escolar satisfatório na disciplina ou área de monitoria, além de aptidão para as 

atividades auxiliares de ensino e pesquisa. É exercida sob orientação de um professor, 

ao qual é vedado deixar a cargo do monitor as aulas teóricas ou práticas 

correspondentes à carga horária regular do componente curricular e as atividades de 

avaliação da aprendizagem dos estudantes.  
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A monitoria não implica vínculo empregatício entre o estudante e a Instituição. O 

seu exercício traz como incentivo o pagamento de um salário mínimo. 

Por essas razões, o exercício da monitoria é levado em consideração para fins de 

ingresso no magistério da Instituição.  

 

b) Programas de Apoio Financeiro 

A Faculdade dos Guararapes de Recife aderiu ao Programa Universidade para 

Todos (PROUNI), viabilizando um mecanismo de inserção e manutenção de alunos de 

baixa renda sem diploma de nível superior. 

O Programa Universidade para Todos foi criado pela MP nº 213/2004 e 

institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Tem como finalidade a 

concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em 

cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições privadas de 

educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas 

que aderirem ao programa. 

A Faculdade dos Guararapes de Recife possui cadastro no Programa de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), permitindo que os seus alunos 

possam ser beneficiados com o financiamento concedido.  

O Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior é um programa 

do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no ensino superior de 

estudantes que não têm condições de arcar integralmente com os custos de sua 

formação. Os alunos devem estar regularmente matriculados em instituições não 

gratuitas, cadastradas no programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos 

pelo Ministério da Educação. 
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12.3 Estímulos à Permanência 

   a) Programa de Nivelamento 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a 

Faculdade dos Guararapes de Recife oferece cursos de nivelamento em diversas áreas, 

como por exemplo, em Língua Portuguesa e Matemática. A Instituição dá suporte ainda 

ao desenvolvimento de cursos de nivelamento compatíveis com as prioridades de cada 

curso.  

Dessa forma, outros conteúdos podem ser apresentados para nivelamento dos 

alunos de acordo com as necessidades detectadas pelas Coordenações de Curso.  

Estes cursos não apresentam caráter seletivo e sua carga horária não é disposta 

na matriz curricular. Os cursos de nivelamento são de caráter obrigatório ou optativo, 

respaldados em:  

1) na sua disposição no calendário acadêmico;  

2) na realização de registro de freqüência das aulas; e  

3) na realização de trabalhos finais que avaliam o desempenho dos alunos. 

Os cursos de nivelamento são realizados logo nas primeiras semanas de aula, sem 

nenhum custo adicional aos alunos.  

 

b) Atendimento Psicopedagógico ao Discente 

A Instituição oferece aos alunos um serviço de apoio psicopedagógico, destinado 

à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do discente como notas, 

desempenho, trabalhos, provas e freqüência; além de servir como atendimento 

específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a problemas de 

aprendizagem. Este serviço é realizado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAPE). 
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O NAPE tem por objetivo oferecer acompanhamento psicopedagógico aos 

discentes e subsídios para melhoria do desempenho dos alunos que apresentam 

dificuldades. Deve contribuir para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem 

em geral, recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos 

alunos, realizando a orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando sua 

adaptação, especialmente, dos ingressantes. 

O atendimento é caracterizado por orientações individuais a alunos encaminhados 

pelos professores, Coordenações de Curso ou aqueles que procuram o serviço 

espontaneamente.  

 

12.4. Acompanhamento dos Egressos 

A Faculdade dos Guararapes de Recife possui um Programa Especial de Atenção 

aos Egressos denominado Núcleo de Egressos. O objetivo do programa é manter uma 

linha permanente de estudos e análises sobre os egressos, a partir das informações 

coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do 

profissional às necessidades do mercado de trabalho. 

O programa conta com uma base de dados, ainda só da pós-graduação lato sensu 

do Núcleo CEDEPE, com informações atualizadas dos egressos; mecanismos para a 

promoção de um relacionamento contínuo entre a Instituição e seus egressos; e 

mecanismos para avaliar a adequação da formação do profissional para o mercado de 

trabalho. 

A partir das informações constantes na base de dados é possível estabelecer um 

canal de comunicação com os egressos. Por meio desse canal, os ex-alunos recebem 

informações sobre eventos, cursos, atividades e oportunidades oferecidas pela 

Faculdade dos Guararapes de Recife.  

O retorno dos egressos sobre o ensino recebido é fundamental para o 

aprimoramento da Instituição. Para tanto, são aplicados questionários, com auxilio 

também da Comissão Própria de Avaliação (CPA) para obter informações sobre o curso 
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realizado (pontos positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades 

encontradas na profissão, perfil do profissional exigido no mercado, interesse em 

realizar outros cursos de graduação e pós-graduação. Após a aplicação desse 

questionário, as respostas são analisadas e encaminhadas aos dirigentes da Instituição. 

A partir das ações institucionais de acompanhamento de Egressos da FG, temos 

as seguintes políticas: 

I - Fomentar o relacionamento entre a FG Recife e seus profissionais egressos, visando 

o aperfeiçoamento das ações institucionais concernentes à implementação de novos 

cursos e programas no âmbito da educação superior; 

II - Estimular e criar coerentes ao PDI da FG Recife, condições para a educação 

continuada de egressos; 

III - Construir indicadores que subsidiem a adequação curricular às necessidades do 

desenvolvimento de competências e habilidades, em consonância com as diretrizes 

nacionais para os cursos superiores. 

 

O Núcleo de Egressos vem trabalhando no levantamento de dados, além de 

encontros para a integração entre profissionais egressos. No site 

www.faculdadeguararapes.edu.br/egressos há ferramentas que auxiliam no processo 

de acompanhamento e de desenvolvimento de ações. A começar pelo Sistema de Banco 

de Dados dos Egressos da FG Recife, o qual facilita o canal de comunicação. Pois é, a 

partir dele, que o Egresso terá informações sobre o Programa de Aperfeiçoamento 

Profissional, o qual desenvolve formação continuada, em sistema de fluxo contínuo, ao 

ofertar ações específicas aos devidos profissionais. Some-se a isto, o canal aberto com 

os órgãos de classe estreita os valores éticos que vem a influenciar na atuação de nossos 

profissionais na sociedade.  

 

 

http://www.faculdadeguararapes.edu.br/egressos
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13.1 Infraestrutura Física 

A Faculdade dos Guararapes de Recife tem sua sede localizada na Av. Gov. Carlos 

de Lima Cavalcanti, 110, no bairro Derby, município de Recife, no Estado de 

Pernambuco. 

A instituição dispõe de instalações com excelente padrão de qualidade, garantindo 

a comodidade necessária para as atividades desenvolvidas no âmbito das salas de aula 

e em todos os demais espaços pedagógicos, possibilitando a implantação de seus cursos 

de graduação e pós-graduação.   Todas as dependências / serventias são bem 

dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e 

aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade.  

 

13 
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As instalações da Faculdade dos Guararapes de Recife atendem de forma plena, 

os critérios de qualidade, quantidade e serviços e atendem também as condições de 

acessibilidade previstas em requisitos legais e normativos do  Ministério de Educação 

(MEC) com edificações adaptadas, elevadores, assentos de uso preferencial nas salas de 

aula, piso tátil de acesso aos setores de atendimento, sinalizações, espaços e instalações 

acessíveis, banheiros e biblioteca adaptados e cadeiras de rodas. 

Também é preciso destacar que as instalações prediais se apresentam em bom 

estado de conservação. O espaço físico é adequado ao número de usuários projetados 

e para cada tipo de atividade.  

Além das instalações administrativo-acadêmicas, a Instituição dispõe de áreas de 

circulação interna, áreas de convivência e serviços de alimentação. 

A infraestrutura física está dotada de ambientes tecnologicamente avançados e 

adequados às atividades acadêmicas e administrativas. Isto é resultado de significativos 

investimentos realizados, permanentemente, pela Mantenedora, propiciando a 

conquista do alto padrão de qualidade. 

Os diferentes segmentos acadêmicos dispõem de uma infraestrutura física e 

tecnológica continuamente atualizada e que relaciona adequadamente área física a 

cursos e programas, com apoio de um suporte de informática moderno e interligado em 

rede. 
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A Faculdade adota uma política de racionalização do uso dos recursos físicos, 

incluindo a utilização compartilhada dos laboratórios e salas de aula pelos cursos de 

graduação e de pós-graduação, todos instalados em infraestrutura de elevada 

qualidade. 

Na perspectiva de fortalecer o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas, 

conforme o processo ensino-aprendizagem, também investe para que as salas de aula, 

os ambientes de professores, as áreas de convivência e espaços administrativos 

favoreçam para a excelência acadêmica, a sustentabilidade e a implantação de serviços 

continuados. 

 

13.2 Infraestrutura Acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

A infraestrutura acadêmica compreende o espaço físico e os equipamentos 

disponibilizados pela Faculdade para a biblioteca e para os recursos tecnológicos 

necessários ao pleno funcionamento de cursos e programas, sempre em consonância 

com o planejamento e a organização didático-pedagógica institucionais contida neste 

plano. 
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13.2.1 Biblioteca 

 

 

  A Faculdade dos Guararapes de Recife mantém a estratégia de assegurar 

qualidade nas instalações da biblioteca, destinando, anualmente, investimentos que 

garantem uma infraestrutura de reconhecida qualidade. 

A biblioteca da Faculdade dos Guararapes de Recife tem a responsabilidade de 

apoiar e disseminar todas as formas de conhecimento, pertencentes a um contexto 

global de informação. 

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Faculdade dos Guararapes de Recife – 

SIB/FG, interligadas on line via sistema de rede, e já é dirigido e apoiado por pessoal 

técnico especializado, tendo acesso às bibliotecas, presencial e on line, todos os 

segmentos da comunidade acadêmica. 

A biblioteca é climatizada, localizada em bom espaço físico e conta com móveis e 

equipamentos devidamente adequados aos estudos dos estudantes e professores e 

prestam serviços de normalização bibliográfica, visitas orientadas, consultas, sugestões 

de leitura, multimídia e internet, videoteca, acesso a bases de dados nacionais e 

internacionais e empréstimo domiciliar. 

Para a concretização desses propósitos, a biblioteca conta com um acervo que 

atende plenamente os padrões de qualidade exigidos. O acervo é composto por material 
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informacional atualizado tanto para o uso do corpo docente quanto para o uso do corpo 

discente, ao mesmo tempo em que busca sempre a melhor estruturação do espaço para 

a formação do estudante e de melhores resultados para a satisfação de seu usuário.  

  A Biblioteca está instalada no andar térreo da Faculdade, em uma área de com 

iluminação adequada ao ambiente de leitura, com amplo espaço para o acervo, cabines 

com acesso à Internet para os docentes e os discentes dos cursos, equipadas com 

microcomputadores, leitora de CD-ROM, Modem, acesso ao COMUT (Programa de 

Comutação Bibliográfica do IBICT e à Rede Nacional de Pesquisa do CNPq, bem como a 

programas de multimídia e apoio nas inter@ulas). 

Os parâmetros utilizados para o dimensionamento foram os apresentados por 

Maria Carmem Romcy de Carvalho, no livro Estabelecimento de Padrões para Bibliotecas 

Universitárias, que trata de padrões mínimos para bibliotecas universitárias. Tais 

padrões se referem à situação hoje encontrada nas bibliotecas brasileiras do porte da 

biblioteca da Faculdade dos Guararapes de Recife. 

Com base nesses parâmetros e na previsão do crescimento da demanda, 

pretende-se realizar um aumento gradual do acervo, com atualizações nas áreas 

específicas dos Cursos de Graduação, Pos-Graduação e de Extensão de acordo com 

indicações bibliográficas apresentadas pelos professores, por sugestões dos diretores, 

coordenadores e pela pesquisa sobre lançamentos e publicações de obras de interesse 

de cada área. 

A Biblioteca se encontra automatizada, sendo utilizado o Sistema Integrado de 

Bibliotecas (SIB). Por ser um sistema auto-explicativo é de fácil compreensão e permite 

acesso imediato às informações desejadas, através de terminais de computadores, 

permitindo a consulta local e/ou remota, por autor, título e assunto. Através do SIB, 

pode-se realizar a reserva e renovação on line. O acervo está classificado, utilizando-se 

CDU - Classificação Decimal Universal - e, para a catalogação, é usado o Código de 

Catalogação Anglo Americano - CCAA -, tradução do Anglo American Cataloguing Rules, 

2.ed. – AACR2, instrumentos padrões para a preparação técnica do acervo. 

A biblioteca possui os seguintes setores/ áreas: Sala da Gerência; Balcão de 
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Empréstimos e Conferência; Balcão de Devoluções/Renovações; Setor de 

Processamento Técnico; Áreas de Periódicos e Multimeios; Área de Pesquisa Virtual; 

Guarda-Volumes e equipamentos de informática para consultas on line. 

DEPENDÊNCIAS / SERVENTIAS 

Área para Gerência 

Área do Acervo / Leitura 

Área do Acervo de Multimídia 

Área do Acervo de Periódicos 

Área de Empréstimo 

Área para Devolução/ Renovação 

Área para Atendimento ao Usuário 

Área para consulta à Internet 

Pesquisa Virtual 

Área para Estudo Individual 

Área para Estudo em Grupos 

Área de Guarda-Volumes 

 

Acervo por Área de Conhecimento 

A biblioteca dispõe de um significativo acervo bibliográfico atualizado, atendendo 

a oferta dos componentes curriculares dos cursos em funcionamento na Faculdade dos 

Guararapes de Recife.  
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O acervo está todo informatizado. Há representação de todo o acervo no software 

SIB utilizado pela Biblioteca da Faculdade dos Guararapes de Recife, inclusive com 

possibilidade de acesso remoto.  

A consulta pode ser realizada por autor, título ou assunto através de terminais de 

consulta instalados no hall interno da biblioteca, ou em qualquer lugar onde haja 

conexão com a rede, possibilitando, assim, a consulta do acervo por 24 horas. A 

biblioteca está ligada a redes de informações, o que possibilita o acesso a qualquer 

biblioteca ou centro de informação do mundo. 

