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APRESENTAÇÃO

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade de Tecnologia CNA,
doravante denominada Faculdade CNA ou simplesmente Faculdade, foi concebido e elaborado para
o quinquênio 2017-2021 de acordo com as exigências do Decreto 5.773/2006 quanto aos
procedimentos processuais, atendendo, também, às determinações das Leis 9.394/1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, de 10.861/2004, que institui o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES.
Este documento tem como objetivo apresentar a Faculdade de Tecnologia CNA, seu
compromisso com educação superior de qualidade para atendimento do Brasil Rural, estratégia
institucional que se reflete também nos demais documentos da Faculdade, a saber, Projeto
Pedagógico Institucional, Projetos Pedagógicos dos Cursos da modalidade presencial e da Educação a
Distância e no Regimento da Faculdade.
A projeção de ações e metas para o desenvolvimento da Faculdade objetiva demonstrar que
há um grande esforço para que esta Instituição seja portadora de futuro para o ensino rural
brasileiro, no intuito de oferecer mais e melhores competências e habilidades para o produtor rural.
O presente PDI contou com a participação da comunidade acadêmica, como preceitua a
proposta de gestão participativa. O presente documento explicita o roteiro da busca da qualificação,
da diversificação, do estímulo e do desenvolvimento, servindo como um guia para uma gestão firme
e responsável, consolidando a posição de Instituição de Ensino Superior transformadora e voltada
para o Brasil Rural.

Daniel Klüppel Carrara
DIRETOR GERAL
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1. PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Mantenedora

O Instituto CNA, entidade Mantenedora, encontra-se amparado na experiência das
instituições que são seus associados-fundadores estatutários: CNA – Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil m – e SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Instituto CNA, que
nasceu em 2009, tem como finalidades, dentre outras, a realização de pesquisas e o oferecimento de
ensino superior de excelência, amparado na experiência e no amadurecimento dos seus associadosfundadores. Tem a responsabilidade de promover condições adequadas de funcionamento das
atividades da Faculdade CNA, colocando à disposição os bens móveis e imóveis necessários, de seu
patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe os suficientes recursos humanos e
financeiros de custeio.

1.2 Mantida

A Faculdade CNA, instituição particular de ensino superior, de direito privado, com
limite territorial de atuação circunscrita ao Distrito Federal, é mantida pelo Instituto CNA, pessoa
jurídica de direito privado, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica sob nº 10.846.584/0001-74 com sede e foro em Brasília, Distrito Federal.
Em seu seu Regimento Interno, Parágrafo único, relata que mediante credenciamento
para oferta de educação a distância junto ao Ministério de Educação, a Faculdade CNA terá o limite
territorial de atuação circunscrita ao território nacional, através de polos prévia e devidamente
autorizados.
Art. 2° A Faculdade CNA rege-se pela legislação pertinente, pelo seu Regimento, por atos
normativos dos seus órgãos colegiado e executivos e, no que couber, pelo Regimento da Entidade
Mantenedora.
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1.2.1 Missão

A Faculdade CNA tem como missão,
“Formar profissionais qualificados com visão integrada
das cadeias produtivas agropecuárias, com ênfase em
gestão, para superar os desafios do setor rural
brasileiro”.
A Faculdade CNA tem como finalidade a qualificação dos produtores, trabalhadores rurais e
demais públicos envolvidos com o agronegócio no País.
Em decorrência disso, a Faculdade CNA assume o compromisso de formar profissionais
autônomos, preparados para atuar no mercado de trabalho com o intuito de impulsionar o
desenvolvimento regional, educacional, cultural, tecnológico e científico, traçando metas e
desenvolvendo ações para promover o acesso à informação, o intercâmbio cultural e a inclusão
social, gerada pela responsabilidade social e ética.

1.2.2 Visão

“Em 2022, ser uma Instituição de Ensino Superior de referência nacional em gestão da
agropecuária”.

1.2.3 Princípios filosóficos e valores institucionais

Entre os princípios fundamentais que conferirão a identidade da Faculdade CNA, destaca-se
o envolvimento direto com segmentos do setor agropecuário, visando a interação da teoria e prática.
O estudante estará constantemente sendo desafiado, pela prática, a ampliar os seus conhecimentos
teóricos, articulando a ação-relexão, num processo dialético de aprendizagem que começa com a
postura investigativa dos melhores métodos, das principais teorias e da integração com o real.
Portanto, o estudante deverá aprender a aprender, sendo, desde o primeiro semestre, estimulado a
12
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estudar pesquisando e pesquisar estudando.
Por meio do envolvimento com a comunidade, o estudante estará intervindo na realidade,
sobretudo por meio de estágio não curricular de visitas técnicas, contribuindo com a sua formação
profissional, aperfeiçoando tecnicamente e, cumprindo parte da missão do Projeto Educacional da
Faculdade CNA que é a de levar o estudante a aprender a fazer.
No entanto, a nossa preocupação jamais poderá ser reduzida à dimensão técnico
profissional da formação, é necessário desenvolver a competência ética e política, com visitas à
formação do ser em todas as dimensões, do ser que deixa de ser indivíduo e assume a sua condição
de sujeito autônomo e cidadão. Em síntese, queremos que o novo profissional possa constantemente
aprender a ser.
Para tanto, faz-se necessário o fomento dos valores que contribuam com a vivência destes
princípios norteadores, no desenvolvimento de suas funções e atividades. Desta forma, a Faculdade
CNA será uma Instituição que priorizará os seguintes princípios filosóficos e valores:
 a ética, consciente de sua responsabilidade social e compromissada com os valores
de justiça, igualdade e fraternidade;
 o resgate da cidadania, atuando na formação do cidadão ético e político, consciente
de suas responsabilidades, de seus direitos e deveres, apto a intervir no processo de
desenvolvimento socioeconômico da comunidade em que atua, com

visão

integradora de sociedade e do mundo;
 o espírito aglutinador, aberto a todo o saber, à crítica, à criatividade competente,
com vistas a contribuir para o desenvolvimento nacional e das unidades em que está
inserida;
 o comprometimento com resultados, onde o seu lucro será o elevado desempenho
acadêmico-científico de sua comunidade, e
 a produtividade por parcerias e alianças com outras instituições, objetivando
desenvolver programas de integração com vistas à formação e ao aperfeiçoamento
dos valores humanos.
Esses valores e princípios conduzirão a Faculdade CNA a empreender um trabalho central
de análise de sua filosofia educativa, de sua pedagogia e de suas metodologias de ensino, em que
sejam examinados:
 o teor da demanda acadêmica e desempenho esperado da Instituição, como centro
13
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de formação acadêmica plena, comparado com o de outros centros e com os
recursos à sua disposição;
 o teor do ensino, das propostas de cursos, iniciação científica e formas de extensão,
comparado com as expectativas de qualidade e rendimento.