A biblioteca disponibiliza bases de dados nacionais e internacionais para consulta 

local e remota. O Setor de Pesquisa Virtual disponibiliza o acesso a diversas bases de 

dados on-line, tais como: PRODASEN, LEXML, SCIELO, IBICT, BN, UNB, UNICAMP, USP, 

EBSCO, PORTAL DA PESQUISA (dot.lib), COMUT, PERIÓDICOS.ACESSOLIVRE. 

A biblioteca conta ainda com a assinatura corrente de vários jornais e revistas, 

entre elas: Jornal Folha de São Paulo, Jornal A Gazeta Mercantil, Jornal Diário de 

Pernambuco, Jornal do Commércio, Jornal Folha de Pernambuco, Revista Veja, Revista 

Época, Revista Exame, Revista Isto É, além de periódicos de cada área dos cursos 

oferecidos pela FG. 

 

 Espaço Físico para Estudos 

A biblioteca oferece espaço físico para estudo individual e para estudo em grupos. 

 Horário de Funcionamento 

A biblioteca atende à clientela acadêmica nos turnos matutino, vespertino e 

noturno, com pessoal qualificado para orientação ao usuário, observando processos de 

consulta, pesquisas e empréstimo. 

A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira no horário das 8h às 22h, aos 

sábados no horário das 8h15min às 14h.  
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 Pessoal Técnico-Administrativo 

A equipe da Biblioteca está sob a gerência regional de uma bibliotecária, a 

Professora Ana Maria Santos, com bacharelado em Biblioteconomia e Especialização em 

Automação de Bibliotecas e Centros de Documentação pela Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), em 1976 e 1990, respectivamente, contratada pela Instituição em 

2003. Registrada no Conselho Regional de Biblioteconomia, 4ª Região, sob o nº CRB-

4/761. Endereço: Rua Gervásio Pires, nº 674, Recife – PE, CEP 500050-070, Fone/Fax 

(081) 3221-2282. É auxiliada por mais uma bibliotecária local, Natiane Galvão,  com 

bacharelado em Biblioteconomia e Especialização em Gestão de Arquivos Públicos e 

Privados.  

Os auxiliares de biblioteca e os estagiários de curso superior são responsáveis 

pelo desenvolvimento de atividades de apoio técnico, cadastramento do acervo e 

atendimento ao usuário. A seguir, segue um quadro demonstrativo: 

 

 Serviços Oferecidos 

 Recepção; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Consulta local; 

 Lista de Novas Aquisições e Requisitos Legais; 

 Exposição das Novas Aquisições; 

 Mural Informativo; 

 Levantamento bibliográfico; 

 Orientação ao usuário; 
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 Internet e Base de Dados; 

 Normalização Bibliográfica; 

 COMUT - Programa de Comutação Bibliográfica; 

 Treinamento aos novos usuários; 

 Treinamento com os funcionários; 

 GR Soft (soft de controle do uso da Internet); 

 Empréstimo entre bibliotecas; 

 Caixa de sugestões; 

 Guarda-Volumes. 

 

A biblioteca é aberta à comunidade externa para consultas em geral. Apenas 

alunos, professores e funcionários podem solicitar empréstimo domiciliar do material 

disponível no acervo. 

Alunos e funcionários podem retirar para empréstimo até 04 (quatro) obras. O 

prazo de empréstimo é de 07 (sete) dias e pode ser renovado presencialmente ou via 

on-line desde que o mesmo não esteja na reserva. Aos alunos formandos é permitida a 

retirada de 05 (cinco) obras, por um prazo de 10 (dez) dias.  Aos professores é permitida 

a retirada de 05 (cinco) obras, por um prazo de 15 (quinze) dias. 

A renovação pode ser feita presencialmente com apresentação do material ou de 

forma on-line.  

As reservas só podem ser realizadas pelo autoatendimento on-line. Todo material 

emprestado pode ser reservado e, quando devolvido, fica à disposição do usuário que 

reservou por 24 horas. Após esse prazo, passa para outro usuário ou volta à estante. 
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O levantamento bibliográfico é um serviço oferecido aos docentes no Setor de 

Pesquisa Virtual.  

A comutação bibliográfica é oferecida a toda comunidade acadêmica (professores, 

alunos e funcionários). É um serviço de localização e fornecimento de cópias de artigos 

de revistas, teses e anais de congressos disponíveis no acervo de bibliotecas nacionais e 

internacionais que fazem parte do Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT).  

É oferecido ainda apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos. Há um programa 

permanente de treinamento de usuários, com o objetivo de auxiliá-los na normalização 

de seus trabalhos monográficos. Além disso, é disponibilizado o conjunto de normas da 

ABNT para normalização de documentação e um Manual da Instituição com as 

exigências específicas para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos no auto-

atendimento. 

 

 Formas de Atualização e Cronograma de Expansão do Acervo 

A Faculdade dos Guararapes de Recife adota uma política de aquisição de acervo 

permanente, visando manter uma biblioteca dinâmica e sempre atualizada, 

respondendo às necessidades acadêmico-pedagógicas de todos os cursos ministrados e 

que venham a ser implantados.  

A renovação permanente do acervo objetiva atender à demanda de novas obras 

disponíveis para os cursos e atualizar as obras já existentes. 

Aos professores da Instituição é solicitada uma lista semestral de sugestões 

bibliográficas. Os estudantes também podem sugerir títulos por meio de um canal 

aberto de sugestões “Caixa de Sugestões” disponível no balcão do guarda-volumes. 

A política de aquisição de livros e periódicos atende a um cronograma elaborado 

pela Biblioteca por meio do levantamento das necessidades dos usuários e elaboração 

de dotação orçamentária em consonância à projeção de compras estipulada pela 

Direção da Instituição. Sob esse direcionamento, a Instituição contempla para os 
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projetos de implantação dos programas dos novos cursos e manutenção dos programas 

de graduação, pós-graduação e extensão existentes a adequação do orçamento 

elaborado no ano anterior, projetado para atender às necessidades identificadas. 

As formas de execução da política de aquisição observam, em primeira instância, 

as recomendações do MEC, se há uma relação direta entre o número de obras 

disponíveis e a quantidade de vagas ofertadas, de tal forma que possa suprir toda e 

qualquer expectativa de estudantes e professores nas atividades de estudo e pesquisa, 

realização de trabalhos científicos e consultas bibliográficas. Também vale ressaltar que 

a renovação contempla a utilização de outros recursos de acervo, como CD-ROMs, 

hemeroteca, videoteca e publicações acadêmicas (dissertações, teses e monografias). 

Dessa forma, a atualização do acervo estará sendo regularmente realizada com 

base na:  

a) bibliografia básica e específica, dentro do possível, bibliografia complementar 

referente a cada componente curricular do curso;  

b) indicação do corpo docente e discente;  

c) adequação dos assuntos às áreas exploradas pelos cursos oferecidos pela 

Instituição;  

d) produção técnica, didática e científica disponível no mercado editorial;  

e) necessidades derivadas dos programas de apoio à pesquisa oferecidos à 

professores e estudantes. 

 

Para atender à proposta de implantação dos cursos previstos para o período 2016-

2020 a Faculdade dos Guararapes de Recife adquirirá a bibliografia indicada para os 

cursos que serão oferecidos.  

 

 



  

 
  

120 

13.3 Laboratórios 

O aluno pode ter acesso aos laboratórios de informática para treinamento e 

outras atividades acadêmicas em horários diferentes do funcionamento do Curso, das 

14h às 22 horas e, aos sábados, das 8h às 12 horas. O aluno é cadastrado no laboratório 

e tem acesso ao equipamento através de uma senha individualizada, tendo 

acompanhamento de monitores e técnicos qualificados. A gerência controla o uso do 

laboratório, marcando as reservas de horários para estudos e trabalhos. 

 

Serviço de Manutenção 

A manutenção dos laboratórios é efetivada de acordo com cronograma de 

trabalho para revisões diárias, sendo os sábados dedicados à manutenção geral. A 

Faculdade tem o seu Plano Diretor de Tecnologia que prevê investimentos, manutenção 

e ampliação dos laboratórios, assegurando a consolidação dos cursos da área. 

 

Equipe de Apoio 

A Instituição dispõe de pessoal de apoio para atender às necessidades dos 

laboratórios quanto à gerência de redes, sistemas operacionais e instalações de 

softwares e, ainda, preparação dos laboratórios e auxílio aos docentes durante as aulas 

práticas. 

 

Informatização Institucional 

Os serviços administrativo-acadêmicos da Faculdade estão interligados à rede de 

informática institucional, permitindo às direções de curso e aos diversos setores o 

registro e a utilização de dados inerentes ao dia-a-dia acadêmico.  

Existe um switch no CPD, ligado por fibra ótica, e outro localizado em ponto 

estratégico, em que se conectam os switchs dos laboratórios. 
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Todas as máquinas estão conectadas fisicamente, porém divididas em 2 vlans, 

uma administrativa e outra acadêmica, que impossibilita o tráfego entre essas duas 

redes. 

Os laboratórios estão interligados por meio de cabos, pares trançados e 

gerenciados por switchs.  Esse tipo de gerenciamento possibilita que um problema físico 

ou lógico em uma máquina não comprometa o rendimento do resto dos equipamentos. 

O servidor fica em uma sala separada com acesso exclusivo ao pessoal técnico que apóia 

os laboratórios. 

 

Internet 

A Instituição disponibiliza a Internet nos laboratórios de informática, nas salas de 

aula, na biblioteca e na coordenação de curso, possibilitando à comunidade acadêmica 

ampliar os conhecimentos e realizar pesquisas, tendo acesso a variadas fontes de dados 

nacionais e internacionais, através de um link de dados dedicado de 1mbps. 

 

Apoio às atividades-fim   

A Instituição disponibiliza à sua comunidade acadêmica equipamentos modernos 

e softwares, por meio de laboratórios, usados no desenvolvimento das diferentes 

disciplinas, em horários diferentes do funcionamento do curso, se necessário. A 

utilização dessas ferramentas permite o enriquecimento do fazer e da vivência 

pedagógica, relacionando teoria e prática, que garantem uma postura diferenciada do 

profissional. 

Nos laboratórios, os alunos são cadastrados e têm acesso aos equipamentos 

através de uma senha que permite a revisão e o aprofundamento de conteúdos. Cada 

aluno possui um login e uma senha para acesso ao laboratório. Ao utilizarem o login, é 

criado um HD virtual com espaço de 50 MB armazenado no servidor, de modo que a 

Instituição fica encarregada da segurança e integridade da informação. 
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Apoio as atividade-meio  

a) Administração Acadêmica  

A Faculdade dos Guararapes de Recife faz uso de um sistema de informática, 

desenvolvido pelo departamento de TI de sua mantenedora, que é subdividido em 

diversos módulos, totalmente integrado, e vem se adequando constantemente face às 

mudanças e adaptações da realidade acadêmica e administrativa da Instituição, 

buscando um atendimento de qualidade a sua clientela. A integração de todos os 

módulos entre si e a conexão ampla com os caminhos da internet facilitam o serviço dos 

usuários, proporcionam satisfação ao cliente e permitem o gerenciamento imediato por 

parte dos responsáveis. 

 

b) Acesso às informações da biblioteca 

Os controles fundamentais da Biblioteca são atendidos por programas 

informatizados específicos, em condições de manter dados atualizados quanto ao 

acervo, acesso, empréstimo e catalogação de obras. Deverá integrar esse sistema um 

programa para sugestão de leituras, destaques das notícias periódicos e recomendações 

de obras e eventos culturais de interesse das áreas. Os alunos podem, assim, fazer as 

consultas de livros através do site, possibilitando os mesmos a fazerem as reservas e 

renovações todas online. 

 

a) Atividades de Administração de Pessoal 

A Instituição dispõe de um sistema específico de administração de pessoal, para 

o controle de freqüência via biometria digital, férias, licenças, vantagens pessoais, 

aposentadorias e rescisões de contratos totalmente integrados. 
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b) Atividades de Administração Financeira 

As atividades financeiras, contábeis e patrimoniais da Instituição são objeto de 

um sistema específico de registro e controle. 

 

c) Atividades de Administração de Material 

O controle de estoque, compras, serviços e fornecedores são feitos através de 

um programa específico informatizado, totalmente integrado. 

 

Rede Local 

Os sistemas estão desenvolvidos de maneira que em todos os pontos da rede 

seja possível a obtenção de informações de qualquer setor, observando-se os critérios 

de segurança. 

 A instituição dispõe também acesso aos alunos e professores a rede wi-fi, 

totalmente segura, para que possam trazer seus notebooks e acessarem a internet para 

fazerem pesquisas. 

 

 Descrição de Inovações Tecnológicas Significativas 

A Instituição disponibiliza o correio eletrônico para estudantes, professores e 

funcionários e de página na Internet que possibilitam o acesso às principais informações 

institucionais.  

O projeto pedagógico tem o suporte do FG VIRTUAL que permite o intercâmbio 

professor-aluno no acesso aos programas das disciplinas, exercícios, modelos de 

avaliação, calendário, horários e conexões necessárias ao gerenciamento acadêmico: 

acesso as notas e faltas, informações financeiras e uso de protocolo. 
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13.4 Recursos Tecnológicos e de Áudio Visual 

A Faculdade dos Guararapes de Recife disponibiliza recursos tecnológicos e de 

áudio visual para a comunidade acadêmica.  

Esses recursos podem ser utilizados por professores e alunos, 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.  

 

13.5 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado 

a Portadores de Necessidades Especiais 

 

 

Para os alunos portadores de deficiência física, a Faculdade dos Guararapes de 

Recife apresenta o Núcleo de Acessibilidade. 

O Núcleo de Acessibilidade que tem a responsabilidade de implantar e 

implementar ações de acessibilidade, por isso, promove na Instituição a remoção de 
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barreiras nas comunicações, subtraindo qualquer entrave ou obstáculo que dificulte o 

sucesso na trajetória acadêmica. 

O Núcleo vem desempenhando funções de: 

- Orientar os gestores na construção de espaços e aquisição de mobiliários e 

equipamentos que atendam às necessidades de pessoas com deficiência; 

- Contratação de profissionais com formação e experiência adequada ao atendimento 

especializado; 

- Garantir o compromisso expresso no Regimento Geral da Instituição com o auxílio, até 

o final do curso (mediante solicitação) de atendimento especializado; 

- Treinamentos constantes com equipes de técnicos administrativos na Língua Brasileira 

de Sinais e sobre outras formas de atendimento especializado; 

- Treinamento sobre Etiqueta na Inclusão, para despertar consciência inclusiva e 

acessibilidade atitudinal; 

- Intérprete de LIBRAS disponível para atendimento especializado, bem como a 

disponibilidade de ledor, quando necessário; 

- Softwares, material didático e especializados para auxílio da comunicação, quando 

necessário etc. 

 

São condições de acessibilidade arqtitetônica: livre circulação dos estudantes nos 

espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no 

estacionamento; portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos, 

bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas, 

piso tátil do tipo alerta e direcional, sinalização dos setores e espaços em braile, mapa 

do campus em braile, elevadores com sinalização sonora, equipamentos e softawres 

especializados e adaptados. 
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Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a Faculdade dos 

Guararapes de Recife está comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a 

conclusão do curso, a proporcionar sala de apoio contendo: softwares, impressora 

Braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz; gravador e fotocopiadora que 

amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de tela; 

Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal; 

lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo bibliográfico dos 

conteúdos básicos em Braille. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a Faculdade dos 

Guararapes de Recife está igualmente comprometida, caso seja solicitada, desde o 

acesso até a conclusão do curso, a proporcionar intérpretes de LIBRAS, especialmente 

quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa 

em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o uso 

de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade lingüística dos surdos. 

A Faculdade dos Guararapes de Recife pode colocar à disposição de professores, 

alunos, funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas 

técnica que permitam o acesso às atividades acadêmicas e administrativas em igualdade 

de condições com as demais pessoas.  

Além disso, a Faculdade dos Guararapes de Recife proporciona programas 

internos de capacitação para a educação inclusiva, com oferta de informações sobre as 

características essenciais necessárias ao aprendizado dos portadores de necessidades 

especiais; cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; e, 

cursos para o entendimento da linguagem dos sinais. 

A Instituição criou normas internas sobre o tratamento a ser dispensado a 

professores, alunos e funcionários portadores de necessidades especiais, com o objetivo 

de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação (Regimento Geral). 
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Para a sociedade, realiza campanhas de sensibilização, destinadas a eliminar 

preconceitos, estereótipos e outras atitudes que atentam contra o direito das pessoas a 

serem iguais, permitindo desta forma o respeito e a convivência com as pessoas 

portadoras de deficiência.  

A Instituição promove parcerias com as corporações profissionais e com as 

entidades de classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o 

objetivo de ações integradas Instituição/Empresa/Comunidade para o reconhecimento 

dos direitos dos portadores de necessidades especiais. 

A Faculdade dos Guararapes de Recife busca ainda a integração 

Instituição/Empresa para a oferta de estágios profissionais, incluindo empregos 

permanentes, com adequadas condições de atuação para os portadores de 

necessidades especiais. 

 

13.6 Expansão da Infra-Estrutura para o Período de Vigência do PDI 

 Na expansão da infraestrutura física são observadas as seguintes diretrizes 

gerais: 

 Atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT/NBR) quanto à iluminação, ventilação, refrigeração, acústica e 

mobiliária; 

 Atendimento aos requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras de 

necessidades especiais; 

 Atendimento às normas de biossegurança. 

 

A expansão da infraestrutura física tem como referência a proposta de criação 

dos cursos previstos para o período de vigência deste PDI. 

Para a implantação dos novos cursos, a Faculdade dos Guararapes de Recife 
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utilizará além da infraestrutura física existente, as instalações a serem ampliadas e/ou 

construídas, conforme apresentado em documento específico sobre infraestrutura. 

Para os cursos de graduação, será necessária a expansão do número de salas de 

aula e também a construção de laboratórios específicos necessários. 

O projeto de ampliação da Faculdade dos Guararapes de Recife contempla uma 

expansão para 2016 e 2017, quando se pretende construir novas salas e laboratórios o 

que possibilitará a abertura dos novos cursos. As novas salas de aula serão bem 

dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e 

aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade. 

Além da ampliação da unidade sede, também é meta o cadastro de novas 

unidades acadêmicas que abrigarão cursos e programas de graduação. A proposta de 

novas unidades está condicionada as necessidades dos cursos pensados para o período 

se vigência deste PDI. 

Para o corpo docente, serão disponibilizadas novas salas também com as 

condições adequadas. Também será planejada a construção de novas salas para os 

Coordenadores dos novos cursos. 

Durante o período de vigência deste PDI, também serão projetados novos 

ambientes como auditórios, laboratórios de informática, ampliação de biblioteca, 

setores administrativos e de atendimento ao aluno. 

A Faculdade dos Guararapes de Recife também reservará espaços para 

acomodar os laboratórios específicos de cada curso de graduação planejado para 

implantação entre 2016 e 2020. O planejamento dos laboratórios obedecerá às 

exigências do projeto pedagógico de cada curso quanto aos equipamentos, mobiliário e 

materiais de consumo. 
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A Faculdade dos Guararapes de Recife é mantida pela Sociedade Capibaribe de 

Educação e Cultura Ltda. (SOCEC), que disponibiliza recursos para a sua manutenção. 

Compete à Mantenedora promover adequação à FG Recife, colocando-lhe à disposição 

bens, móveis, patrimônio, assegurando-lhe custeios.  

Pelo expressivo crescimento nos últimos anos, a Mantenedora provê 

investimentos em infraestrutura e no desenvolvimento e oferta de cursos que atendam 

às demandas do mercado, sendo esses fatores que permitem o seu crescimento e 

desenvolvimento. 

Adicionalmente, a FG Recife faz parte do grupo Laureate International 

Universities, organização acionista de instituições de ensino pelo mundo. Isso traz 

ganhos para professores, funcionários e alunos, sendo estes os maiores beneficiados. A 

Laureate garante aporte de recursos adicionais para grandes investimentos de retornos 

gradativos. A principal fonte de receita da Mantenedora são as mensalidades dos cursos 

de graduação e pós-graduação.  

Na gestão econômico-financeira, a FG Recife tem como princípios: o exercício 

financeiro coincide com o ano civil; o orçamento disciplina a previsão da receita e a 

fixação das despesas que decorrem das obrigações legais assumidas; orçamento 

participativo, contextualizado na efetiva contribuição dos Coordenadores de Curso e de 

toda a Diretoria; os eventuais resultados operacionais são aplicados integralmente na 

manutenção e desenvolvimento dos objetos institucionais; o exercício financeiro faculta 

a abertura de créditos especiais ou extraordinários, mediante parecer do CONAD e 

aprovação da Mantenedora, desde que serviços normais os exijam.  

A receita líquida da SOCEC, gira em torno de 50 milhões e nos últimos três anos 

contou com um crescimento da ordem de 20%. As principais despesas estão 

relacionadas à remuneração do corpo de docentes e funcionários em geral que 

representou em 2012 56% da receita líquida.  

14 
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A FG Recife que já mantém convênio com o Programa de Financiamento 

Estudantil (FIES), programa criado pelo Governo Federal que utiliza como critério de 

seleção o perfil socioeconômico do candidato, ampliou consideravelmente o número de 

vagas para facilitar ainda mais aos seus alunos a obtenção desse financiamento.  

Assim, a Instituição vem se consolidando como potência financeira na região, 

oferecendo ensino de excelência, gerando empregos, contribuindo para o aumento da 

arrecadação de impostos no município e no âmbito federal, assim criando riquezas.  

As políticas de direcionamento da aplicação de recursos para programas de 

ensino e extensão da FG Recife estão institucionalizadas e atendem às diretrizes 

previstas no PDI e PPI. A manutenção, atualização e aquisição dos seus equipamentos, 

sobretudo para os cursos, programas e projetos, são possibilitadas pela Mantenedora, 

conforme indicado no PDI.  

A aplicação dos investimentos é feita conforme plano específico, desenvolvido 

pela Direção Geral e aprovado pela SOCEC, considerando-se: especificações dos PPC; 

planejamento das atividades de ensino e extensão; avanços científicos e tecnológicos; 

incorporação desses avanços a equipamentos já existentes.  

Assim, na FG Recife, têm prioridade os gastos com a implantação e 

desenvolvimento dos cursos de graduação e especialização, com o desenvolvimento e 

estruturação das ações de extensão voltadas para o atendimento das principais 

demandas da comunidade. A fim de dar suporte aos seus programas de ensino e 

extensão, investe-se na expansão e atualização dos recursos de informática, na 

aquisição de recursos multimídia, na utilização de ferramentas de tecnologia da 

informação. Investe também na ampliação do acervo bibliográfico, na aquisição de 

licenças de uso de “softwares” e aplicativos eletrônicos diversos, e no aumento da 

integração da Instituição com a comunidade por meio da celebração de convênios e par 
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PARTE II 

DIRETRIZES PROGRAMÁTICAS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA NO 

PERÍODO DE 2011 À 2015, POR DIMENSÃO 
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As diretrizes programáticas para a gestão estratégica da Faculdade dos 

Guararapes de Recife para os próximos cinco anos, de 2016 a 2020, estão 

consubstanciadas em compromissos que configuram sua visão de futuro e, também, 

inspiradas nos resultados e nas recomendações geradas no processo de auto avaliação 

institucional. 

Estas diretrizes estão distribuídas por dimensão e organizadas na forma de 

estratégias e objetivos, com abrangência institucional. 

A definição das dimensões foi concebida em conformidade com as mesmas 

recomendadas pelo MEC, na seguinte ordem: 

• planejamento e gestão institucional; 

• organização administrativa; 

• organização e gestão de pessoal; 

• políticas de atendimento aos discentes; 

• organização didático-pedagógica; 

• oferta de cursos e programas; 

• infraestrutura física e acadêmica; 

• sustentabilidade financeira. 
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A área relativa ao planejamento e gestão compreende o nível decisório da 

Faculdade que transforma sua missão, suas políticas e seus objetivos em ações 

acadêmicas e administrativas nos cursos, programas, projetos e setores administrativos. 

 

15.1 Estratégias do Planejamento e Gestão Institucional 

As estratégias desta área consideram a estrutura, o processo de planejamento e 

o modelo de gestão a serem adotados na Faculdade para os próximos cinco anos. 

As estratégias são as seguintes: 

 assegurar o permanente alinhamento estratégico do planejamento, sob 

o lume da linha filosófica e das políticas institucionais definidas no PPI, 

pela integração seqüencial do PDI e ao Plano Estratégico de Negócios dos 

Cursos e à avaliação institucional;  

 elaborar um autoestudo anual demonstrando o desempenho 

institucional relativo ao PDI e aos documentos complementares de 

planejamento, a partir de um processo de autoavaliação, constituindo-se 

em instrumento fomentador de mudanças;  

 ampliar, no processo de planejamento, a indissociabilidade da missão, da 

visão, das políticas e dos objetivos com as funções de ensino, extensão 

para a obtenção de resultados de desenvolvimento sustentável; 

 aprimorar, permanentemente, o modelo de gestão praticado nos 

diversos níveis da estrutura, conforme as definições do planejamento 

institucional, para a implementação integrada nas atividades de ensino e 

extensão visando obter a excelência proclamada em sua missão;  

15 
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 adotar junto aos coordenadores de cursos e gerentes administrativos o 

modelo de gestão tipificado como um trabalho participativo, coordenado 

pelo Diretor Geral, em sintonia com os membros da Diretoria;  

 

 manter os princípios da excelência acadêmica, da sustentabilidade e da 

oferta de estudo continuado como forma de reger as decisões da gestão 

institucional. 

 

15.2 Objetivos do Planejamento e Gestão Institucional 

Os objetivos do planejamento e da gestão institucional estabelecem rumos para 

a direção integrada das atividades a serem realizadas na condução dos cursos, 

programas e setores da Faculdade. 

1. Consolidar a estrutura integrada de planejamento como base das atividades 

da gestão e do processo decisório, assegurando coerência em todos os níveis, 

para o cumprimento efetivo da missão e objetivos institucionais. 

2. Aprimorar, permanentemente, o processo de planejamento, de modo a 

integrar o processo de autoavaliação nas diversas dimensões. 

3. Utilizar os instrumentos de planejamento integralmente na gestão, visando 

à realização dos princípios institucionais nas funções acadêmicas. 

4. Promover inovações no modelo de gestão, visando elevar continuamente a 

qualidade dos serviços e a excelência acadêmica. 

5. Assegurar procedimentos e veículos adequados de comunicação com a 

comunidade interna e externa, no nível de excelência na eficácia. 

6. Atender as demandas identificadas no processo de autoavaliação 

institucional nesta área, visando fortalecer os resultados avaliativos e 

promover mudanças alinhadas à missão institucional. 



  

 
  

135 

 

 

A área relativa à organização administrativa compreende a forma como a 

Faculdade define sua estrutura organizacional, administrativa e instâncias de decisão, 

especialmente o funcionamento e a representatividade dos colegiados, sua 

independência e autonomia na relação com a Mantenedora e a participação dos 

segmentos da comunidade acadêmica nos processos decisórios. 

 

16.1 Estratégias da Organização Administrativa 

As estratégias desta área consideram a estrutura organizacional, o 

funcionamento participativo dos órgãos colegiados e de apoio às atividades acadêmicas 

e a autonomia da mantida em relação à mantenedora a serem observadas na Instituição 

nos próximos cinco anos. 