1.2.4 Princípios técnico-metodológicos gerais
Por seus objetivos, a Faculdade CNA conceberá a graduação como atividade-fim, da
instituição e, principalmente, como meio de se implementar o desenvolvimento econômico, social,
científico, tecnológico e cultural do Brasil rural e da região onde está inserida.
A Faculdade CNA insere a qualidade como anseio primordial da proposta para o ensino de
graduação e terá por finalidade a construção de processo coletivo de articulação de ações voltadas
para a formação competente do profissional que pretende formar. Neste sentido, torna-se
imprescindível à interação da Faculdade com a comunidade e os segmentos organizados da
dosicedade civil, como expressão da qualidade social desejada para o cidadão a ser formado como
profissional.
Além das atividades instrínsecas ao ensino de graduação e da formação profissional, a
Faculdade CNA tem por meta a implementação dos cursos superiores de tecnologia com foco em
gestão do agronegócio, dos cursos de pós-graduação, em nível lato sensu, e de atividades extensão,
bem como o desenvolvimento de atividades de iniciação científica e de investigação técnicocientífica, que promovam o desenvolvimento econômico e social da região de Brasília e Entorno, e de
todas as regiões do território nacional, nas quais a Faculdade CNA se faz presente por intermédio de
seus polos e sua inserção em mercados potenciais. A Faculdade CNA estará vocacionada a
implementar programas de prestação de serviços à comunidade, mediante a colaboração de
entidades da iniciativa privada e agências governamentais, bem como pelo intercâmbio cultural,
técnico, tecnológico e científico com instituições de ensino superior do país e do exterior.
Para a Faculdade CNA, os cursos de graduação deverá propiciar a construção de uma
ordem social com processos de aprendizagem permanente, de forma a promover atitudes e ações
para que os estudantes sejam portadores de uma cultura de sustentabilidade por meio de:
 projeto pedagógico que assegure a qualidade do ensino por meio de uma
organização didático-pedagógica flexível e interdisciplinar, evidenciando práticas e
14
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procedimentos metodológicos inovadores;
 processos acadêmicos eficazes garantidos pela disponibilidade de recursos
adequados;
 atendimentos às demandas de mercado de trabalho e a previsão dessas demandas;
 atendimento às necessidades e expectativas da comunidade;
 seleção de professores com titulação exigida pelos padrões de qualidade
especificados pelo Ministério da Educação.
A pós-graduação, em consonância com o projeto institucional e com o projeto pedagógico
de seus cursos, tem como propósito inicial o aperfeiçoamento do corpo docente, com a finalidade de
fortalecer e dinamizar o processo acadêmico da Faculdade CNA, ampliando as perspectivas na
preparação de pessoal como forma de proporcionar um ensino de qualidade por meio de um
potencial humano devidamente qualificado, bem como:
 o atendimento rápido e imediato à demanda local por cursos em áreas específicas,
possibilitando a continuidade de estudos e o fortalecimento da graduação;
 a qualificação de professores e funcionários da própria instituição;
 a institucionalização de política de valorização de pessoal, incentivando a
participação em programas de aperfeiçoamento e de educação continuada.
Na investigação técnico-científica, a produção do conhecimento e sua disseminação
constituem parte integrante do conceito do ensino superior. A ampliação do conhecimento se
consolida como uma atividade indispensável que é incorporada ao ensino, o que determina a
identidade da instituição. A investigação reforça, atualiza e qualifica o ensino apoiando as atividades
de extensão, bem como o que delas deriva. O compromisso da instituição é o de explorar a
investigação enquanto instrumento de potenciação da qualidade do ensino, por meio de:
 iniciação científica como forma de fortalecer e dar suporte às atividades de ensino;
 estudos e programas que envolvam professores e estudantes, viabilizando o princípio
da indissociabilidade das atividades-fim;
 trabalhos científicos que apontem alternativas para o desenvolvimento sustentável
da região;
 métodos para aferição e controle de resultados dando credibilidade e suporte às
atividades científicas.
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Quanto à extensão, a ação extensionista é fundamental para a sustentação da vida
acadêmica, estabelecendo um sistema de comunicação entre a instituição e a comunidade, o que
permite a definição da verdadeira vocação institucional, ou seja:
 extensão como eixo de integração comunidade/Instituição;
 definição da vocação extensionista da FACULDADE CNA, firmando o seu
compromisso com o social;
 prioridade no atendimento à comunidade na área de influência da Faculdade;
 difusão artístico-cultural, ampliação de conhecimentos científicos e a transferência
de tecnologia.
Esse conjunto de prinípios, portanto, visa ao lançamento das bases fundamentais para a
constituição de uma sociedade de conhecimentos, na qual o saber técnico-científico e suas
habilidades correlacionadas compõem a matriz principal da possibilidade de desenvolvimento
sustentável da região, com mobilidade e justiça social.
Sendo assim, a filosofia da Faculdade CNA será a busca pelo compromisso com o estudante
e com a sociedade, que segue um conjunto de princípios fundamentais em direção à qualidade e
excelência.
Contudo, a proposta pedagógica a ser adotada pela Faculdade CNA será participativa,
tendo como desafio a busca permanente da excelência na formação de profissionais, aptos a
disputar, com vantagens competitivas, o mercado de trabalho globalizado e observar crítica e
reflexivamente, interferindo em seu contexto social. Para tanto, o projeto pedagógico da instituição
contará com os seguintes princípios:
 defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça social,
incrementando sua inserção social e articulando-se no espaço local e global;
 promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação formal e
social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimeto de ações políticoacadêmicas e administrativas ertinentes à sua missão;
 ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento;
 atualizar a sociedadem integrando, de forma pertinente, as ações de ensino,
investigação técnico-científica e extensão;
 adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuo das ações que
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configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e critérios compatíveis
com o cumprimento de sua missão;
 garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando os processos de
trabalho e adequado a estrutura organizacional de recursos humanos, físicos,
gerenciais e tecnológicos às exigências de sua missão acadêmica, técnica e
administrativa.

1.2.5. Objetivos globais

São objetivos globais da Faculdade CNA, conforme Art. 3º de seu Regimento Interno:

a. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
b. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
c. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
d. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
e. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de
cada geração;
f. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade; e
g. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
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conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na Instituição.

1.2.6. Modelo de Gestão Estratégico – MGE – da Faculdade CNA

Nas palavras de Kaplan e Norton (1997, p.8), o Modelo de Gestão Estratégico – MGE – é
constituído da Missão Organizacional (Formar profissionais qualificados com visão integrada das
cadeias produtivas agropecuárias, com ênfase em gestão, para superar os desafios do setor rural
brasileiro”), da Visão (“Em 2022, ser uma instituição de ensino superior de referência nacional em
gestão

da agropecuária”) e desta, define-se os Temas Estratégicos e destes, os Objetivos

Estratégicos que sinalizam as ações (iniciativas) e os indicadores de desempenho.
Apresenta-se, abaixo, ilustração do MGE:

Figura 1.1. Visão Geral do Modelo de Gestão Estratégico.
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1.2.7. Temas Estratégicos
Entende-se por Temas Estratégicos, como sendo as intenções que a instituição tem que
adotar para executar sua função básica, que é a sua missão organizacional, ou seja, o seu negócio,
(KAPLAN; NORTON, 1997).
Esses temas estratégicos, fundamentam um modelo de gestão estratégico, composto da
missão, da visão, dos objetivos e indicadores de desempenho, organizados segundo quatro
perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Essas
quatro perspectivas devem equilibrar os objetivos, como também, as medidas (indicadores de
desemenho) (KAPLAN; NORTON, 1997).
A Faculdade CNA definiu como sendo temas estratégicos os seguintes:
Tema 1 - Orientação para o mercado;
Tema 2 - Fortalecimento da imagem institucional;
Tema 3 - Desenvolvimento e valorização do capital humano e intelectual;
Tema 4 - Excelência operacional (Infraestrutura, educação presencial e a distância,
processos, comitês, laboratórios, fazenda-modelo).
Definiu-se os seguintes objetivos estratégicos, por tema, com suas respectivas ações e
indicadores de desempenho:
Tema 1 – Orientação para o mercado

Objetivo estratégico 1: Manter a Faculdade em sintonia com o dinamismo dos sistemas
agropecuários nacionais e internacionais.
Ação 1: Promover mesa redonda com executivos do setor agropecuário
no encerramento das edições da jornada acadêmica.
Indicadores de Desempenhos:
 Uma mesa redonda realizada por ano letivo,
 Quantidade de executivos,
 Qualidade dos debates.
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Objetivo estratégico 2: Consolidar a Faculdade como Centro de Referência para as discussões de
políticas públicas para o sistema agropecuário.
Ação 2: Liderar a formação de plataforma de debates sobre a eficiência das
Políticas Públicas com base na capilaridade institucional do Sistema
polos com termômetro da eficiência de políticas públicas para para
o sistema agropecuário.
Indicadores de Desempenhos:
 Um debate, por ano letivo, entre os os alunos da faculdade, os
técnicos de federações de agricultura, sindicatos rurais e os
agentes públicos tomadres de decisões;
 Quantidade de ações e atividades, com este foco, realizadas
pelos polos em cada semestre;
 Quantidades de alunos sensibilizados por semestre.
Objetivo estratégico 3: Fomentar o equilíbrio entre a teoria acadêmica e a realidade empírica do
campo.
Ação 3: Incentivar a participação do corpo docente em eventos do

agronegócio.
Indicadores de Desempenhos:
 Média de eventos científicos que os professores participaram
por ano,
 Recurso financeiro aplicado por ano para participação de
docentes nos eventos.
Tema 2 – Fortalecimento da imagem institucional
Objetivo estratégico 4: Ser reconhecida como Centro de Pesquisas aplicadas ao meio rural brasileiro.
Ação 4: Incentivar a publicação de artigos, opiniões e entrevistas do corpo
docente em veículos de comunicação (canal do produtor e rural,
blogs especializados e formais de grande circulação, revista e
jornais acadêmicos); Realização de Programa Especial sobre a
Faculdade no canal do Produtor com periodicidade semestral.
Indicadores de Desempenhos:
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 Média de artigos científicos publicados pelos professores por
ano,
 Qualidade do programa semestral no canal do produtor,
 Submissão de três publicações do corpo docente, por ano
letivo.
Objetivo estratégico 5: Consolidar a Instituição como centro de capacitação e reciclagem de agentes
públicos e privados inseridos e/ou interessados no agronegócio.
Ação 5: Fomentar a assinatura de termos de cooperação com entidades
públicas e privadas para comercialização de produtos/cursos “in
company”.
Indicadores de Desempenhos:
 Quantidade de parcerias firmadas por semestre,
 Qualidade da repercussão das parcerias no mercado,
 Uma entrevista por docente por ano letivo.

Tema 3 – Desenvolvimento e valorização do capital humano e intelectual

Objetivo estratégico 6: Identificar as potencialidades e dificuldades do capital humano, por meio de
um diagnóstico de competências.
Ação 6: Elaborar diagnóstico de competências.
Ação 7: Aplicar a metodologia de mapeamento e diagnóstico de
competências;
Ação 8: Analisar os resultados do diagnóstico de competências.
Indicadores de Desempenhos:
 % de profissionais que participaram do mapeamento,
 Qualidade do diagnóstico de competências,
 Uma aplicação por ano letivo do diagnóstico de competências.
Objetivo estratégico 7: Desenvolver as competências, por meio da elaboração de um plano de
desenvolvimento e treinamento.
Ação 9: Construção do plano de T&D (Treinamento e Desenvolvimento).
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Indicadores de Desempenhos:
 Qualidade do plano de T&D,
 Quantidade de ações aplicadas com sucesso,
 Um plano de T&D elaborado por ano letivo.
Objetivo estratégico 8: Motivar a excelência intelectual da equipe por meio

de Plano de

Desenvolvimento Individual.
Ação 10: Atualizar os instrumentos anualmente.
Indicadores de Desempenhos:
 Quantidade de planos individuais produzidos,
 Quantidade de ações de capacitação desenvolvidas por cada
profissional/ano,
 Um PDI elaborado por ano letivo.