As estratégias são seguintes: 

 buscar, permanentemente, um modelo de estrutura organizacional 

ágil e flexível, para viabilizar o processo de mudanças, a resolução de 

problemas e a fluidez da comunicação;  

 assegurar a continuidade da tomada de decisões programáticas da 

Instituição, de forma participativa, nos órgãos colegiados da 

Administração Superior e da Administração de Cursos e Programas;  

 desenvolver a administração acadêmica dos cursos e programas de 

forma integrada, buscando a excelência e considerando as funções de 

ensino e extensão nas respectivas áreas do conhecimento; 
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 assegurar as condições necessárias à execução da política 

institucional relativa às relações da Faculdade com a Mantenedora, 

sob a condução da Direção Geral, para que a administração geral se 

desenvolva em consonância com os princípios filosóficos 

institucionais e com os procedimentos definidos no Regimento Geral;  

 aprimorar a estrutura de funcionamento dos órgãos especiais, 

suplementares e de assessoramento, direcionando- os, 

permanentemente, ao apoio e à excelência das atividades 

acadêmicas;  

 preservar o grau de autonomia administrativa, didático-científica e 

disciplinar em relação à Mantenedora, incluindo a liberdade na 

gestão administrativa e na gestão acadêmica. 

 

16.2 Objetivos da Organização Administrativa 

Os objetivos relativos à organização administrativa visam assegurar a 

participação dos integrantes da estrutura organizacional no funcionamento dos órgãos 

colegiados, nas realizações e competências da administração e nas relações de parceria 

da Instituição para a tomada de decisão e para a agilidade no dinamismo da vida 

acadêmica institucional. 

1. Modernizar a gestão acadêmica, com base nos princípios da participação nas 

decisões, da descentralização das ações e da co-responsabilidade nos resultados.  

2. Realizar a adequação da estrutura organizacional compativelmente com as 

demandas, para consolidação do crescimento institucional com produtividade.  

3. Promover o fortalecimento dos órgãos colegiados pela participação dos diversos 

segmentos acadêmicos, para aprimorar os procedimentos para a prévia 

aprovação de projetos de cursos, incentivo a publicação e de extensão e de 

outras decisões da gestão acadêmica 
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4. Definir continuamente procedimentos para aprimorar o funcionamento de 

órgãos especiais, suplementares e de assessoramento, como apoio à 

Administração Superior da Faculdade e ao aprimoramento dos instrumentos de 

gestão.  

5. Adequar os sistemas informatizados da FG Recife para que atendam às normas 

educacionais e da gestão.  

6. Implantar tecnologias e mecanismos para dar suporte ao setor de registro e às 

atividades de digitalização que permitam a gestão eletrônica de documentos.  

7. Dinamizar os procedimentos do Centro de Documentação Institucional com a 

constante organização do acervo dos documentos institucionais, em 

atendimento às disposições aplicáveis e visando à adequada gestão documental 

e de informações da Instituição.  

8. Integrar ações e iniciativas dos projetos e programas institucionais em 

calendários anuais para as atividades administrativas e de extensão com vistas à 

integração da comunidade acadêmica.  

9. implantar tecnologias com o desenvolvimento de procedimentos que favoreçam 

uma gestão desburocratizada e com regras claras nos diversos níveis da gestão.  

10. Adotar estratégias para aprimorar a estrutura funcional e normativa, visando 

ampliar a formalização de parcerias e convênios no nível local, regional, nacional 

e internacional. 

11. Fortalecer procedimentos de representação Institucional para fomentar a 

interação com a sociedade por meio da participação das áreas específicas.  

12. Aprimorar, permanentemente, o uso de recursos tecnológicos no acesso de 

pessoas ao campus e demais unidades físicas, com vistas a propiciar melhor 

segurança para a comunidade acadêmica.  
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17.  

 

A área relativa à gestão do pessoal docente e técnico-administrativo refere-se à 

distribuição e capacitação das pessoas para as atividades de trabalho acadêmico e 

administrativo, estruturadas na Instituição, e ao uso dos respectivos instrumentos de 

gestão: o Plano de Carreira Docente, Plano de Carreira, Cargos e Salários do Pessoal 

Técnico-Administrativo e o Plano Institucional de Capacitação Docente. 

 

17.1 Estratégias da Organização e Gestão de Pessoal 

As estratégias desta área consideram critérios da gestão do corpo docente, 

incluindo os planos de carreira e de capacitação e o regime de trabalho, e da gestão do 

corpo técnico-administrativo, com os respectivos planos de carreira e de capacitação, 

como instrumentos referenciais a serem realizados na Instituição nos próximos cinco 

anos. 

As estratégias são seguintes: 

 utilizar os instrumentos de organização e gestão de pessoal de forma 

efetiva, para que a Instituição alcance padrão de excelência em 

relação à qualidade dos serviços educacionais prestados;  

 promover a gestão das atividades do corpo docente com uso da 

tecnologia web de autoatendimento, incluindo a disponibilidade dos 

planos de ensino, cronogramas de aulas e lançamento as notas da 

disciplina, material de estudos no ambiente virtual e outros usos 

correlatos;  

 manter o cadastro dos professores com currículos registrados na 

plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq, integrado ao Sistema Federal de 
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Ensino, sendo esse referencial considerado no acompanhamento da 

produtividade docente;  

 buscar a conciliação da titulação e do domínio teórico com a 

experiência prática de mercado, para assegurar uma adequada 

relação entre teoria e práticas profissionais, como característica da 

qualidade almejada no ensino na Instituição;  

 considerar a titulação do docente, comprovadamente válida no 

território nacional, como o principal critério de enquadramento da 

carreira, considerando-a fator de valorização da qualidade dos 

profissionais da Instituição;  

 adotar as atividades de desenvolvimento humano, voltadas para a 

gestão do corpo técnico-administrativo, para fortalecer uma política 

de desenvolvimento integral de pessoas, como forma de valorização 

do desempenho dos colaboradores;  

 condicionar a política de benefícios à critérios de sustentabilidade 

para a concessão desses benefícios aos colaboradores, quer por meio 

de convênios com entidades externas, quer pelo oferecimento de 

apoio financeiro para frequentarem curso de graduação relacionado 

a sua respectiva área de trabalho, tudo isto para ampliar os requisitos 

de qualidade de vida no trabalho;  

 realizar o aprimoramento permanente do plano de capacitação do 

corpo técnico-administrativo, como um mecanismo de estímulo à 

motivação funcional, devendo permitir o progresso na carreira pelo 

mérito pessoal, desde que isto contribua para a qualidade da 

prestação dos serviços e também seja fator de comprometimento 

com os propósitos da Instituição. 
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17.2 Objetivos da Organização e Gestão de Pessoal 

Os objetivos relativos à organização e gestão de pessoal compreendem a gestão 

do corpo docente e técnico-administrativo com os respectivos instrumentos de 

organização da carreira e de capacitação para o trabalho acadêmico e administrativo, a 

serem considerados nos próximos cinco anos pela Instituição. 

1. Adotar estratégias diversificadas de incentivo ao autodesenvolvimento funcional 

como requisito para a excelência acadêmica e da prestação dos serviços. 

2. Valorizar os colaboradores, através da implementação dos efeitos dos respectivos 

planos de carreira e de capacitação. 

3. Estabelecer um perfil funcional para os gestores, visando adequar as 

responsabilidades e exigências dos cargos à realização de serviços com excelência. 

4. Identificar o perfil funcional dos docentes para adequar as responsabilidades e 

demais exigências da carreira funcional à realização de serviços com excelência. 

5. Identificar o perfil funcional do corpo técnico-administrativo para adequar as 

responsabilidades e exigências da realização de serviços com excelência. 

6. Atualizar, permanentemente, a política de recrutamento, seleção e capacitação do 

corpo docente e técnico-administrativo 

7. Aprimorar, permanentemente, a execução do Plano de Carreira Docente. 

8. Aprimorar, permanentemente, a implementação do Plano de Carreira, Cargos e 

Salários do Pessoal Técnico-Administrativo. 

9. Promover oportunidades de elevação da titulação, atualização técnica e didático-

pedagógica do corpo docente. 

10. Apoiar a participação de docente em eventos científicos, como forma de estimular a 

pesquisa, produzir conhecimentos, ampliar e disseminar a produção intelectual. 
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11. Utilizar mecanismos uniformes de controle e registro das ações de incentivo à 

capacitação docente e administrativa. 

12. Atender as demandas identificadas no processo de autoavaliação institucional nesta 

área, assegurando  aos resultados avaliativos seu papel norteador das políticas e 

ações institucionais, e como ferramenta de alinhamento à missão institucional. 
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As políticas de atendimento aos estudantes consideram programas de apoio ao 

desenvolvimento acadêmico e às condições de convivência na Faculdade, bem como 

ações voltadas para os egressos. 

 

18.1 Estratégias das Políticas de Atendimento aos Discentes 

As estratégias desta área abrangem os serviços de apoio ao estudante 

ingressante e ingresso na Instituição e o acompanhamento dos egressos a serem 

considerados na Instituição nos próximos cinco anos.  

As estratégias são seguintes: 

 Estimular o estudante, de forma permanente, a partir de seu curso, a participar 

de atividades de extensão previstas no projeto pedagógico, integradas às 

atividades de ensino, para que o mesmo desenvolva a capacidade de produção 

e aproximação com a comunidade; 

 Aprimorar, permanentemente, o Programa de Bolsa de Extensão e o Programa 

de Bolsas de Monitoria, atentando para que a concessão de bolsas privilegie a 

criação de oportunidades para o estudante evoluir no conhecimento aplicado à 

resolução de problemas sociais;  

 Efetivar o apoio pedagógico aos estudantes, por meio do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAPE), paralelamente à orientação didático-pedagógica aos 

docentes;  
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 Manter a Ouvidoria adequadamente estruturada e dotada dos recursos 

necessários, para ser um canal eficiente de comunicação da comunidade 

acadêmica com os diversos níveis de decisão da Faculdade;  

 Garantir a prestação de serviços aos estudantes com apoio da tecnologia, por 

meio do autoatendimento, vinculado ao portal da Instituição, devendo ser 

permanentemente atualizado, para permitir acesso ágil à informações 

acadêmicas e administrativas;  

 Realizar, como prioridade, o acompanhamento sistemático de egressos de forma 

permanente, por meio do processo de autoavaliação institucional, para 

possibilitar a formulação de políticas e adoção de estratégias que permitam a 

adequada inserção desses no mercado de trabalho;  

 Estimular o vínculo do egresso com a FG Recife pela participação em cursos de 

pós-graduação e em projetos de extensão;  

 Assistir o corpo discente da Faculdade dos Guararapes de Recife de acordo com 

o Programa de Apoio ao Estudante (PAE), propiciando- lhe uma efetiva 

integração acadêmica.  

 

18.2 Objetivos das Políticas de Atendimento aos Discentes 

Os objetivos da área relativa ao atendimento aos discentes compreendem os 

processos seletivos, as formas de participação na comunidade, os serviços de apoio e a 

organização estudantil na Faculdade. 

1. Realizar a prestação de serviços de apoio aos estudantes, por meio de projetos, 

programas acadêmicos e estruturas institucionais, visando sua efetiva integração à 

comunidade acadêmica. 

2. Promover condições para que o estudante possa aprender a aprender, a ser e a agir 

profissionalmente, por meio da implementação de ações sócio educacionais, 
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culturais, ambientais científica e tecnológica, integradas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão. 

3. Assegurar a manutenção do estudante na Instituição com a adoção de 

procedimentos, mecanismos e estímulos, observados os critérios de qualidade do 

ensino e ao atendimento de necessidade específicas. 

4. Desenvolver programas, serviços e estruturas de suporte, com mecanismos 

diversificados, para o apoio ao estudante e ao egresso, visando a continuidade dos 

estudos integrados à Instituição. 

5. Integrar os estudantes ao Centro de Desenvolvimento de Carreira, visando prepará-

los para uma adequada inserção na atividade profissional. 

6. Definir mecanismos e procedimentos para dar efetividade à política de apoio ao 

estudante, conforme estabelecida no PAE. 

7. Manter a regulamentação das bolsas acadêmicas e administrativas, devendo 

assegurar uma evolução da quantidade a cada ano. 

8. Diversificar os serviços ofertados pela Instituição aos alunos por meio do 

autoatendimento aos alunos. 

9. Revisar, reestruturar e reorientar a atuação da Central de Atendimento para 

aumentar o nível de satisfação dos alunos com os serviços da FG Recife. 

10. Atender às demandas identificadas no processo de autoavaliação institucional 

nesta área, visando fortalecer os resultados avaliativos e promover mudanças 

alinhadas a missão institucional. 
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A área relativa à organização didático-pedagógica abrange as políticas e as 

diretrizes pedagógicas adotadas na Instituição, refletidas na estrutura e na realização do 

projeto pedagógico dos cursos. 

 

19.1 Estratégias da Organização Didático-Pedagógica 

 

As estratégias desta área consideram aspectos do projeto pedagógico que 

incluem o perfil do egresso, a seleção de conteúdos, os princípios metodológicos, o 

processo de avaliação, as práticas pedagógicas, as atividades de estágios, atividades 

complementares, as práticas profissionais e a educação inclusiva, aspectos a serem 

considerados na Instituição nos próximos cinco anos. 

 

As estratégias são as seguintes: 

 efetivar as políticas de ensino em alto nível de qualidade para que o ensino, em 

todos os níveis, evolua de forma a acompanhar as mudanças sociais e 

tecnológicas;  

 manter uma gestão participativa do ensino, de forma a manter continuamente 

atualizadas as prioridades institucionais voltadas para qualidade do ensino, 

envolvendo coordenadores dos cursos; valendo-se ainda de suporte do Núcleo 

de Apoio Pedagógico (NAPE) para o alinhamento procedimental e  inserção de 

inovações no projeto pedagógico;  
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 preparar adequadamente o egresso para o mundo do trabalho como estratégia 

pedagógica da Faculdade, através de uma formação profissional identificada 

pela seleção de conteúdos direcionados para o desenvolvimento de 

competências e habilidades, tornando-o apto a contribuir, como cidadão, para 

as mudanças econômicas e sociais;  

 realizar com eficácia a implementação dos projetos pedagógicos, 

coerentemente com as diretrizes pedagógicas e com o processo de ensino-

aprendizagem; utilizando metodologias diversificadas para estimular e facilitar a 

aprendizagem e a melhoria do desempenho do estudante;  

 recorrer, permanentemente, à adoção de instrumentos e de recursos didático-

pedagógicos sintonizados com os avanços da tecnologia educacional, para criar 

e diversificar as metodologias de ensino;  

 realizar um processo de avaliação da aprendizagem nos cursos de graduação, 

predominantemente voltado para a verificação da apreensão do conhecimento, 

das competências, das habilidades e as atitudes;  

 realizar uma prática profissional em conformidade com os projetos pedagógicos 

dos cursos, visando à formação acadêmica e à qualificação sócio profissional, e 

articulada às experiências desenvolvidas no mercado;  

 fortalecer a educação inclusiva, de modo a dar relevância ao balanço social da 

Instituição, como um instrumento que congrega as diversas ações de 

responsabilidade social, visando atestar a densidade acadêmica nesta atividade. 