Tema 4 – Excelência operacional (Infraestrutura, educação presencial e a distância, processos,
comitês, laboratórios, fazenda-modelo)

Objetivo estratégico 9: Habilitar o discente a conciliar a teoria à prática com a realidade do
agronegócio.
Ação 11: Identificar “Fazenda Modelo” que tenham atividades relacionadas
aos conteúdos teóricos dos cursos.
Indicadores de Desempenhos:
 Quantidades de fazendas identificadas,
 Qualidade logística para o acesso à fazenda,
 Numero de visitas realizadas por semestre letivo.
Ação 12: Realizar parcerias (Faculdade/Fazenda-Modelo/Centros de
Excelência).
Indicadores de Desempenhos:
 Quantidade de parcerias por ano,
 Quantidade de parcerias mantidas por ano.
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Objetivo estratégico 10: Consolidar ensino, pesquisa e extensão para o fortalecimento do processo
de ensino-aprendizagem.
Ação 13: Identificar demandas do campo.
Ação 14: Atualizar conteúdos programáticos de acordo com as demandas
identificadas.
Ação 15: Promover encontros entre academia e o setor produtivo.
Ação 16: Avaliar Projetos pedagógicos dos Cursos (PPCs).
Indicadores de Desempenhos:
 Tempo de duração para realização da avaliação,
 Qualidade dos resultados da avaliação,
 Uma reunião por ano letivo para avaliação do projeto pedagógico dos
cursos (PPCs),
 Uma reunião por ano letivo para avaliação da ementa das disciplinas,
 Um encontro por ano letivo entre a academia e o setor produtivo.
Objetivo estratégico 11: Fortalecer ações educacionais, promovendo acesso ao conhecimento para o
meio rural.
Ação 1: Definir estratégia de comunicação para divulgação da Faculdade.
Ação 2: Divulgar cursos.
Indicadores de Desempenhos:
 Quantidade e tipos de meio de comunicação utilizados,
 Material informativo da Faculdade divulgado em, pelo menos, seis
eventos de interesse do setor (congressos, seminários, painéis do
Projeto Campo Futuro),
 Quantidade de pessoas que foram diretamente sensibilizadas com as
ações de divulgação, por semestre.

A seguir, apresenta-se a visão geral do diagrama do Modelo de Gestão Estratégica (MGE) da
Faculdade CNA, contendo os Objetivos Estratégicos, Temas Estratégios e as 4 perspectivas: Financeira,
Clientes, Processos e Crescimento e Aprendizado:
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Figura 1.2. Visão Geral do Diagrama do Modelo de Gestão Estratégica da Faculdade CNA

Os temas estratégicos definidos como intenções institucionais, seus objetivos estratégicos,
as ações e indicadores de desempenho dos objetivos estratégicos formulados com a participação de
toda a comunidade acadêmica,

são considerados como o vislumbrar de oportunidades e a

possibilidade de concretização dos compromissos relevantes, identificados coletivamente nos
cenários envolvidos, na busca da minimização dos desafios externos e fraquezas internas, e também
com vistas a desenvolver cada vez mais seus pontos fortes no tocante a operacionalização das
opções estratégicas no curto, médio e longo prazo. Dessa forma, a Faculdade CNA envidará as ações
pertinentes, não medindo esforços no sentido de:
 contratar professores pela aderência de sua titulação à área da disciplina a ser
ministrada, bem como atendo à experiência acadêmica e profissional na mesma área,
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mantendo um quadro de docentes composto por especialistas, mestres e doutores,
respeitando sempre os critérios estabelecidos pela legislação vigente;
 inserir o docente no quadro de pessoal da IES com regime de trabalho compatível com
as atividades de classe e extraclasse desenvolvidas, mantendo docentes em regime de
tempo integral, parcial e horista, respeitando sempre os critérios estabelecidos pela
legislação vigente;
 oferecer ensino de graduação e de pós-graduação de comprovada qualidade,
expandindo seus cursos em forte sintonia com as necessidades da sociedade;
 disponibilizar por meio dos currículos dos cursos de graduação e pós-graduação da IES
a formação humanística, teórica e prática interdisciplinar e multidisciplinar,
prioritariamente, necessárias ao ensino de qualidade;
 implantar e consolidar programa de pós-graduação em nível Lato Sensu;
 Implementar núcleos de investigação técnico-científica e de extensão, buscando
incentivar a dedicação docente e a participação discente, bem como organizar espaço
físico para o desenvolvimento de tais atividades;
 destinar percentual compatível à receita líquida para a aquisição, atualização e
ampliação do acervo bibliográfico, equipamentos e recursos tecnológicos e
audiovisuais necessários ao desenvolvimento das práticas curriculares;
 prover e possibilitar mecanismos de integração entre a instituição e comunidade local;
 profissionalizar o quadro gerencial e de apoio técnico e administrativo da Instituição;
 não apenas disponibilizar, mas promover as adaptações e reformas necessárias nas
instalações físicas da IES, tornando-as compatíveis com as atividades de ensino
relacionadas a cada curso proposto;
 atualizar e manter programas avançados de informatização de gestão acadêmicoadministrativa;
 desenvolver e manter um modelo de organização e gestão com altos padrões de
eficácia, confiabilidade e capacidade de resposta;
 fazer da qualidade, flexibilidade e prontidão de atendimento à comunidade,
destacadamente aos alunos, oferecendo serviços e mecanismos para conforto
educacional e superação das dificuldades de aprendizagem, um fator de diferenciação
e reconhecimento da Instituição.
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Contudo, para que as ações destacadas acima sejam desenvolvidas eficientemente pela
FACULDADE CNA , destacam-se as seguintes estratégias:

 execução da avaliação institucional, interna e externa, que contemple dimensões
qualitativa e quantitativa, vital para o acompanhamento e o aperfeiçoamento do
modelo de gestão praticado pela FACULDADE CNA e crescimento pela cultura da
avaliação;
 incentivo à produção de material didático de qualidade disponibilizando, para tanto,
núcleos de apoio à produção, formatação e difusão desses materiais;
 viabilização do uso das novas tecnologias de comunicação e informação na educação,
com o intuito de agilizar o acesso à informação e democratizar o conhecimento;
 expansão da oferta de cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão, visando
o atendimento às demandas regionais/nacionais e a difusão do saber;
 promoção de um ambiente investigativo capaz de despertar a capacidade crítica e de
reflexão em seu meio acadêmico;
 implementação de programa de apoio, qualificação e permanência do corpo docente/
discente/administrativo, de forma a assegurar a qualidade permanente da educação
promovida pela IES;
 participação no desenvolvimento regional, por meio da difusão do conhecimento e da
participação em programas que objetivem o desenvolvimento da comunidade em que
está inserida;
 fortalecimento das ações extensionistas, por meio de programas e projetos
institucionais e incrementação das parcerias com iniciativas municipais, estaduais,
nacionais e internacionais;
 implementação de um processo de modernização da infra-estrutura organizacional,
com vistas à melhoria da qualidade de vida e do trabalho nesta IES.

1.2.8 Metas institucionais
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Para o alcance de seus objetivos estratégicos, a Faculdade propõe as seguintes metas e
ações institucionais ao longo do quinquênio 2017-2021:

Meta 1. Consolidar a Faculdade de Tecnologia CNA como instituição de educação superior de
qualidade, ofertando cursos em nível de graduação e pós-graduação, em nível lato sensu:

Ação 1.1. implementar o Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio na
modalidade presencial: um curso por ano;
Ação 1.2. implementar cursos de pós-graduação em nível lato sensu – 2 cursos a cada
biênio;
Ação 1.3. implantar 5 cursos superiores de tecnologia, na modalidade EaD – em 2018;
Ação 1.4. ampliar a oferta de cursos de graduação, na modalidade EaD - a partir de 2019;
Ação 1.5. implantar 2 cursos de especialização, na modalidade EaD – a partir de 2018;
Ação 1.6. implementar cursos/atividades de extensão de curta e livre duração para atender
as necessidades da comunidade acadêmica interna e externa, notadamente
voltadas para a responsabilidade social, inclusão social, meio ambiente,
questões étnico raciais, sustentabilidade, com forte sintonia com as
necessidades do setor rural brasileiro – 4 a cada semestre letivo;
Ação 1.7. institucionalizar a iniciação científica, voltada para a área de agronegócio.

Meta 2. Constante orientação para o mercado, em simbiose com profissionais do Agronegócio e
técnicos elaboradores das políticas públicas para o setor:

Ação 2.1. fomentar o equilíbrio entre a teoria acadêmica e a realidade empírica do campo,
incentivando a participação do corpo docente e discente em eventos científicos
do agronegócio em nível local, regional e nacional – participação da totalidade
dos corpos discentes e docentes, quando em nível local; se regional ou nacional,
mediante solicitação do interessado;
Ação 2.2. promover reflexões e debates com profissionais do setor agropecuário por meio
de jornadas acadêmicas, mantendo a Faculdade de Tecnologia CNA em sintonia
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com o dinamismo dos sistemas agropecuários nacionais e internacionais – um
por semestre letivo;
Ação 2.3. debater a eficiência das políticas públicas para o sistema agropecuário, entre a
comunidade acadêmica, os técnicos das federações da agricultura, sindicato
rurais e gestores públicos da área, com base na capilaridade institucional do
sistema de polos de apoio de aprendizagem, como termômetro da eficiência –
um debate por ano letivo;
Ação 2.4. manter os Projetos Pedagógicos dos Cursos atualizados, de acordo com a
identificação das inovações tecnológicas para o setor de Agronegócio e
tendências mercadológicas – uma atualização ao ano.

Meta 3. Fortalecimento da imagem institucional, para que, em 2021, a Faculdade seja reconhecida
como centro de excelência de formação e em pesquisas aplicadas ao meio rural brasileiro:

Ação 3.1. revitalizar, incentivando a publicação de produções científicas acadêmicas, em
revista eletrônica própria institucional – uma edição da Revista Agro em
Questão, a cada semestre letivo;
Ação 3.2. veicular opiniões e entrevistas do corpo docente da Instituição em diferentes
canais de comunicação (TV, rádio, blogs especializados e formais de grande
circulação, jornais) - 1 evento por canal, a cada semestre letivo;
Ação 3.3. fomentar acordos e convênios de cooperação com entidades públicas e privadas
para troca de saberes ou prestar serviços educacionais corporativa – 2 acordos
por semestre letivo;
Ação 3.4. elaborar e executar o projeto de acompanhamento de egressos em simbiose com
o empregador, para atualização do projeto pedagógico, dando-lhe apoio
contínuo de reciclagem e manutenção de vínculo institucional, por meio da
infraestrutura de acervo bibliográfico e educação continuada – um projeto
elaborado e relatórios de acompanhamento por egresso, por semestre letivo.

Meta 4: Desenvolvimento e valorização do capital intelectual e humano:
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Ação 4.1. identificar as potencialidades e dificuldades do capital humano, por meio de
diagnóstico de competências e analisá-las para priorizar as áreas do programa de
capacitação do capital humano – um diagnóstico por ano;
Ação 4.2. construir e executar o plano de treinamento e desenvolvimento – um por ano;
Ação 4.3. acompanhar o plano de desenvolvimento individual – um por ano.
Ação 4.4. implementar formas para assistir e atender as necessidades educacionais dos
discentes, por meio do programa de monitoria/nivelamento, programa de apoio
psicopedagógico aos membros da comunidade acadêmica – disponibilizar
atendimentos no núcleo de apoio psicopedagógico;
Ação 4.5. profissionalizar o quadro gerencial e de apoio técnico-administrativo da Instituição
– 2 cursos de qualificação por semestre letivo;
Ação 4.6. incentivar a produção de material didático-pedagógico com metodologias ativas e
interativa, provendo a qualidade na produção, na formatação e na difusão desses
materiais, primando pela formação interdisciplinar e multidisciplinar em cada
curso.

Meta 5. Promoção da excelência operacional.

Ação 5.1. equipar, mobiliar os espaços físicos destinados ao ensino, extensão e pesquisa,
bem como setores de apoio educacional, zelando pela sua manutenção e
conservação, alinhado com os dispositivos normativos e legais – a cada semestre
letivo;
Ação 5.2. solicitar credenciamento institucional para a modalidade EaD – no ano de 2017;
Ação 5.3. dotar de infraestrutura física, tecnológica e materiais adequados para o
funcionamento dos cursos superiores de tecnologia e dos da pós-graduação, em
nível de especialização, em ambas as modalidades de ensino (presencial e EaD) –
ano de 2017 e 2021;
Ação 5.4. ampliar o número de polos de apoio presencial em todas as regiões brasileiras – a
partir de 2019;
Ação 5.5. realizar parcerias com outras instituições educacionais de excelência no ramo do
Agronegócio ou com as fazendas-modelo para possibilitar a conciliação da teoria à
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prática

real,

propiciando

níveis

qualitativos

crescentes

na

formação

profissionalizante e/ou específica dos estudantes dos cursos em funcionamento
ou a serem ofertados – um acordo ao semestre letivo;
Ação 5.6. contratar docentes, mediante análise do currículo lattes e entrevista, prova
didática e experiência no magistério superior, que atenda aos dispositivos legais e
aos indicadores de avaliação dos cursos de graduação e avaliação institucional
externa – em quantidade suficiente para o funcionamento dos cursos;
Ação 5.7 executar o Programa de Autoavaliação Institucional (PAI) e de Cursos para
aperfeiçoamento contínuo da gestão institucional e dos processos de ações
educativas e serviços disponibilizados – uma avaliação anual para PAI, uma
avaliação dos cursos por semester letivo, no caso de curso presencial, e uma
avaliação ao final de cada módulo para cursos na modalidade EaD.
Ação 5.8. elaborar plano de contingência para cada evento ou conjunto de ações de um
serviço educacional a ser implementada.

A operacionalização de suas metas/ações institucionais dar-se-á no decorrer da
implantação e consolidação de seus cursos e programas, conforme cronograma indicado à frente, no
quinquênio 2017-2021, em relação à(ao):

a) Planejamento, desenvolvimento e avaliação institucional;
b) Políticas Acadêmicas – Organização didático-pedagógica dos cursos, no que se refere
ao ensino e mecanismos de atendimento ao discente, à extensão e à iniciação
científica;
c) Atendimento à comunidade acadêmica e aperfeiçoamento do capital humano
institucional; e
d) Infraestrutura física e recursos de apoio educacional.
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Quadro 1.1. Cronograma de Metas/Ações da Faculdade de Tecnologia CNA

a) PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

METAS/Ações
 Solicitar o recredenciamento da Faculdade de Tecnologia
CNA
 Organizar o processo de credenciamento da Faculdade
Tecnologia CNA para modalidade EaD.
 Estabelecer um modelo de planejamento alternativo –
plano de contigência.
 Estabelecer mecanismos para o acompanhamento e
avaliação das metas institucionais.
 Implantar o planejamento e controle orçamentário
 Solicitar e organizar processo de autorização de novos
cursos de graduação de Tecnologia.
 Solicitar
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento dos cursos de graduação presencial e a
distância.
 Solicitar abertura de polos de apoio para educação a
distância .
 Executar o Programa de Avaliação Institucional.
 Analisar, processar e divulgar o resultado da Avaliação
Institucional.
 Levantar as potencialidades e fragilidade dos cursos e da
instituição e definir metas e ações do plano de melhoria
institucional.
 Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Melhoria
da Instituição ,em conjunto com os setores afetos, com
cronograma de implantação.
 Elaborar relatórios parciais anuais e final trienal para
encaminhamento ao MEC/Inep.
 Avaliar o processo de avaliação institucional –
metaavaliação.

2017

2018

2019

2020

2021

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b) POLÍTICAS ACADÊMICAS – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DOS CURSOS:
31
SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 1 e 2º andares, Brasília-DF, CEP 70.040-908.

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
ENSINO, EXTENSÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

 ENSINO E MECANISMOS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE
METAS/Ações
 Dar prosseguimento à oferta do CST em Gestão do
Agronegócio, modalidade presencial.
 Executar o processo seletivo de ingressantes ao CST em
Gestão do Agronegócio, modalidade presencial.
 Implementar os cursos de pós-graduação lato sensu –
Especialização em Gestão Empresarial no Agronegócio e
em Gestão de Projetos, na modalidade presencial.
 Executar o processo seletivo de ingressantes aos cursos
autorizados na modalidade EaD.
 Implantar os
5 CSTs na modalidade a distância
(Agronegócio, Gestao Ambiental, Logistica, Recursos
Humanos, Processos Gerenciais de acordo com a
legislação vigente.
 Implantar 2 cursos de pós-graduação na modalidade a
distância.
 Implantar cursos novos de extensão na modalidade a
distância.
 Implantar 2 novos cursos Superior de Tecnologia, após
autorização pelo MEC, nas modalidades presencial e EaD.
 Implementar o Programa de Apoio Psicopedagógico à
comunidade acadêmica
 Elaborar e implantar o Programa de Acompanhamento
de Egressos.
 Implementar o Programa de Nivelamento para auxiliar
nas dificuldades de compreensão do conteúdo teóricoprático.
 Implementar o Programa de Monitoria para auxiliar
alunos em dificuldades de aprendizagens da(s)
disciplina(s) em curso.
 Implementar o Programa de Acompanhamento de
Desempenho Acadêmico dos Discentes.
 Implementar oferta de bolsas de estudos parcial ou
integral aos alunos.
 Manter docentes altamente qualificados na
implementação do Núcleo Docente Estruturante para
análise e reflexão da concepção de currículo dos cursos
ofertados, organização didático-pedagógica, objetivos do

2017

2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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curso, ementa e bibliografia e atualização do PPC das
duas modalidades de ensino – presencial e EaD.
 Gerir o curso por meio de Colegiados de Cursos, para
deliberar questões acadêmicas relativas à qualidade do
curso, desempenho discente e docente.

X

X

X

X

X

2017

2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 EXTENSÃO
METAS/Ações
 Elaborar e implementar projetos de extensão com o
envolvimento do corpo docente, discente e funcionários
da Faculdade, para formação acadêmica plena do
discente, visando transferência de conhecimento, ciência
dos impactos do avanço tecnológico e científico, das
relações com o setor público, produtivo e mercado de
trabalho, desenvolvimento de atividades culturais e de
ações voltadas para a promoção da democracia,
cidadania, preservação do ambiente, responsabilidade
social e sustentabilidade, ética e diversidade.
 Realizar Jornada Acadêmica anualmente, com o
envolvimento da comunidade acadêmica.
 Elaborar projetos, para integração da Faculdade com a
comunidade .
 Fomentar, elaborar proposta de Projeto de Empresa
Júnior da Faculdade CNA e estudar a viabilidade de
implantação.
 Implementação do Projeto de Empresa Júnior da
Faculdade CNA.