 

19.2 Objetivos da Organização Didático-Pedagógica 

Os objetivos da área relativa à organização didático-pedagógica compreendem o 

plano para implementação das políticas pedagógicas para o ensino e a extensão 

estabelecidas pela Faculdade, em consonância com as diretrizes emanadas pelo MEC, 
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constituindo-se no caminho para assegurar crescente qualidade aos projetos 

pedagógicos implementados. 

1. Aperfeiçoar os processos e procedimentos de planejamento e avaliação da 

organização didático-pedagógica, para assegurar padrões de excelência e 

produtividade dos serviços educacionais oferecidos pela Instituição. 

2. Consolidar diretrizes pedagógicas que incorporem os avanços epistemológicos, 

metodológicos e tecnológicos, de forma a garantir contemporaneidade, 

especificidade e qualidade na formação profissional e cidadã. 

3. Consolidar processos de flexibilização curricular, de forma a enriquecer o percurso 

formativo do aluno. 

4. Incrementar o desenvolvimento da indissociabilidade entre as atividades de 

ensino, pesquisa, e de extensão, como via de articulação teoria-prática e de uma 

formação integrada à realidade. 

5. Incrementar as atividades de pós-graduação, integradas ao ensino de graduação, 

à pesquisa e à extensão. 

6. Avaliar, permanentemente, a organização didático-pedagógica da Faculdade, com 

base na liberdade do ensino, na pesquisa e na divulgação da cultura, da arte e do 

saber, com ênfase na flexibilidade, na diversificação, na articulação teoria-prática, 

na interdisciplinaridade, na mobilidade e na formação integrada à realidade. 

7. Manter um processo continuado de revisão dos projetos pedagógicos de cada 

curso, de modo a acompanhar a evolução de tecnologias e procedimentos didáticos 

e as demandas sociais. 

10. Ampliar mecanismos de educação inclusiva, disseminados nas áreas do 

conhecimento, por meio dos cursos e programas acadêmicos. 

11. Consolidar a integração entre os cursos de mesma área de conhecimento nas 

atividades de ensino e extensão. 
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12. Aperfeiçoar o levantamento do perfil escolar e socioeconômico do candidato ao 

processo seletivo para cursos de graduação, visando gerar resultados que subsidiem 

a tomada de decisão na organização didático-pedagógica. 

13. Consolidar a utilização dos resultados da avaliação externa do curso relativa às 

condições de oferta e ao ENADE, visando ao aprimoramento permanente da 

qualidade do ensino. 

14. Atender as demandas identificadas no processo de autoavaliação institucional 

nesta área, visando fortalecer os resultados avaliativos e promover mudanças 

alinhadas a missão institucional. 
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A área relativa à oferta de cursos e programas compreende a organização e a 

estrutura de cursos e programas implantados e em expansão na Faculdade, em 

consonância com a sua missão, objetivos e políticas institucionais. 

 

20.1 Estratégias da Oferta de Cursos e Programas 

As estratégias desta área têm como base a oferta das atividades de ensino 

envolvendo a comunidade acadêmica dos cursos e as estruturas correspondentes e, ao 

mesmo tempo, se constituem, também, na base para o plano de expansão de cursos e 

programas. 

As estratégias são as seguintes: 

 utilizar pesquisas e estudos prospectivos de mercado, quanto à demanda 

por oferta de serviços educacionais no nível superior em Pernambuco, na 

Região Nordeste e no País, como uma base para decidir pela expansão da 

oferta de cursos e programas;  

 prover a oferta do ensino dentro dos princípios de excelência acadêmica, 

sustentabilidade e oferta continuada de serviços educacionais, em 

conformidade com o plano de expansão proposto neste PDI e 

condicionado às demandas de mercado, aos investimentos em 

infraestrutura física, à disponibilidade de equipamentos, de materiais e 

de recursos humanos;  
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 realizar a oferta do ensino de graduação presencial tendo como norte a 

expansão da prestação dos serviços educacionais da Instituição nas 

modalidades de graduação - bacharelado e tecnológica, de pós-

graduação e de extensão; 

 consolidar a oferta da pós-graduação no nível lato sensu em 

Pernambuco, de acordo com a demanda da educação superior;  

 desenvolver a extensão segundo as linhas definidas institucionalmente, 

estruturada em programas, projetos, cursos e serviços, objetivando a 

integração das atividades acadêmicas e o desenvolvimento da 

comunidade interna e externa no campo educacional, técnico-

profissional, científico e artístico-cultural. 

 

20.2 Objetivos para Oferta de Cursos e Programas 

Os objetivos da área relativa a oferta de cursos e programas compreendem os 

propósitos da expansão geográfica da Instituição em campus, cursos e programas 

estabelecidas pela Faculdade em consonância com a sua missão, objetivos e demandas 

sociais, também apoiadas na infraestrutura física, acadêmica e financeira. 

1. Atender as demandas sociais e as demandas do mercado do trabalho, por meio da 

oferta de cursos de graduação e de pós-graduação, programas de pesquisa e de 

extensão e demais serviços educacionais, visando cumprir a missão da Faculdade. 

2. Realizar sistematicamente estudos prospectivos de tendências do mercado 

profissional e de demandas sociais para apoiar a análise de contexto da expansão 

institucional. 

3. Fortalecer os diferenciais dos cursos, programas e projetos da Instituição, para 

assegurar a adoção de padrões de excelência e de sustentabilidade. 
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4. Adotar estratégias de acompanhamento de egressos para a oferta de uma 

educação continuada na graduação e na pós-graduação e, conseqüentemente, 

ampliar o raio de atuação da Faculdade. 

5. Identificar, permanentemente, por meio de pesquisas de mercado, áreas 

geográficas com potenciais a serem atendidas com novos cursos de graduação e de 

pós-graduação. 

6. Ampliar a oferta do ensino de pós-graduação lato-sensu, por meio da instalação de 

cursos de especialização nas diversas áreas do conhecimento, visando atender à 

demanda por ensino continuado. 

7. Ampliar a oferta de programas de extensão, por meio da instalação de cursos e 

serviços novas parcerias, visando aumentar o impacto social da Faculdade. 

8. Atender as demandas identificadas no processo de autoavaliação institucional 

nesta área, visando fortalecer os resultados avaliativos e promover mudanças 

alinhadas à missão institucional. 
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A infraestrutura física compreende a definição de espaço físico e recursos 

tecnológicos para atender a execução dos projetos pedagógicos, programas e serviços 

prestados pela Instituição, em consonância com a oferta de cursos e programas contida 

neste plano. 

A infraestrutura acadêmica refere-se à biblioteca e aos laboratórios necessários 

ao funcionamento adequado de cursos e serviços atuais e a serem implementados nos 

próximos cinco anos. 

 

21.1 Estratégias da Infraestrutura Física 

As estratégias desta área tomam como base os padrões de qualidade para dotar 

a Instituição da infraestrutura e dos recursos necessários ao funcionamento adequado 

de cursos e serviços. 

As estratégias são as seguintes: 

• investir na infraestrutura física de forma a traduzir o padrão de qualidade da Faculdade 

que a diferencia de outras instituições, dotada de ambientes adequados às atividades 

acadêmicas e administrativas; 

• planejar a expansão e a manutenção da infraestrutura física para fazer o uso racional 

dos investimentos a serem realizados pela Mantenedora, na perspectiva de assegurar 

alto padrão de qualidade; 

• possibilitar aos segmentos acadêmicos a infraestrutura física e tecnológica 

continuamente atualizada para criar condições adequadas de estudo, mantendo à 
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disposição das unidades acadêmicas e administrativas um suporte de informática 

moderno e interligado em rede; 

• realizar a gestão da infraestrutura física considerando uma política de racionalização 

do uso dos recursos físicos, que inclui a utilização compartilhada dos laboratórios e salas 

de aula pelos cursos de graduação e de pós-graduação; 

• favorecer o processo ensino-aprendizagem na perspectiva de que a estrutura de salas 

de aula, ambientes de professores, áreas de convivência e espaços administrativos, 

assegurarem os princípios de excelência acadêmica, sustentabilidade e estudo 

continuado; 

• planejar o crescimento e a manutenção do parque computacional da FG Recife para 

os próximos cinco anos, para fazer o uso racional dos investimentos, incluindo a 

estrutura física e tecnológica dos laboratórios de apoio às atividades acadêmicas; 

• buscar, permanentemente, a integração dos softwares periféricos ou isolados a um 

controle central, para integração de dados e sistemas corporativos como efetivos 

instrumentos de trabalho e de apoio à tomada de decisão; 

• aperfeiçoar continuamente os sistemas acadêmicos e administrativos como: 

Autoatendimento, Gestor de carga horária, Plano de ensino, Cronograma de aula, Plano 

de metas, Sistema integrado de biblioteca (SIB), Requisição de material on line, 

memorando eletrônico, sistema de protocolo, Sistema de Avaliação Institucional e o 

Servin – Sistema de Serviços on line, e como instrumentos efetivos de gestão. 

 

21.2 Estratégias da Infraestrutura Acadêmica 

As estratégias são as seguintes: 

• manter a estratégia de assegurar qualidade às instalações da biblioteca, com 

permanentes investimentos para preservar a qualidade da infraestrutura, incluindo a 

área física e os recursos tecnológicos e humanos; 
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• promover o crescimento da biblioteca na proporção da expansão física do campus, 

sempre trazendo equipamentos adequados aos estudos dos estudantes e professores e 

apoiadas por pessoal capacitado; 

• planejar o crescimento contínuo do acervo de modo contínuo nos próximos cinco 

anos, em conformidade com a evolução das matrículas de novos alunos de cursos de 

graduação e de pós-graduação; 

• consolidar o Sistema Integrado de Bibliotecas - SIB, ampliando a ligação em rede com 

a acesso para toda a comunidade acadêmica e prestando serviços de normalização 

bibliográfica, visita orientada, consulta, sugestões de leitura, multimídia e internet, 

videoteca, acesso a bases de dados nacionais e internacionais e empréstimo domiciliar. 

 

21.3 Objetivos da Infraestrutura Física e Acadêmica 

Os objetivos da área relativa a infraestrutura administrativa e acadêmica 

compreendem a definição a área física, instalações e recursos tecnológicos e humanos, 

necessários ao funcionamento de cursos e programas implementados de acordo com 

padrões de qualidade. 

1. Adequar a infraestrutura física aos padrões de qualidade e às necessidades da 

comunidade acadêmica, assegurando as condições de trabalho demandadas pela 

expansão da Instituição. 

2. Adequar a infraestrutura acadêmica aos padrões de qualidade, definidos para as 

diversas áreas de atuação da Faculdade, observando o princípio da efetividade no 

uso do conjunto dos recursos de apoio às atividades-fim m e ao estudante. 

3. Aprimorar os processos, procedimentos e meios de comunicação física e 

eletrônica para fortalecer a imagem institucional e integrar a comunidade 

acadêmica. 
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4. Ampliar gradativamente o investimento no acervo das bibliotecas para 

acompanhar a evolução do conhecimento e da estrutura curricular dos cursos. 

5. Aprimorar os processos e procedimentos de gestão pelos sistemas de 

suprimentos e patrimônio e outros correlatos a serem desenvolvidos no período. 

6. Atender as demandas identificadas no processo de autoavaliação institucional 

nesta área, visando fortalecer os resultados avaliativos e promover mudanças 

alinhadas a missão institucional. 
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A área relativa à sustentabilidade financeira abrange o provimento dos recursos 

financeiros para viabilizar uma gestão econômico e financeira necessária ao bom 

funcionamento de cursos e programas já implementados, bem como para viabilizar 

investimentos necessários à expansão de cursos e programas, em consonância com a 

missão, políticas, objetivos e metas institucionais. 

 

22.1 Estratégias da Sustentabilidade Financeira 

O princípio da sustentabilidade na FG Recife compreende a estrutura técnica 

especializada, os procedimentos operacionais que geram e acompanham as estratégicas 

definidas pela Instituição para a gestão econômico-financeira necessária ao bom 

funcionamento de cursos e programas implementados na Faculdade a serem 

consideradas nos próximos cinco anos. 

As estratégias são as seguintes: 

 manter as relações, estatutária e regimentalmente reguladas, da 

Faculdade com a Mantenedora, a Sociedade Capibaribe de Educação e 

Cultura (SOCEC), para planejar e ter disponibilizados os recursos 

necessários ao seu bom funcionamento;  

 assegurar um montante de receitas para assegurar condição de 

sustentabilidade, devendo manter a estrutura de funcionamento dos 

cursos e programas e apoiar investimentos;  

 orientar os gestores a serem, permanentemente, desafiados a considerar 

os aspectos da sustentabilidade em seus projetos e decisões, como 

22 
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princípio filosófico da Instituição para a gestão de cursos, programas e 

setores administrativos, na perspectiva de gerar resultados; 

 constituir como desafio da Instituição, adotar estratégias e 

procedimentos visando a diversificação das fontes de recursos a serem 

buscadas por meio de convênios e parcerias com instituições. 

 

22.2 Plano de Investimentos 

A destinação de recursos para investimentos contempla todas as áreas da 

Instituição, destacando-se o apoio à pesquisa, à modernização e atualização da 

biblioteca e à qualidade da infraestrutura física do campus. Além disso, há investimentos 

planejados para laboratórios e estrutura física. 

A perspectiva de investimentos da FG Recife para os próximos cinco anos poderá 

representar uma media anual em torno do montante significativo (constante em 

planejamento específico da Mantenedora) distribuídos no apoio ao ensino, apoio à 

extensão, biblioteca, imóveis e instalações físicas, equipamentos para laboratórios, 

informática, móveis e utensílios, construção salas de aula, móveis e equipamentos para 

salas de aula e construção laboratórios. 

Abaixo, segue a projeção orçamentária para o período de vigência deste PDI, ou 

seja, no período de 2016 à 2020. 

É importante ressaltar que a partir de 2014, passa a assumir a responsabilidade 

pela FG Recife a SOCEC, que possui outra Mantida (Faculdade dos Guararapes) no 

Município de Jaboatão dos Guararapes. Os números apresentados correspondem aos 

dados financeiros da Mantenedora e suas duas Mantidas. 
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22.2.1 Para o ano de 2016 

 

RECEITAS    

Anuidade/Mensalidades 50.842.115 

Bolsas -11.795.371 

Receitas Diversas 497.926 

Financiamento 0 

Inadimplência -1.230.840 

Serviços 47145 

Taxas 9220 

Total Receitas 38.370.195 

  

DESPESAS    

Acervo Bibliografico 800.000 

Aluguel 2.969.417 

Despesas Administrativas 1.521.330 

Encargos 5.566.974 

Equipamentos 1.700.000 

Eventos 66.600 

Investimentos 4.676.960 

Manutencao 2.878.426 
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Mobiliario 299.040 

Pagamento pessoal Tec / Adm 6.732.905 

Pagamento Professores 8.949.968 

Pesquisa e Extensao 875.761 

Treinamento 144.783 

Total Despesas 37.182.164 

  

Saldo Receita - Despesa 1.188.031 

 

22.2.2 Para o ano de 2017 

 

RECEITAS    

Anuidade/Mensalidades 59.385.576 

Bolsas -13.777.454 

Receitas Diversas 1.944 

Financiamento 0 

Inadimplência -1.440.083 

Serviços 48560 

Taxas 9496 

Total Receitas 44.228.039 
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DESPESAS    

Acervo Bibliográfico 950.000 

Aluguel 3.117.888 

Despesas Administrativas 1.736.798 

Encargos 6.199.795 

Equipamentos 1.250.000 

Eventos 69.930 

Investimentos 6.586.880 

Manutenção 3.079.916 

Mobiliário 366.120 

Pagamento pessoal Tec / Adm 7.299.306 

Pagamento Professores 10.187.839 

Pesquisa e Extensão 948.139 

Treinamento 152.023 

Total Despesas 41.944.633 

  

Saldo Receita - Despesa 2.283.406 
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22.2.3 Para o ano de 2018 

RECEITAS    

Anuidade/Mensalidades 72.913.027 

Bolsas -16.915.822 

Receitas Diversas 5.203 

Financiamento 0 

Inadimplência -1.771.302 

Serviços 50016 

Taxas 9781 

Total Receitas 54.290.902 

  

DESPESAS    

Acervo Bibliografico 950.000 

Aluguel 3.273.782 

Despesas Administrativas 2.259.418 

Encargos 7.225.321 

Equipamentos 1.050.000 

Eventos 73.427 

Investimentos 10.415.680 

Manutencao 3.541.903 

Mobiliario 517.320 
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Pagamento pessoal Tec / Adm 8.143.799 

Pagamento Professores 12.281.533 

Pesquisa e Extensao 1.035.364 

Treinamento 159.624 

Total Despesas 50.927.170 

  

Saldo Receita - Despesa 3.363.732 

 

 

22.2.4 Para o ano de 2019 

 

RECEITAS    

Anuidade/Mensalidades 94.418.839 

Bolsas -21.905.171 

Receitas Diversas 8.409 

Financiamento 0 

Indadimplencia -2.224.756 

Servicos 51517 

Taxas 10074 

Total Receitas 70.358.913 
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DESPESAS    

Acervo Bibliografico 1.000.000 

Aluguel 3.437.471 

Despesas Administrativas 2.853.701 

Encargos 8.910.242 

Equipamentos 1.950.000 

Eventos 77.098 

Investimentos 16.419.920 

Manutencao 3.966.932 

Mobiliario 807.080 

Pagamento pessoal Tec / Adm 9.630.264 

Pagamento Professores 15.638.008 

Pesquisa e Extensao 1.145.571 

Treinamento 167.605 

Total Despesas 66.003.892 

  

Saldo Receita - Despesa 4.355.020 
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22.2.5 Para o ano de 2020 

 

RECEITAS    

Anuidade/Mensalidades 119.716.992 

Bolsas -27.774.342 

Receitas Diversas 11.561 

Financiamento 0 

Indadimplencia -2.758.697 

Servicos 53062 

Taxas 10377 

Total Receitas 89.258.953 

  

DESPESAS    

Acervo Bibliografico 1.000.000 

Aluguel 3.609.345 

Despesas Administrativas 3.633.992 

Encargos 10.829.942 

Equipamentos 2.350.000 

Eventos 80.953 

Investimentos 23.879.440 

Manutencao 4.561.971 
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Mobiliario 1.134.560 

Pagamento pessoal Tec / Adm 11.317.838 

Pagamento Professores 19.446.673 

Pesquisa e Extensao 1.349.124 

Treinamento 175.985 

Total Despesas 83.369.824 

  

Saldo Receita - Despesa 5.889.129 

 

 

22.3 Objetivos da Sustentabilidade 

Considera-se como princípio da sustentabilidade para aprovação de cursos de 

atividades, a utilização de instrumentos financeiros de apoio à gestão, como: o 

orçamento, o controle de custos e a busca por parcerias para incrementar o montante 

e a desconcentração de recursos financeiros. 

A gestão financeira é compartilhada entre a mantenedora e a mantida, realizada 

em setores e equipes específicas e em sintonia de trabalho institucional. 

1. Utilizar os instrumentos de gestão financeira e orçamentária, por meio dos 

projetos, planos anuais e setoriais de trabalho, visando à auto sustentação dos 

cursos e programas. 

2. Adotar o orçamento como processo de gestão, visando servir de referência para 

a avaliação das atividades. 
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3. Adotar estratégias para conquista de parcerias, para viabilizar a oferta ampliada 

de produtos e serviços educacionais. 

4. Adotar estratégias para mobilização de recursos que garantam a execução dos 

investimentos necessários da Instituição. 

5. Adotar estratégias de gestão e controle de custos nas atividades, programas e 

cursos, como um dos critérios de aferição da sustentabilidade. 

6. Aprimorar os registros contábeis e gerenciais relativos aos incentivos à 

capacitação de docentes e técnico-administrativo, providos pela Instituição, para a 

busca permanente da excelência nas atividades acadêmicas e administrativas. 

7. Atender às demandas identificadas no processo de autoavaliação institucional 

nesta área, visando fortalecer os resultados avaliativos e promover mudanças 

alinhadas a missão institucional. 
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PARTE III 

OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 
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Essa parte do PDI define as metas da Instituição para seus cursos e programas e 

serviços, na forma de uma matriz institucional de metas, contemplando a expansão e o 

desenvolvimento para os próximos cinco anos. 

A Faculdade dos Guararapes de Recife exerce atividades de ensino de graduação 

e programas de pós-graduação desde 2012, oferecendo educação superior de qualidade 

e mudando a realidade local, notadamente a realidade do município de Recife. De 

acordo com seu Planejamento de Desenvolvimento Institucional – PDI tem como missão 

contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado, através da preparação de 

profissionais, com sólida formação humanística e técnico-científica, conscientes do 

seu papel social e comprometidos com o exercício da cidadania plena. Para isso oferta 

formação coerente com as necessidades sociais, com os avanços tecnológicos e com a 

demanda regional a partir de uma proposta pedagógica moderna baseada nos seguintes 

princípios: formação crítica e construtiva; excelência de processos; autonomia 

intelectual; preparação técnico-científica; postura ética e profissional. 

Para isso, a Instituição investe em um processo de ensino e de aprendizagem que 

forma os alunos para o atendimento às necessidades e expectativas do mercado de 

trabalho e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar 

conhecimentos em suas áreas de atuação. Para alcançar esse objetivo, a Instituição 

oferece educação superior, visando à formação de sujeitos éticos, empreendedores, 

comprometidos com o autoconhecimento e com as transformações sociais, culturais, 

políticas e econômicas do Estado e da Região, estando cientes, também, das suas 

responsabilidades ambientais. 

Essas perspectivas permitem evidenciar que a Instituição objetiva orientar e 

desenvolver iniciativas que assegurem a qualidade do ensino e a formação de sujeitos 

responsáveis, comprometidos com o seu autodesenvolvimento e com o progresso da 

sociedade. Para tanto, ela partilha dessa responsabilidade com os estudantes, 

professores, os egressos e com as organizações locais. Nesse sentido, a Instituição 

objetiva ser locus de referência no Estado, assumindo o compromisso de promover o 

desenvolvimento educacional da Região e de alavancar a inserção dos seus egressos no 

mercado de trabalho. 
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Logo, reconhecendo a crescente importância do conhecimento para o processo 

de desenvolvimento da sociedade, a FG Recife o mediatiza aos seus estudantes, a partir 

da análise da realidade social, econômica, política e cultural local, busca compreender 

melhor e mais profundamente o cenário em que seu egresso irá atuar como agente de 

transformação. Nesse sentido, a Instituição tem como diretriz uma formação que 

combina e equilibra o desenvolvimento técnico, humanístico e que promove a visão 

sistêmica do estudante. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FG Recife está a serviço do 

cumprimento de sua missão, ou seja, voltado para as necessidades da comunidade local, 

considerando as demandas profissionais para o desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco as mudanças no campo profissional e as inovações tecnológicas, arcando 

com metodologias de aprendizagem que estimulem a ligação de saberes, a 

sensibilidade, a criatividade e a capacidade crítica a partir da problematização do 

conhecimento. 

As metas institucionais apresentadas a seguir representam a operacionalização 

dos objetivos esposados no PDI e constituem parâmetros funcionais para a avaliação da 

efetividade do planejamento. As metas, alinhadas à missão, às políticas e aos princípios 

estabelecidos, para toda a Instituição, abrangem um período de cinco anos (2016-2020), 

estão distribuídas em todas as dimensões da estrutura do PDI e foram elaboradas a 

partir de desdobramentos naturais dos objetivos institucionais. 

As dimensões consideradas no cabedal de metas institucionais são: 

planejamento e gestão institucional, organização administrativa, organização e gestão 

de pessoal, políticas de atendimento aos discentes, organização didático-pedagógica, 

oferta de cursos e programas, infraestrutura física e acadêmica,  sustentabilidade 

financeira e internacionalização.  

A fim de apresentar o plano de desenvolvimento da FG Recife, as metas foram 

agrupadas nas dimensões supra aludidas, elencadas em conteúdos descritivos e 

devidamente correlacionadas ao Plano de Ação e Cronograma de vigência deste PDI. 
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Face à experiência adquirida pelo enfrentamento dos desafios impostos desde 

seu nascedouro e mantendo-se firmemente alinhada aos propósitos norteadores de sua 

missão institucional, a evolução desta instituição foi criteriosamente planificada e 

desdobrada em objetivos a contemplar o período de 2016 a 2020. Segue uma 

consolidação descritiva dos aludidos objetivos: 

I. Desenvolver profissionais com sólida formação humanística e técnico-

científica, conscientes do seu papel social e comprometidos com o exercício 

da cidadania plena, permanecendo no oferecimento de capacitação em nível 

de graduação e de pós-graduação (estimulando, assim, a formação 

continuada); 

II. Estimular, no processo de formação profissional, ao desenvolvimento de 

posturas éticas, empreendedoras e críticas por parte de toda a comunidade 

acadêmica; 

III. Fortalecer o compromisso com a formação da consciência social para seus 

educandos a partir das diretrizes para a educação das relações étnico-raciais 

(e sua influência para a formação da sociedade e cultura brasileira), diretrizes 

para a educação em direitos humanos e das políticas de educação ambiental; 

IV. Primar por uma permanente atualização dos projetos pedagógicos de seus 

cursos, em consonância com a dinâmica das exigências e necessidades do 

mercado de trabalho; 

V. Considerar a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu já 

existentes e ampliá-la, de modo a atender às demandas sociais e às 

necessidades do mercado de trabalho e da região; 

VI. Fortalecer a extensão, visando promover a sua articulação com a sociedade, 

transferindo para esta o conhecimento produzido e captando novas 

demandas e necessidades da sociedade, de forma a orientar a produção e o 

desenvolvimento de novos conhecimentos na Instituição; 

23 
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VII. Promover e preservar manifestações artístico-culturais e técnico-científicas 

relacionadas à região-sede da IES; 

VIII. Manter seu corpo docente e corpo técnico-administrativo qualificados, 

atualizados, motivados e, sobretudo, comprometidos com a missão 

institucional; 

IX. Oferecer mecanismos permanentes de apoio ao corpo discente, incluindo 

ações nos âmbitos social, acadêmico e cultural; 

X. Ampliar continuamente sua infraestrutura física e acadêmica, favorecendo o 

desenvolvimento das atividades de ensino e  extensão contribuindo de forma 

efetiva para a consolidação dos seus cursos e programas; 

XI. Estimular e o acesso às novas tecnologias da informação para toda a 

comunidade acadêmica; 

XII. Manter a avaliação institucional como estratégia de conhecimento da 

própria realidade institucional, a fim de melhorar a qualidade de suas 

atividades e alcançar maior relevância social; 

XIII. Assegurar procedimentos e veículos adequados de comunicação com a 

comunidade interna e externa, no nível de excelência na eficácia; 