X

X

 INICIAÇÃO CIENTÍFICA
METAS/Ações
 Estabelecer critérios para estimular e apoiar a produção
científica dos professores e dos discentes.
 Estimular a publicação dos Projetos Integradores e TCCs
(Monografias ou artigo científico) dos respectivos cursos
de graduação e pós-graduação lato sensu, realizadas
pelos alunos da Faculdade CNA.
 Criar publicações dirigidas à comunidade acadêmica
interna, instituições parceiras, com as entidades afins e
com instituições de ensino etc.
 Elaborar e publicar, eletronicamente e semestralmente,
Revista Agro em Questão.

2017

2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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 Realizar contínuamente Jornada de Iniciação Científica
para exposição das pesquisas e temas dos TCCs
(Monografia ou artigo científico), oportunizando
palestras, seminários abertos para a comunidade
acadêmica.
 Estabelecer intercâmbio de professores, alunos com
centros de pesquisas nacionais e internacionais.
 Criar Observatório da Gestão do Agronegócio.
 Implantar 5 projetos
de pesquisa na área do
agronegócio e áreas afim.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c) ATENDIMENTO À COMUNIDADE ACADÊMICA E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL
HUMANO INSTITUCIONAL
METAS/Ações
 Possibilitar a formação continuada aos docentes e
funcionários
em
eventos
didático-pedagógico
(atualização, capacitação, palestras, seminários, mesas
redondas etc).
 Possibilitar formação continuada aos docentes em
programas de pós-graduação lato sensu.
 Estabelecer diretrizes institucionais de captação e
alocação de recursos através da articulação com agências
financiadoras, empresas e órgãos públicos para apoio e
desenvolvimento de projetos nas áreas educacional,
científica, tecnológica, social e cultural.
 Criar diretrizes institucionais para intercâmbio nacional e
internacional .
 Identificar e qualificar profissional para a captação de
recursos junto a órgãos públicos e privados de acordo
com as finalidades institucionais.
 Definir diretrizes institucionais para o fluxo
comunicacional.
 Qualificar/atualizar professores para a docência em EaD:
metodologias, espaço virtual, avaliação.
 Promover a qualificação dos profissionais responsáveis
pelos polos de EaD.
 Promover a integração dos Tutores com os responsáveis
pelos polos de EaD e professores.
 Promover a qualificação de professores para exercício de
tutoria em EaD.

2017

2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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 Identificar e qualificar profissionais e professores para a
orientação e produção de documentos instrucionais de
apoio ao EaD.
 Identificar
e
capacitar
funcionários
técnicoadministrativos para qualificação e atualização
profissional.
 Implementar o Plano de Carreira Docente e Plano de
Cargos e Salários dos funcionários.
 Assistir os funcionários com auxílio alimentação e de
plano de saúde.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d) INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS DE APOIO EDUCACIONAL
METAS/Ações
 Ampliar e manter atualizado o acervo da Biblioteca física
e virtual.
 Suprir a biblioteca com títulos e exemplares para
atendimento dos Projetos Pedagógicos dos cursos de
graduação e pós-graduação, da pesquisa e da extensão.
 Suprir a biblioteca com bibliografia digital para
atendimento dos projetos em EaD (graduação e
extensão).
 Adquirir assinatura de periódicos na área da graduação e
da pós-graduação.
 Aperfeiçoar e atualizar a política de uso dos
equipamentos, conservação, manutenção e segurança de
sala de multimeios e de laboratórios.
 Implantar e implementar um novo sistema acadêmico
que suporte as demandas de registro acadêmico e de
tecnologia de ensino das duas modalidades de ensino.
 Criar mecanismos de supervisão/manutenção da
estrutura dos polos e sede da Faculdade.
 Estabelecer a política de uso, atualização, manutenção e
segurança dos equipamentos de produção e transmissão
de EaD.
 Ampliar e manter atualizado os equipamentos e os
recursos de informática e audiovisuais, disponibilizados
na sede da Instituição e nos polos de apoio à EaD.
 Adquirir em quantidade adequada os recursos de
tecnologia, programas e softwares necessários à
implantação e implementação de cursos de graduação e
da pós-graduação, atividades de extensão e de pesquisa
técnico-científica.

2017

2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1.2.9 Áreas de atuação acadêmica
No ensino de graduação, a Faculdade CNA iniciou o seu funcionamento com a oferta do
Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, em 2014, e, no quinquênio 2017-2021,
pretende dar continuidade, com expansão de outros cursos, na modalidade EaD, também com cursos
superiores de tecnologia, alocados nos eixos Ambiente e Saúde, da Gestão e Negócios e Recursos
Naturais.
Em nível de pós-graduação lato sensu, sua atuação durante o desenvolvimento do PDI
anterior (quinquênio 2012-2016) estava concentrada nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas.
Nas atividades de extensão, os cursos, projetos e programas a serem desenvolvidos
durante a vigência deste PDI, tomarão por base as áreas de conhecimento estabelecidas para os
cursos de graduação e pós-graduação.
A partir de 2017 e anos subsequentes, até a conclusão deste PDI, a Faculdade CNA
continuará atuando nas áreas de conhecimento citadas acima, bem como em outras, de acordo com
as tendências do mercado, com o firme propósito de participar ativamente do processo de melhoria
da qualidade educacional do país e do aumento do número de vagas acessíveis a população.

1.3 Histórico da Mantenedora
Constituído em 2009, o Instituto CNA – Mantenedora da Faculdade de Tecnologia CNA – é
uma associação civil sem fins lucrativos, de direito privado, criado por tempo indeterminado,
composto por pessoas físicas e jurídicas estabelecidas em território nacional, ligadas direta ou
indiretamente ao segmento agropecuário.
É um órgão voltado à elaboração e à implantação de políticas para o produtor e o
trabalhador rural. Foi instituído após amplo debate entre a CNA, o SENAR e as Federações Estaduais
de Agricultura e Pecuária com o objetivo de criar dentro do Sistema CNA/SENAR um espaço de
pesquisa, ensino, produção e difusão de conhecimento, bem como o desenvolvimento de
metodologias e aproximação da sociedade através de estratégias da governança social.
Atua em estreita parceria com o SENAR e a CNA, sendo sua existência complementar ao
Sistema, no desenvolvimento de forma articulada das estratégias de fortalecimento do setor e na
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interação e no relacionamento do mundo rural com a sociedade.
Nas finalidades estatutárias, dispostas de forma sucinta, pode ser constatado que o
Instituto, em suas diretivas básicas, atende ao segmento agropecuário em suas necessidades de
qualificação de recursos humanos e tecnológicos, através de:
 experimentação de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos para o
segmento agropecuário;
 estudos e pesquisas no agronegócio;
 elaboração de estudos, diagnósticos setoriais, projetos e assessorias para
desenvolvimento setorial;
 promoção de projetos, estudos e eventos para o desenvolvimento cultural, recreativo
e esportivo com foco no meio rural brasileiro; e
 desenvolvimento e execução de projetos e promoção da educação com foco no meio
rural brasileiro, em todas as modalidades e níveis.
Estas diretivas são oriundas da experiência dos associados-fundadores estatutários: CNA –
Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – e SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural que, em suas respectivas trajetórias, apresentam experiência consolidada no
desenvolvimento do ensino rural.
A seguir, sucintamente, seguem informações sobre interrelação entre CNA, SENAR e ICNA.

1.3.1. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA

A CNA é responsável por congregar associações e lideranças políticas e rurais em todo o
País. Ampara a geração de novas tecnologias e a criação de agroindústrias responsáveis por
aumentar a produtividade rural. Outra iniciativa da entidade é a cooperação e apoio aos programas
regionais de desenvolvimento agrícola, especialmente aqueles que se destinam a reduzir as
desigualdades sociais e geoeconômicas, em todos os Estados brasileiros.
Atua na defesa dos interesses dos produtores rurais brasileiros junto ao Governo Federal,
ao Congresso Nacional e aos tribunais superiores do Poder Judiciário, nos quais dificilmente um
produtor, sozinho, conseguiria obter respostas para as suas demandas.
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1.3.2 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR – foi instituído pela Lei 8.315/91, que
determinou sua criação nos moldes do SENAI e SENAC, e regulamentado pelo Decreto nº 566/1992.
É uma Instituição de direito privado, paraestatal, mantida com recursos provenientes da contribuição
compulsória sobre a comercialização de produtos agrossilvipastoris, vinculada à Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA – e dirigida por um Conselho Deliberativo, de composição
tripartite e paritária, composto por representantes do governo, da classe patronal rural e da classe
trabalhadora, com igual número de conselheiros. O SENAR possui sede em Brasília e 27
Administrações Regionais, que são órgãos de execução das ações de Formação Profissional Rural e
Promoção Social, descentralizadas, vinculadas às respectivas Federações da Agricultura.
Estas duas organizações e o Instituto CNA constituem o Sistema CNA/SENAR/ICNA.
O Sistema CNA/SENAR/ICNA possui capacidade técnica, instalações e uma série de
competências que serão potencializadas para a implantação e o desenvolvimento da Faculdade de
Tecnologia CNA, que tem como Missão a “Produção e difusão do conhecimento para formação
profissional, a promoção social e o desenvolvimento sustentável do Brasil Rural”. A Faculdade está
estruturada para atender a demanda de formação tecnológica de excelência, identificada a partir de
longa e vasta experiência de formação profissional do SENAR, além de atender às necessidades de
reflexão acadêmica sobre os resultados das pesquisas, dos projetos, das atividades e dos eventos
realizados pela CNA e o Instituto CNA. A partir desta reflexão, disseminar, através dos novos
conhecimentos gerados, programas, projetos e eventos, de forma corresponsável e solidária, nos
diversos espaços de aprendizagem que compõem o Sistema CNA/SENAR/ICNA, desenvolvendo o
meio rural brasileiro de forma sistematizada e qualificada.
O Instituto CNA realizou uma pesquisa sobre os vazios institucionais, ou seja, as
desproteções que afetam a população rural brasileira. As informações recolhidas formam um
panorama sobre a vida e as dificuldades das pessoas da zona rural, descrevendo como estão os
acessos aos serviços básicos de saúde, educação e cultura. Com base nesta pesquisa, foram
elaborados programas e projetos que passaram a fazer parte do portfólio de ações do Sistema
CNA/SENAR/ICNA para minimizar as dificuldades e para propor soluções duradouras para as
comunidades rurais. A criação de uma Instituição de Ensino Superior para atender ao segmento
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agropecuário, com foco no agronegócio, é uma das respostas que o Instituto CNA está dando para
apoiar as propostas de políticas públicas, oportunizando cursos, pesquisa, atividades e eventos
portadores de futuro para os produtores e trabalhadores rurais.
Os produtores rurais compõem um segmento que reúne cerca de 5,2 milhões de
propriedades que atuam no segmento agropecuário. São pequenas, médias e grandes propriedades
que demandam novos cursos, novas tecnologias, novas capacitações para sustentar o crescimento de
um setor que responde por 1/4 do PIB e por 1/3 dos empregos no Brasil.
Os números do SENAR demonstram a sua grande capilaridade e a sua inserção no meio
rural, por meio da oferta de cursos de formação profissional em mais de 300 ocupações do campo,
nas áreas de Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Extrativismo, Aquicultura, Prestação de Serviços,
Agroindustria e Atividades de Apoio Agrossilvipastoril.
A seguir, demonstram-se, no Quadro 1.2, o quantitativo de alunos atendidos pelos serviços
educacionais do SENAR/DF.
Quadro 1.2. Números da Fomação Profissional Rural (FPR)