XIV. Fortalecer as políticas de internacionalização, promovendo a participação 

em programas de mobilidade e também proporcionar experiências 

acadêmicas internacionais que promovam o intercâmbio do conhecimento; 

XV. Participar e criar programas inclusão que promovam o acesso e permanência 

ao ensino superior, como a ampliação do número de cursos vinculados ao 

PROUNI e ao FIES, bem como garantir que o ensino seja democrático e 

acessível a todos; 

XVI. Promover o acompanhamento dos egressos com o objetivo de verificar e 

seguir a afetividade de sua atuação no âmbito de responsabilidade social, 

empregabilidade; 

 

XVII. Observar as garantias da sua auto sustentabilidade financeira. 
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I – PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

METAS PARA O PLANEJAMENTO E 

GESTÃO INSTITUCIONAL 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

1. Elaborar, no segundo 

semestre de cada ano, para o 

ano subsequente, Plano de 

Metas por curso/setor, 

Orçamento e Plano de 

Investimentos sob a 

orientação do PDI e da 

Avaliação Institucional; 

X X X X X 

2. Utilizar indicadores de níveis 

de satisfação acadêmica com 

a comunidade através das 

pesquisas da CPA e da Rede 

Laureate (egressos, 

estudantes e professores); 

X X X X X 

3. Utilizar indicadores de 

acompanhamento de 

desempenho nos processos de 

gestão institucional, 

valorizando os relatórios da 

CPA e otimizando a 

comunicação dos resultados 

da avaliação à comunidade 

acadêmica; 

X X X X X 
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4. Avaliar, a cada ano, a 

efetividade dos processos de 

comunicação institucional; 

X X X X X 

5. Atualizar, permanentemente, 

o portal e demais veículos de 

comunicação da Instituição, 

bem como criar outros meios 

de comunicação com a 

comunidade; 

X X X X X 

6. Manter, permanentemente, a 

divulgação dos cursos de 

graduação, de pós-graduação 

e de extensão, por meio de 

programa específico de 

marketing; 

X X X X X 

7. Implementar plano de gestão 

estratégica para atividades de 

ensino e extensão 

X     

8. Implementar e fortalecer 

Programas, Projetos e ações 

de Responsabilidade Social 

que contemplem temáticas 

sobre o Desenvolvimento 

Econômico e Social, Inclusão 

Social; Promoção dos Direitos 

Humanos e Igualdade Étnico-

Racial; Socioambiental e de 

X X    
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Memória e Patrimônio 

Cultural. 

9. Criação da Assessoria de 

Planejamento Acadêmico 

para implantar indicadores 

internos de efetividade, 

desempenho e de orçamento. 

Além de acompanhar a 

efetividade do trabalho 

docente com apoio dos 

relatórios gerenciais e da CPA. 

 X    

10. Realizar, mensalmente, o 

acompanhamento sistemático 

do orçamento e do plano de 

metas da Instituição; 

X X X X X 

11. Realizar, semestralmente, 

com dirigentes e 

representantes dos docentes 

e discentes, reuniões de 

apresentação e discussão do 

desempenho institucional, 

além das reuniões de 

colegiado; 

X X X X X 

12. Ampliar e manter as 

condições adequadas para a 

manutenção do acervo 

acadêmico e acervo 

bibliográfico; 

X X X   
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II -  ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

METAS PARA A ORGANIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

 

 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

1. Garantir o funcionamento dos 

Conselhos Superiores (CONAD 

e CONAC) Conselhos de 

Cursos de modo a fortalecer o 

processo decisório do Curso, 

com base na pluralidade de 

ideias e em conformidade 

com a periodicidade 

estabelecida em regulamento 

específico; 

X X X X X 

2. Garantir o funcionamento dos 

Conselhos de Cursos (CC), de 

modo a fortalecer o processo 

decisório do Curso, com base 

na pluralidade de ideias e de 

concepções pedagógicas e em 

conformidade com a 

periodicidade estabelecida em 

regulamento específico; 

X X X X X 

3. Adequar, permanentemente a 

estrutura organizacional dos 

X X X X X 
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órgãos suplementares com 

vistas a assegurar a qualidade 

do atendimento e as 

condições de trabalho dos 

funcionários; 

4. Adequar e/ou ampliar, 

anualmente, o Quadro de 

Pessoal dos diferentes setores 

acadêmicos e administrativos, 

de acordo com a 

complexidade e a demanda de 

serviço. 

X X X X X 

5. Garantir a adequação do 

planejamento e ações de 

gestão às Políticas 

Institucionais de Gestão e as 

Políticas de Formação e 

Capacitação dos Docentes e 

Técnicos-Administrativos. 

X X X X X 

6. Definir, anualmente, o 

Quadro de Pessoal docente e 

técnico-administrativo de 

acordo com as necessidades 

institucionais; 

 

X X X X X 

7.  Aumentar equipe de 

Extensão, criando a gerência 

de Responsabilidade Social. 

 X    
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8. Elaborar, aprovar e divulgar, 

anualmente, os calendários 

acadêmico e de eventos para 

a comunidade acadêmica; 

X X X X X 

9. Ampliar, anualmente, 

parcerias e convênios com 

organizações e instituições 

governamentais e não-

governamentais e não 

governamentais, no âmbito 

regional, nacional e 

internacional; 

X X X X X 

10. Aprimorar os processos da 

Biblioteca, ampliando espaços 

de estudos e leitura, 

implantando a biblioteca 

virtual com acesso pelo portal 

da Instituição e garantindo o 

plano de expansão e 

melhorias; 

 X   X 

 

III – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 

 

METAS PARA A ORGANIZAÇÃO E 

GESTÃO DE PESSOAL 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

1. Revisar, anualmente, o 

quadro de Pessoal dos 

X X X X X 
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diferentes setores acadêmicos 

e administrativos, adequando 

com a demanda institucional 

de desenvolvimento; 

2. Revisar, anualmente, o Plano 

de Capacitação Docente 

(PCD), contribuindo, por via 

da capacitação e do 

aperfeiçoamento, para a 

excelência acadêmica; 

X X X X X 

3. Adotar critérios de avaliação 

anual do desempenho dos 

Diretores, Coordenadores e 

demais Gestores com metas e 

acompanhamento no meio e 

final de ano; 

 

X X X X X 

4. Adotar critérios de avaliação 

anual do desempenho dos 

colaboradores para prover a 

adequação do perfil funcional 

com as atividades e 

atribuições. 

X X X X X 

5. Elaborar e desenvolver um 

plano de capacitação 

permanente para a equipe de 

dirigentes da instituição 

contemplando, sobretudo, as 

X X X X X 
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questões inerentes à gestão 

do ensino superior – 

Academia de Liderança; 

6. Revisar, anualmente, o Plano 

de Carreira Docente, 

confirmando o compromisso 

institucional com seus 

colaboradores; 

X X X X X 

7. Divulgar através de Editais 

vagas para reenquadramento 

na carreira docente; 

X X X X X 

8. Realizar, anualmente, 

treinamentos e capacitações 

para técnicos-administrativos, 

zelando pela qualidade na 

prestação dos serviços; 

X X X X X 

9. Manter, em todos os cursos 

oferecidos, Coordenadores de 

Curso que atendam às 

exigências dos padrões de 

qualidade quanto à titulação e 

ao regime de trabalho bem 

como ao perfil institucional de 

liderança acadêmica; 

X X X X X 

10. Manter corpo docente 

adequado ao desempenho das 

atividades de ensino e 

extensão (aderência da 

X X X X X 
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formação e experiência 

profissional). 

11. Assegurar o cumprimento da 

exigência legal relativa ao 

regime de trabalho e à 

titulação dos docentes; 

X X X X X 

 

IV – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

METAS PARA AS POLÍTICAS DE 

ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

1. Criação da Direção de 

Relacionamento com o 

Estudante para consolidar o 

Programa de Atendimento ao 

Estudante (PAE); 

X     

2. Acompanhar as demandas e 

os registros dos programas 

institucionais de apoio aos 

estudantes; 

 

X X X X X 

3. Avaliar, anualmente, o 

desenvolvimento dos 

estudantes participantes dos 

programas de bolsas – 

Monitoria e Extensão; 

X X X X X 
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4. Garantir o funcionamento e o 

cumprimento das exigências 

legais da Comissão Local de 

Acompanhamento e Controle 

Social (COLAPS) – PROUNI; 

X X X X X 

5. Ampliar e estimular a 

implementação de 

mecanismos de convívio social 

interno e externo na 

Instituição; 

X X X X X 

6. Criação do Projeto ‘FG 

Cultural’, com coordenação 

específica para divulgação dos 

projetos e trabalhos de 

artistas; 

X     

7. Divulgar, permanentemente, 

tipos e formas de acesso à 

prestação de serviços e 

programas de ação social para 

a comunidade acadêmica; 

X X X X X 

8. Reestruturação do 

International Office e 

fortalecimento contínuo dos 

projetos de 

internacionalidade, com a 

ampliação do número de 

intercambistas e de ações 

para a comunidade acadêmica 

X     
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através do Laureate Network 

Products and Services (LNPS); 

9. Ampliação do Portfólio de 

Cursos de Extensão para a 

comunidade acadêmica, entre 

eles Cursos de Idiomas; 

X X    

10. Criar o Núcleo de Egressos 

para acompanhar 

periodicamente, os resultados 

da avaliação dos egressos 

quanto à inserção e a 

evolução desses no mercado 

de trabalho. 

X     

11. Garantir acolhimento e 

assistência pedagógica ao 

Portador de Necessidade 

Especial (PNE) através do 

Núcleo de Acessibilidade 

Guararapes (NAG), 

promovendo 

institucionalmente a 

conscientização sobre a 

inclusão e provendo recursos 

específicos para cada 

necessidade; 

X X X X X 

12. Assegurar e acompanhar as 

estruturas e procedimentos 

adotados pelos estudantes no 

X X X X X 
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exercício da representação 

estudantil; 

13. Garantir a continuidade dos 

programas de acolhimento de 

ingressantes e nivelamento, 

inclusive de estrangeiros, 

quando for o caso; 

X X X X X 

14. Estabelecer com IES 

estrangeiras variadas, dentro 

e fora da Rede Laureate, 

relações de parceria e 

comunicação contínua, de 

modo a criar nessas IES uma 

imagem realista da FG e a 

estimular o desejo de 

estudantes e de professores a 

passar pelo menos um 

semestre acadêmico, 

integrados à comunidade FG. 

X X X X X 

 

 – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

 

METAS PARA A ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICA-PEDAGÓGICA 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

1. Analisar, semestralmente, a 

oferta de cursos de graduação 

em consonância com os 

X X X X X 
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princípios de excelência 

acadêmica, sustentabilidade e 

oferta continuada de serviços. 

 

2. Acompanhar a aplicação das 

metodologias que favoreçam 

à articulação entre as áreas 

básicas e profissionalizantes 

dos currículos, de forma a 

garantir a relação teoria-

prática e o desenvolvimento 

da dimensão vertical dos 

currículos de graduação; 

X X X X X 

3. Disponibilizar aos docentes, 

no início de cada semestre, os 

planos de ensino e 

cronogramas de aula, por 

meio eletrônico; 

X X X X X 

4. Aperfeiçoar os processos de 

acompanhamento e avaliação 

da qualidade dos cursos 

ofertados, 

X X X   

5. Garantir o cumprimento dos 

Requisitos Legais de Formação 

e sua operacionalização nos 

cursos de graduação 

(Diretrizes para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e 

X X X X X 
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Cultura Afro-brasileira e 

Indígina; Educação Ambiental 

e Direitos Humanos); 

6. Atualizar, permanentemente, 

os Projetos Pedagógicos dos 

cursos de graduação, 

verificando a sintonia dos 

perfis de conclusão com as 

peculiaridades locais e 

regionais, bem como com as 

diretrizes curriculares 

nacionais; 

X X X X X 

7. Consolidar a política de 

Nivelamento para todos os 

cursos de graduação; 

X X    

8. Consolidar o programa 

permanente de capacitação 

docente; 

X X X X X 

9. Realizar com os docentes, a 

cada semestre letivo, reuniões 

de planejamento; 

X X X X X 

10. Implantar Diários Eletrônicos 

nas Disciplinas; 
X     

11. Criar o Programa de Bolsa de 

monitoria; 
X     
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12. Ampliar e diversificar a cada 

ano a oferta de cursos de pós-

graduação lato sensu; 

X X X X X 

13. Divulgar Editais e Formulários 

de Apoio à Participação em 

Eventos (para Estudantes e 

Docentes) e de Publicação de 

Livros; 

X X X X X 

14. Realizar, a cada ano, uma 

mostra de extensão que 

envolva todos os projetos 

desenvolvidos na Instituição; 

X X X X X 

15. Incentivar as atividades 

artístico-culturais e técnico-

científicas desenvolvidas pela 

Instituição; 

X X X X X 

16. Garantir o cumprimento das 

exigências e critérios 

normativos legais de 

qualidade dos cursos de 

graduação, pós-graduação e 

institucionais 

X X X X X 

17. Promover ações que 

possibilitem a integração 

entre os cursos de graduação 

e de pós-graduação de uma 

mesma área; 

X X X X X 
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18. Revisar, anualmente, o Plano 

de Capacitação Docente, 

contribuindo, por via da 

capacitação e do 

aperfeiçoamento, para a 

excelência acadêmica. 