Ocupações da CBO
Trabalhador volante da agricultura
Tratorista agrícola
Trabalhador agropecuário em geral
Trabalhador da pecuária (bovinos leite)
Assistente administrativo
Operador de colheitadeira
Trabalhador da pecuária (equinos)
Trabalhador da pecuária (bovinos corte)
Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas
Guia florestal
Trabalhador na olericultura (talos, folhas e
flores)
Trabalhador na apicultura
Cozinhador de frutas e legumes
Mecânico de manutenção de máquinas
cortadoras de grama, roçadeiras, motosserras
e similares
Supervisor de exploração agropecuária
Trabalhador na olericultura (frutos e sementes)
Operador de motosserra
Criador de peixes
Trabalhador da avicultura de postura

Código
da
Ocupação
622020
641015
621005
623115
411010
641005
623125
623110
622505
632005
622320
623410
841420

Participantes
Nº

%

Turmas

Cargahorária
Média

Nº

%

67186
48.298
42.352
39.793
32.583
18.885
17.910
17.264
16.416
15.369
12.664

9,8
7,1
6,2
5,8
4,8
2,8
2,6
2,5
2,4
2,2
1,9

4.929
3.777
2.102
2.503
1.447
1.742
1.529
877
1.067
694
848

10,3
7,9
4,4
5,2
3,0
3,6
3,2
1,8
2,2
1,5
1,8

24,9
30,4
24,3
31,5
35,2
40,4
34,2
28,8
26,9
20,5
30,3

12.599
12.280
12.158

1,8
1,8
1,8

816
1.014
1.019

1,7
2,1
2,1

34,1
25,3
18,1

11.892
11.379
9.928
9.344
8.961

1,7
1,7
1,5
1,4
1,3

745
609
1.148
652
632

1,6
1,3
2,4
1,4
1,3

24,7
25,7
28,1
29,7
27,1

919205
620110
622305
632120
631325
623310
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Auxiliar de escritório, em geral
Trabalhador de tratamento do leite e
fabricação de laticínios e afins
Defumador de carnes e pescados
Trabalhador na olericultura (legumes)
Inseminador
Jardineiro
Guia de turismo
Adestrador de animais
Eletricista de manutenção eletroeletrônica
Trabalhador da ovinocultura
Trabalhador da cultura de café
Demais ocupações

411005
841505
848105
622310
623010
622010
511405
623005
951105
623210
622610

Total

8.556
8.321

1,3
1,2

330
715

0,7
1,5

28,2
23,9

8.105
7.968
7.953
7.833
7.749
7.735
7.621
7.152
6.333
193.425

1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
0,9
26,5

675
619
734
559
509
668
611
288
453
14.131

1,4
1,3
1,5
1,2
1,1
1,4
1,3
0,6
0,9
28,1

27,5
31,9
35,6
31,1
44,9
38,6
34,1
22,8
26,9
25,3

696.012

100,0

48.442

100,0

38,8

Fonte: CNA/SENAR

Em termos de atividades de promoção social, em 2016, por meio de cursos presenciais,
entre outros tipos de programações, o SENAR realizou diversas atividades nas áreas de Alimentação
e Nutrição, Artesanato, Saúde, Educação, entre outras. Foram 17.032 turmas de promoção social,
que contaram com a presença de 295.121 trabalhadores, produtores rurais e suas famílias e pessoas
inseridas no processo agrossilvipastoril de todo o País. O artesanato foi o responsável pela
participação de 27,1% do total de participantes, seguido pela alimentação e nutrição com 26,3% de
participantes.
Quardo 1.3. Áreas de Atividades da Promoção Social
Áreas de Atividades de
Promoção Social
Artesanato
Alimentação e nutrição
Saúde
Educação
Esporte e lazer
Apoio às comunidades
rurais
Cultura
Organização comunitária
Cultura, esporte e lazer
Total
Fonte: ICNA/SENAR

Participantes

Turmas

Carga-Horária

Nº
79.991
77.520
61.799
42.405
32.144

%
27,1
26,3
20,9
14,4
10,9

Nº
6.352
5.600
2.785
1.834
333

%
37,3
32,9
16,3
10,8
2,0

Média
34,9
23,5
15,0
24,7
10,3

603

0,2

10

0,1

12,6

565
92
2

0,2
0,0
0,0

34
6
82

0,2
0,0
0,5

59,8
24,0
4,1

295.121

100,0

17.036

100,0

26,2
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1.3.3 Educação a Distância

As ações educativas realizadas pelo SENAR preparam as pessoas para as atividades
econômicas do setor agrossilvipastoril, de modo que obtenham a compreensão global dos
fenômenos produtivos, sustentáveis, ambientais e sociais e possam mobilizar os conhecimentos, as
habilidades e atitudes necessárias a solução de situações advindas da prática laboral.
Isso porque a formação profissional rural é um processo educativo, sistematizado que se
integra aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da
tecnologia, com o objetivo em proporcionar a jovens e adultos a aquisição de conhecimentos,
competências, valores e senso crítico para a vida produtiva e social.
Em vinte e cinco anos de existência, o SENAR se firma como protagonista na organização,
execução e disseminação de cursos e programas contíguos à atividade produtiva rural, em
consequência do trabalho construído ao longo de sua trajetória, sobretudo, na otimização de
metodologias educacionais propícias para o setor que representa. Além dos cursos regulares de
Formação Inicial e Continuada – FIC – o SENAR desenvolve programas nacionais de capacitação, que,
em 2016, formaram 1.686.555 pessoas.
 EaD SENAR

O Portal de Educação a Distância do SENAR – EaD SENAR – é uma iniciativa institucional,
que tem por finalidade contribuir com a formação e a profissionalização das pessoas do meio rural,
por meio da educação a distância. Em todo o território nacional, são oferecidos cursos e programas
de qualificação gratuitos, via Internet.
Atualmente, o SENAR, oferta 48 cursos em seu EaD SENAR, distribuídos em 8 Programas,
são eles: Inclusão Digital, Capacitações Tecnológicas, Qualidade de Vida, Campo Sustentável,
Empreendedorismo e Gestão de Negócios, Agricultura de Precisão, Gestão de Riscos. O Programa de
formação continuada de instrutores é destinado aos instrutores e técnicos do SENAR e oferta o curso
Atualização do Plano Instrucional.
As ações para alcançar níveis de excelência e qualidade no ensino a distância contribuíram
para a o total de 113.853 matrículas efetivas.
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Os programas mais procurados, em 2016, foram os de Capacitação Tecnológica (44.704
matrículas), Campo Sustentável (26.325 matrículas, e Inclusão Digital (16.905 matrículas).
 Formação Técnica de Nível Médio

O SENAR oferece a habilitação técnica com o objetivo de atender a demanda de formação
profissional rural qualificada e singulariza o desempenho educacional, com base em sua capilaridade
e sua experiência na realização de cursos de qualificação, com situações de vivências práticas, à qual
agrega as possibilidades de trajetórias formativas, mantendo seu compromisso estratégico.
O conceito educacional de oferta diferenciada estende-se na concepção e implantação de
sua própria rede de ensino, composta por Centros de Excelência, para o desenvolvimento dos cursos
e programas, nas modalidades de ensino presencial e a distância, difundindo educação profissional,
segundo cadeia produtiva da região em que estejam situados e itinerários formativos.