X X X X X 

 

VI – OFERTA DOS CURSOS E PROGRAMAS 

 

METAS PARA OFERTA DE CURSOS E 

PROGRAMAS - GRADUAÇÃO 
2016 2017 2018 2019 2020 

Nutrição X     

Enfermagem X     

Fisioterapia X     

Educação Física X     

Engenharia Elétrica  X    

Engenharia da Computação  X    

Engenharia Química  X    

CST em Redes de Computadores  X    

Direito   X   

Comunicação Social - Jornalismo   X   

Comunicação Social – Rádio e TV   X   
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CST em Design de Interiores   X   

CST em Design Gráfico    X  

Serviço Social    X  

Biomedicina    X  

Relações Internacionais     X 

Farmácia     X 

Odontologia     X 

  

METAS PARA OFERTA DE 

CURSOS E PROGRAMAS – PÓS-

GRADUAÇÃO 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Especialização em Gestão Ágil de 

Projetos 
X     

Especialização em Design de Interação 

e Interfacepara Dispositivos Digitais 
X     

Especialização em Tecnologias para 

Desenvolvimento de Aplicações 

Móveis 

X     

Especialização em Segurança da 

Informação em Engenharia de 

Software: Teoria, Tecnologia e 

Aplicações 

X     
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Engenharia de Software com 

ênfase em Desenvolvimento de 

Aplicações Móveis 

 X    

Gestão em Saúde e Controle de 

Infecção 
 X    

Avaliação Psicológica  X    

Direito e Processo Tributário  X    

Terapias Naturais e 

Complementares 
  X   

Gestão Pública   X   

Gestão do Terceiro Setor   X   

Nutrição Hospitalar   X   

Administração de Banco de 

Dados 
   X  

Gestão Portuária    X  

Direito do Trabalho e 

Previdenciário 
   X  

Psicopedagogia    X  

Análises Clínicas    X  

Obras Civis: Construção 

Sustentável em Meio Urbano 
   X  

MBA em Petróleo e Gás    X  

Tecnologias Energéticas     X 
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Educação Infantil     X 

Literatura Brasileira     X 

Psicomotricidade     X 

 

METAS PARA OFERTA DE CURSOS E 

PROGRAMAS - EXTENSÃO 
2016 2017 2018 2019 2020 

Gestão de Conflitos na Organização   X   

Cultura e Clima Organizacional   X   

Finanças Pessoais em Tempos de 

Crise 
  X   

Custos e Formação de Preços no 

Setor de Serviços 
  X   

Gestão e Melhoria de Processos 

Organizacionais 
   X  

Planejamento, Programação e 

Controle da Produção 
   X  

Logística para Varejistas    X  

Gestão de Projetos e Certificações    X  

Gestão de Pessoas e Regras de 

Pessoal 
    X 

Mercado de Ações     X 

Gerência de Projetos de Software     X 
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VII -  INFRAESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA 

 

METAS PARA INFRAESTRUTURA FÍSICA 

E ACADÊMICA 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

1. Avaliar, semestralmente, a 

infraestrutura dos cursos e 

programas para atender aos 

padrões institucionais de 

qualidade, de acessibilidade e 

aos do Sistema Federal do 

Ensino; 

X X X X X 

2. Ampliar espaço físico 

necessários às atividades 

administrativas; 

  X X X 

3. Ampliar espaço para as 

atividades acadêmicas dos 

novos cursos projetados para 

o período de vigência deste 

PDI; 

 X X   

4. Disponibilizar os recursos 

necessários às demandas da 

infraestrutura acadêmica, 

laboratórios e biblioteca; 

X X X X X 
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5. Ampliação do parque de 

Laboratórios de Informática e 

atualização de equipamentos; 

 X X X X 

6. Aprimorar o programa de 

manutenção preventiva da 

Infraestrutura física; 

 X X   

7. Prover o campus de condições 

adequadas de acessibilidade a 

portadores de necessidades 

especiais; 

X X X X X 

8. Regulamentar os processos e 

procedimentos de controle do 

patrimônio; 

X   X  

9. Aperfeiçoar o sistema de 

controle de acesso às 

instalações físicas e de 

utilização da infraestrutura 

acadêmica; 

X X  X  

10. Implementar programa de 

manutenção e atualização do 

parque computacional da 

instituição (hardware e 

software), assegurando 

condições de trabalho 

acadêmico e administrativo; 

X X   X 

11. Suporte à programação de 

atividades culturais, 

disponibilizando recursos 

X X X X X 
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físicos e difusão da imagem da 

FG; 

12. Ampliar o acesso eletrônico 

como suporte a gestão das 

atividades educacionais; 

X   X X 

13. Promover a execução do 

planejamento de aquisição, 

expansão e atualização 

periódica do acervo 

bibliográfico, atendendo à 

demanda dos diferentes 

cursos já existentes e os 

cursos planejados para 

abertura; 

X X X X X 

14. Redimensionar 

periodicamente a estrutura da 

sala dos professores 

(escaninhos, computadores 

com internet, gráfica sala de 

convivência e banheiros) e 

gabinetes/ estação de 

trabalho de professores em 

Tempo Integral e/ou parcial; 

 X   X 

15. Redimensionar e readequar 

periodicamente os espaços 

para atendimento ao aluno, 

possibilitando acesso, 

X X X X X 
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conforto e agilidade no 

atendimento; 

16. Revisar constantemente as 

condições de acessibilidade e 

segurança, para garantir o 

atendimento da legislação 

aplicável; 

X X X X X 

 

VIII – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

METAS PARA A SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

1. Elaborar orçamentos anuais 

para gestão da Instituição, 

definindo investimento 

financeiro para as atividades 

de ensino e de extensão, além 

da infraestrutura física e 

administrativa; 

X X X X X 

2. Adotar estudos de viabilidade 

técnica, econômica e 

financeira como condição 

essencial para aprovação de 

projetos e cursos; 

X X X X X 

3. Utilizar o orçamento e planos 

de metas, como referências 

X X X X X 
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para a avaliação das 

atividades; 

4. Acompanhar o desempenho 

econômico-financeiro de 

projetos e cursos; 

X X X X X 

5. Reestruturação do Setor 

Financeiro com a criação de 

novas gerências e 

coordenações; 

 X    

6. Realizar reavaliações mensais 

do orçamento global da 

Instituição; 

X X X X X 

7. Participar de Programas como 

o PROUNI e FIES, 

incrementando as 

possibilidades de acesso ao 

ensino superior; 

X X X X X 

8. Aprimorar os controles e 

registros contábeis relativos 

aos incentivos à capacitação 

docente e do pessoal técnico-

administrativo. 

X X X X X 

 

 

 

 



  

 
  

196 

METAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

  

A FG Recife faz parte da Rede Laureate International Universities, e por isso, já 

faz parte da sua vocação a internacionalização em suas ações. Nesta seção, são 

apresentadas as metas específicas para a implementação das ações internacionais. 

METAS PARA A 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

1. Estabelecer com IES 

estrangeiras variadas, dentro 

e fora da Rede Laureate, 

relações de parceria e 

comunicação contínua, de 

modo a criar nessas IES uma 

imagem realista da FG Recife 

e a estimular o desejo de 

estudantes e de professores a 

passar pelo menos um 

semestre acadêmico, 

integrados à comunidade FG. 

X X X X X 

2. Criar um programa de 

“Colegas Parceiros FG” para 

auxiliar na recepção, 

socialização, integração e 

desenvolvimento dos 

estudantes e professores 

estrangeiros da FG Recife. 

 X    

3. Realizar eventos periódicos, 

pelo menos semestrais, de 

X X X X X 
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apresentação dos estudantes 

e professores estrangeiros à 

comunidade FG Recife como 

um todo, oportunizando 

inclusive a participação da 

comunidade local. 

4. Oportunizar cada vez mais 

fortemente a capacitação de 

toda a comunidade FG Recife, 

particularmente a interna, no 

que tange ao domínio de 

outras línguas, com ênfase no 

Inglês e secundariamente no 

Espanhol, de modo a tornar 

todas as vivências 

internacionais da mesma 

comunidade cada vez mais 

positivamente impactantes 

em seu desenvolvimento 

como um todo. 

Especificamente, pretende-se 

aumentar paulatinamente o 

número de estudantes com 

disciplinas de línguas na grade 

curricular e de estudantes, 

técnicos, docentes e 

comunidade local em 

programas de línguas como o 

LEP (Laureate English 

Program) e outros que 

venham a ser incorporados à 

X X X X X 
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FG, diretamente ou através de 

parcerias (Instituto Cervantes, 

Aliança Francesa, etc.). 

5. Estabelecer com IES 

estrangeiras variadas, dentro 

e fora da Rede Laureate, 

relações de parceria e 

comunicação contínua, de 

modo a criar nessas IES uma 

imagem realista da FG Recife 

e a estimular o desejo nas 

mesmas de receber 

estudantes e professores da 

FG para passar pelo menos 

um semestre acadêmico, 

integrados à comunidade 

dessas IES. 

X X X X X 

6. Estabelecer com IES 

estrangeiras variadas, dentro 

e fora da Rede Laureate, 

relações de parceria e 

comunicação contínua, de 

modo a criar a possibilidade 

de realização de eventos 

conjuntos de alto impacto, 

como classes-espelho, aulas 

internacionais e programas de 

dupla titulação entre a FG 

Recife e essas IES. 

X X X X X 
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7. Auxiliar na promoção de 

encontros virtuais e, sempre 

que possível, presenciais dos 

docentes com interesses 

convergentes, de modo a 

viabilizar a implantação do 

maior número possível de 

projetos, particularmente as 

classes-espelho, que 

envolvem projetos conjuntos, 

síncronos e assíncronos, de 

professores e alunos de 

turmas em diferentes países. 

X X X X X 

8. Auxiliar na promoção de 

encontros virtuais e, sempre 

que possível, presenciais dos 

docentes com interesses 

convergentes, de modo a 

viabilizar a implantação do 

maior número possível de 

projetos, particularmente as 

classes-espelho, que 

envolvem projetos conjuntos, 

síncronos e assíncronos, de 

professores e alunos de 

turmas em diferentes países. 

X X X X X 

9. Divulgar sistematicamente, 

através de todos os meios 

disponíveis (website, redes 

sociais, sms, cartazes, 

X X X X X 
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banners, folders, etc.) o 

cronograma de eventos 

internacionais da Rede 

Laureate ao vivo, transmitidos 

para toda a rede. 

10. Estimular toda a comunidade 

interna, bem como a 

comunidade local, a participar 

dos eventos internacionais da 

Rede Laureate transmitidos 

ao vivo através, por exemplo, 

do envolvimento dos 

docentes na comunicação e 

integração das temáticas às 

suas disciplinas, sempre que 

pertinente, oferta de 

certificado de participação, de 

contabilização de horas de 

atividades complementares, 

etc. 

X X X X X 

11. Garantir que no início de cada 

ano letivo todos os docentes 

da FG Recife tenham 

conhecimento do Plano de 

Capacitação Internacional do 

corpo docente da FG Recife e 

dos seus componentes. 

X X X X X 
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PARTE IV 

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL 
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O desempenho funcional decorrente da execução do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI e dos documentos complementares de planejamento é 

permanentemente aferido através de um processo de avaliação interna, em 

conformidade com o Projeto de Autoavaliação Institucional da Faculdade dos 

Guararapes de Recife. Constitui, pois, desafio da gestão do PDI torná-lo conhecido na 

comunidade acadêmica, em especial dos gestores de cursos, de programas e de setores 

administrativos, por meio dos instrumentos de planejamento e de gestão. 

O processo de avaliação interna adota procedimentos tecnicamente adequados 

para avaliar o grau de cumprimento da missão institucional, considerando as dimensões 

definidas no PDI, em sintonia com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) e com os indicadores da própria autoavaliação. Nesse contexto, são referências 

as evidências identificadas nos documentos, nos dados e nas informações coletadas nos 

processos internos e externos de avaliação. 

Trata-se, portanto, de um processo de auto avaliação interno amplo, abrangente 

e que envolve a comunidade acadêmica quando analisa: 

 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI; 

 Política para o Ensino – Graduação e Pós Graduação –e para a Extensão; 

 Responsabilidade Social; 

 Comunicação com a Sociedade; 

 Políticas de Pessoal; 

 Organização e Gestão da Instituição; 

 Infraestrutura; 

24 
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 Planejamento e Avaliação; 

 Políticas de Atendimento aos Estudantes; 

 Sustentabilidade Financeira. 

 

As reflexões decorrentes do processo de autoavaliação do PDI, quanto à gestão 

do cumprimento de objetivos e metas da Faculdade, contribuem para o processo 

contínuo e permanente de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico e 

administrativo, na medida em que se constituem um suporte para aperfeiçoar o próprio 

planejamento e a gestão. 

O processo de autoavaliação assegura a participação da comunidade 

universitária, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação – CPA integrada por alunos, 

professores, técnico-administrativos e representantes da sociedade. Esse envolvimento 

da comunidade acadêmica assegura que os rumos indicados no PDI e no PPI gerem 

efetividade ao desenvolvimento institucional nos próximos cinco anos. 

 

24.1 Avaliação do PDI 

O planejamento e a gestão da Faculdade dos Guararapes de Recife baseados na 

autonomia didático-científica e nas relações com a Mantenedora constituem ambiente 

favorável para a implementação das políticas e viabilização dos objetivos, metas e 

princípios institucionais que asseguram flexibilidade para planejar, avaliar e estabelecer 

padrões de qualidade para a gestão acadêmica e gerencial. 

A gestão do PDI tem a supervisão do Comitê de Planejamento Institucional e a 

coordenação da Direção Geral com a responsabilidade de implantar mudanças, 

utilizando, sempre, os resultados e a avaliação dos sucessos e desafios verificados pelo 

conjunto da comunidade acadêmica. 
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As linhas gerais de avaliação do PDI, como instrumento de gestão, atentam para 

o atendimento das decisões estratégicas da Faculdade e para a reafirmação de seu 

diferencial competitivo. Consideram, ainda, o atendimento às demandas sociais, 

educacionais e tecnológicas apresentadas pela comunidade e pelo mercado de trabalho 

como balizadores para a expansão e desenvolvimento. 

Anualmente, em especial quando da preparação do Plano Anual de Trabalho, o 

PDI é redimensionado como produto de um processo de avaliação, construção de ideias, 

de novas políticas e de ações estratégicas decorrentes de indicadores da avaliação 

institucional e de tendências do cenário da educação superior do país. 

No processo de atualização do PDI, a missão institucional representa um eixo 

referencial para o acolhimento das recomendações da comunidade acadêmica e das 

exigências da sociedade, de forma a reafirmar a pertinência e a autenticidade 

institucionais e sociais. 

 

 