Cada Centro de Excelência organiza-se em conformidade com os princípios da Educação
Profissional e Tecnológica, na perspectiva de ser um espaço referência em difusão tecnológica,
pesquisa, inovação, formação profissional em seus diferentes níveis e capacitação continuada. A rede
de ensino do SENAR também é composta pelos polos de apoio presencial.
 Formação Técnica de Nível Médio a Distância

Para a oferta a distância, o SENAR trabalhou na organização curricular do Técnico em
Agronegócio, considerando a demanda do setor produtivo rural de profissionais com capacidades
técnicas, cognitivas e atitudinais para gerir o negócio agrícola, em âmbito nacional. A proposta
pedagógica do curso foi elaborada em parceria com as Administrações Regionais, as Federações da
Agricultura e Pecuária de cada Estado brasileiro.
Com carga horária de 1.230 horas, desenvolvida em 4 semestres, o currículo do Curso
Técnico em Agronegócio contempla conteúdos multidisciplinares das áreas de Administração,
Economia e Agronomia, que são agrupados na forma de unidades curriculares, segundo a natureza e
núcleo da formação. O objetivo é ofertar aos alunos o domínio intelectual das etapas que envolvem a
produção, comercialização e coordenação das atividades produtivas sustentáveis do campo.
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Para isso, o projeto educacional do SENAR distingue o emprego de recursos tecnológicos e
midiáticos, centrados na realidade dos estudantes, sobretudo, daqueles que residem ou trabalham
no campo, sendo utilizada a metodologia híbrida, também conhecida como Blended learning, que
representa o emprego da tecnologia no processo de ensino associada à interação presencial, à
diversificação de mídias, de tempo e de espaço. Para atender as características de seu público, o
SENAR disponibiliza aos discentes material impresso, vídeo aula, aulas virtuais e presenciais.
No primeiro semestre de 2017 realizou-se a abertura da 5ª oferta para ingresso de novos
alunos. Atualmente são mais de 8 mil matrículas efetivadas nos 92 polos de apoio presencial,
localizados em 23 unidades federativas.
Ciente de que a Educação Superior possui suas peculiaridades, com sua experiência e
potencial na área da educação técnica profissional, a ICNA se propõe a contribuir com a educação
superior no País, com foco no Agronegócio, para o desenvolvimento do Brasil Rural, pela oferta de
cursos tecnológicos superiores em nível de graduação, e de pós-graduação lato sensu, com cursos
também aderentes ao Agronegócio.

1.4. A Educação Superior no Brasil

De acordo com a Sinopse da Educação Superior 2014, o Brasil representa o 5º maior
mercado de ensino superior do mundo e o maior mercado de ensino superior da América Latina, com
mais de 7,8 milhões de matrículas, segundo dados do MEC/Inep. Em 2014, existiam 2.368
estabelecimentos de ensino superior e do total de alunos matriculados, 25% estavam em instituições
de ensino públicas e 75% em instituições de ensino privadas.
Entre 2004 e 2014, as instituições de ensino superior privadas apresentaram um
crescimento de 88% no número de alunos, passando de 4,2 milhões em 2008 para 7,8 milhões de
alunos em 2014, de acordo com o MEC.
Atualmente, ao contrário do segmento de ensino básico, o ensino superior brasileiro é
dominado por instituições privadas, capazes de suprir a demanda por cursos superiores não atendida
pelas instituições públicas.
Enquanto as instituições de ensino superior públicas são direcionadas para servir como
centros de excelência e pesquisa, com padrões de admissão extremamente competitivos e
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capacidade de expansão limitada, as instituições de ensino superior privadas voltam sua atenção
para as exigências profissionais impostas pelo mercado de trabalho e desenvolvem programas
flexíveis para atender às necessidades dos trabalhadores.
Apesar do crescimento do número de alunos matriculados no ensino superior nos últimos
anos, apenas 17,8% da população brasileira entre 18 e 24 anos, estava matriculada em instituições
de ensino superior, uma porcentagem ainda bem abaixo da meta de 33% estipulada pelo Governo
Federal para 2020, o que indica potencial de continuidade de crescimento do setor de ensino
superior no Brasil.
Nos últimos 10 anos, a educação superior vem se consolidando como mercado atraente
para investimentos. Dados oficiais do Censo da Educação Superior, divulgados pelo INEP em 2014,
mostram que o Brasil vem registrando sucessivos aumentos no número de alunos, com uma média
de 7,3% de aumento ao ano entre 2004 e 2014.
Além disso, as metas propostas pelo atual Plano Nacional da Educação (PNE), que
compreende o período de 2011 a 2020, demonstram um cenário favorável à expansão do ensino
superior no Brasil. Uma das metas é elevar a Taxa Bruta de escolaridade na educação superior para
50% e a Taxa Líquida para 33% da população. Em 2014, a Taxa Bruta alcança 34%, enquanto a Taxa
Líquida perfaz somente 18%.
Como se percebe, a pretensão do PNE é aumentar significativamente essas taxas e para
cumprir essas metas, o Governo Federal pretende assegurar mecanismos do ensino superior privado,
através da consolidação e do aumento dos programas de financiamento e bolsas, o que viabilizará,
ainda mais, os cursos de graduação oferecidos pelo setor privado.
O Censo da Educação Superior de 2014 confirma a trajetória de expansão de matrículas em
cursos tecnológicos nos últimos 13 anos. Em 2001, foram registradas 69,8 mil matrículas e, em 2014,
o número subiu para 701 mil.

1.4.1 A educação superior no Distrito Federal
Na modalidade presencial, a expansão da Faculdade CAN se dá na região do Distrito
Federal, onde mantém sua sede. No contexto educacional e suas demandas, o Distrito Federal possui
cerca de 109.000 alunos matriculados no ensino médio regular, com 22.000 concluintes; possui 62
instituições de ensino superior, das quais apenas duas são públicas. Em 2013, 87 mil novos alunos
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ingressaram no ensino superior, sendo que 87% (64 mil alunos) efetivaram matrícula em
universidades privadas (SEMESP, Mapa do ensino superior no Brasil. 2015). Dos ingressantes, 21,5
mil optaram pelos cursos tecnológicos, o que representa o universo do mercado prioritário da
Faculdade CNA. O número de matrículas no ensino superior no Distrito Federal é de
aproximadamente 177 mil alunos, sendo que 82% estudam em universidades privadas.
Em relação ao contexto educacional do agronegócio no Distrito Federal, identificam-se
cursos com formação nessa área em 7 instituições de ensino. Destes, apenas 1, o curso da
Universidade de Brasília (UnB) é de bacharelado e na modalidade presencial, conforme mostra o
quadro abaixo:

Quardo 1.4. Cursos ofertados do Distrito Federal, área de Agronegócio, 2013.
Instituição
CEUCLAR
UNIFACS
UNISUL
UNIGRAN
CESUMAR
UNIEB
UNB

Curso
Agronegócio
Agronegócio
Agronegócio
Agronegócio
Agronegócio
Gestão de Agronegócio
Gestão de Agronegócio

Modalidade
EaD
EaD
EaD
EaD
EaD
EaD
Presencial

Fonte: SEMESP, 2015.

O ensino superior presencial privado no Distrito Federal obteve nos últimos 13 anos um
crescimento de 195% em relação ao número de matrículas. Já o setor público apresentou um
aumento de 76%.
Em 2013, havia 146 mil alunos matriculados nas instituições de ensino superior da rede
privada (82,3%) e 31 mil alunos na pública (17,7%), totalizando 177 mil matrículas.
O número de ingressantes em cursos superiores presenciais no Distrito Federal cresceu
16,1%, no período de 2012 a 2013 (73 mil alunos contra 63 mil em 2012). Na rede privada houve um
aumento de 19,3% (53 mil alunos em 2012 para 64 mil em 2013). Na pública os números
mantiveram-se estáveis, com leve queda de 1,8% (9,5 mil alunos em 2012 e 9,3 mil em 2013).

1.4.2. A graduação tecnológica no Brasil
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Globalização da economia, inovações constantes, avanços tecnológicos, ciclos de vida de
produtos e serviços cada vez mais curtos, consumidores mais exigentes, são fatores que impulsionam
mudanças de paradigmas em todos os níveis da sociedade e do conhecimento humano.
Neste contexto, o sucesso no mundo do trabalho passa, necessariamente, por mudanças
ligadas às carreiras e ao oferecimento de produtos e serviços pedagógicos adequados aos novos
tempos e desafios organizacionais.
Assim, é função das instituições de ensino empreender e garantir uma formação adequada
a essas novas configurações.
O desenvolvimento e a oferta de formação profissional são determinados pelos mercados
de trabalho, resultantes das dinâmicas sociais e institucionais. A importância da formação
profissional está associada ao desempenho e às demandas dos setores econômicos da sociedade, em
um contexto de competitividade crescente.
Os cursos de graduação tecnológica surgem, neste contexto, para atender às necessidades
geradas pelo acelerado desenvolvimento tecnológico e constituem uma oportunidade de educação
continuada de duração mais reduzida, oferecendo capacitação aos cidadãos, com vistas à sua
inserção no mercado de trabalho e ao desenvolvimento do País.
A principal distinção entre a graduação tecnológica e os cursos de bacharelado e de
licenciatura é que a oferta da primeira - graduação tecnológica - se realiza tendo por finalidades o
atendimento às demandas identificadas no mercado e na região, e a concentração na tecnologia
voltada à produção e à gestão de bens e serviços. Enquanto, egressos bacharéis ou licenciados são
formados para a concepção, com ênfase na formação genérica e em um amplo campo de atuação, os
cursos de Educação Tecnológica propõem-se a formar especialistas em um estrito campo de atuação.
Do ponto de vista curricular, o grande diferencial é que os cursos tecnológicos podem ser
organizados por etapas ou módulos, formados por unidades curriculares, sustentadas
prioritariamente por bases tecnológicas e competências profissionais. A conclusão de cada módulo
dá direito à certificação, que confere qualificação profissional em determinadas competências,
necessárias ao desempenho de atividades inseridas no setor produtivo, predefinidas no perfil de
conclusão do respectivo módulo.
Tendo em vista a opção institucional da Faculdade CNA por uma educação voltada para o
desenvolvimento de competências profissionais através dos cursos superiores tecnológicos, os
projetos pedagógicos de seus cursos observarão as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais
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para a educação profissional de nível tecnológico, que definem que o currículo dos cursos superiores
de tecnologia deve ser estruturado em função das competências a serem adquiridas e das
necessidades oriundas do mundo do trabalho, neste caso, especialmente, observando as demandas
dos vários segmentos do agronegócio brasileiro.
O crescimento do número de alunos concluintes do ensino médio e com as mudanças
identificadas no mundo do trabalho, aumenta a procura por educação tecnológica. O volume de
processos junto ao MEC, solicitando autorização para oferta de cursos tecnológicos, juntamente com
os dados do censo do ensino superior, indicam uma demanda substancial por cursos superiores de
tecnologia.
Segundo o Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 2013, verifica-se que tanto o
bacharelado quanto o tecnológico ampliaram o número de cursos ano a ano. Embora o bacharelado
possua maior número de cursos, o tecnológico alcançou maior percentual de crescimento (24,5%) de
2010 a 2013, enquanto o bacharelado cresceu somente 7,9%. O fato de os cursos tecnológicos
possibilitarem uma formação mais rápida e integrativa contribui para aumentar a sua demanda e a
participação desta modalidade no ensino superior, reduzindo a supremacia dos cursos de
bacharelado e licenciatura.
O quadro seguinte mostra a evolução do quantitativo de cursos de graduação, por grau
acadêmico, no Brasil, no período compreendido entre 2010 e 2013, envolvendo:
 Bacharelado,
 Licenciatura e
 Cursos Superior de Tecnologia.

Quadro 1.5. Quantitativo de Cursos de Graduação, 2010-2013.

Ano
2010
2011
2012
2013

Bacharelado Licenciatura Tecnológico
16.586
17.031
17.703
17.905

7.922
7.911
8.194
7.920

4.999
5.478
5.969
6.224

Total
29.507
30.420
31.866
32.049

Fonte: Inep.
Resumo Técnico 2013.
Acesso em 04/07/2016.
http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior/resumos-tecnicos
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O quadro abaixo mostra a evolução do número de matrículas de graduação, por grau
acadêmico, no Brasil, no período compreendido entre 2010 e 2013.

Quadro 1.6. Quantitativo de Matrículas aos Cursos de Graduação, 2010-2013.

Ano
2010
2011
2012
2013

Bacharelado Licenciatura Tecnológico
4.226.717
4.495.831
4.703.693
4.912.310

1.354.989
1.356.329
1.366.559
1.374.174

781.609
870.534
944.904
995.746

Não
aplicável
15.984
16.995
22.532
23.747

Total
6.379.299
6.736.689
7.037.688
7.305.977

Fonte: Inep.
Acesso em 04/07/2016.
Resumo Técnico 2013.
http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior/resumos-tecnicos

Os dados de evolução do número de matrículas de graduação, segundo o grau acadêmico
entre os anos de 2010 e 2013, também confirmam o maior crescimento dos cursos tecnológicos. Os
cursos de bacharelado continuam sendo os cursos com o maior número de matrículas, seguidos
pelos cursos de licenciatura, que continuam crescendo, mas de maneira inferior ao bacharelado, que
cresceu 1,6% no mesmo período, e ambos com um crescimento menor que o grau tecnológico, que
foi o destaque no período, com um crescimento de 27,4%.
Estes dados corroboram para estratégia da Faculdade CNA de priorizar os cursos
tecnológicos no seu planejamento de expansão.
Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2013, os cursos superiors de tecnologia
são, em sua maior parte, da área de gestão e administração. Com 44% das matrículas, essa área
abriga cinco vezes mais matrículas que aquela com o segundo maior atendimento, qual seja,
processamento da informação, com 8,5% das matrículas. Na sequência, encontram-se as áreas de
ciência da computação, com 6,6%, marketing e publicidade, com 6,1% e gestão ambiental (cursos
gerais), com 5,1%. Esses dados convergem com as demandas identificadas no mercado de trabalho
de profissionais com perfil gerencial, ou seja, com competências técnicas e interpessoais em gestão.
Em um processo de educação continuada, os cursos de graduação tecnológica podem ser
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estruturados em etapas de conclusão, com saídas intermediárias, que certificarão a qualificação para
o trabalho em área específica, traduzida em competências específicas, permitindo, ainda, o
prosseguimento de estudos em outros cursos de graduação com aproveitamento dos estudos
realizados.
Conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO/2002), o tecnólogo terá uma
formação profissional projetada na direção do planejamento de serviços implementação de
atividades, administração e gerenciamento de recursos, promoção de mudanças tecnológicas,
aprimoramento de condições de segurança, qualidade, saúde e meio ambiente.
Além das condições favoráveis de desenvolvimento do setor agropecuário e do agronegócio
nacionais, os cursos superiores de tecnologia da Faculdade CNA justificam-se, fundamentalmente,
por duas naturezas distintas de demandas: institucionais e nacionais e regionais. As institucionais
relacionam-se com a vocação na formação profissional e com as condições de viabilização do Sistema
CNA/SENAR/ICNA no apoio ao agronegócio. Nas demandas nacionais e regionais, por questões
pertinentes aos contextos econômico, social e educacional, destacam-se: atendimento a carências de
formação de nível superior de egressos do ensino médio e de trabalhadores do agronegócio;
necessidades do agronegócio identificadas no mercado de trabalho; identificação de perfis
profissionais próprios em sintonia com as políticas da educação profissional.

1.4.3. O Agronegócio no contexto da Educação

O setor de agronegócio no Brasil vem passando por rápidas e fortes mudanças no que diz
respeito ao modelo de gestão e aos padrões produtivos e tecnológicos. As suas funções são hoje
muito mais complexas e seu processo de produção extremamente dinâmico. Diversificou-se e passou
a incorporar cada vez mais inovações gerenciais, de produtos, processos e tecnologias, integrando-se
com os demais setores da economia. Atualmente, o agronegócio brasileiro responde por cerca de
22% do PIB, 37% dos empregos diretos e 40% das exportações do País, e apresenta claro potencial de
crescimento, sobretudo em função da demanda mundial de alimentos.
É importante ressaltar que o valor bruto da produção do agronegócio está mais
concentrado na distribuição (32%); na indústria (30%) e nos insumos (11%). A agropecuária
representa apenas 26% do valor bruto. Estes dados reforçam a necessidade de formar profissionais na
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área de gestão, com conhecimento das cadeias produtivas, já que praticamente ¾ do agronegócio
está “da porteira para fora da fazenda”.
Por outro lado, há a constatação da baixa escolaridade dos proprietários rurais. O Censo
Agropecuário/2006 apresentou um quadro preocupante em relação ao nível de escolaridade de um
contigente de quase 5,2 milhões de proprietários rurais. Somando-se em cursos técnicos agrícolas e
universitários, diretamente ligados a agropecuária, menos de 2% dos proprietários possui formação
técnica e os com nível superior não chegam a 3%. Os números indicam, ainda, que existe cerca de 1
milhão de potenciais alunos aomente entre proprietários rurais.
A região Centro-Oeste, onde está instalada a Faculdade CNA, gera 43% da produção
agropecuária nacional, tendo como principais cadeias produtivas: bovinocultura de corte, algodão,
cana de açúcar, soja e milho. Sua participação nas exportações do agronegócio alcança 20%.
O cenário do agronegócio indica que existe uma grande oportunidade para o
desenvolvimento do ensino superior, presencial e a distância, no Brasil Rural. Dois indicadores básicos
mostram claramente a discrepância com relação a oferta de cursos em agronegócio e cursos em
geral, indicando uma potencial demanda. Dos 32.049 cursos ofertados no Brasil, em 2016, somente
1.124 (3,5%) se referem ao agronegócio.
Examinando as ofertas de emprego no mercado de trabalho, a CNA identifica oportunidades
para todos os níveis de escolaridade e carência em competências gerenciais. Identificam-se
demandas para cargos e posições de auxiliares, como assistentes, gerentes, analistas, assessores e
consultores nas áreas administrativas, financeiras e de operações.
A análise dos conteúdos das descrições destas vagas indica que o mercado de trabalho em
busca, na formação técnica e superior, suprir uma demanda significativa para competências
gerenciais relacionadas a funções de gestão, tais como supervisão, planejamento, coordenação,
liderança e gestão de quipe, gestão de pessoal, gestão de logística e gestão ambiental.
Portanto, o mercado de trabalho indica carência em uma formação tecnológica voltada para
a gestão do agronegócio.
A seguir, apresentam-se as Figuras 1.3 a 1.5, referentes ao quantitativo de trabalhadores em
atividades agropecuárias da Região Centro-Oeste, por unidade federada que a compõem, bem como
trabalhadores engajados nos setores da(o) agropecuária, indústria, comércio e/ou serviços , e o PIB
gerado por essas unidades federadas.
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Figura 1.3. Percentual de Trabalhadores no Agronegócio, da Região Centro-Oeste.
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Figura 1.4. Percentual de Trabalhadores por Setor Produtivo, da Região Centro-Oeste.
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Figura 1.5. PIB do DF, dos Estados e da Região Centro-Oeste.
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A miúde, uma caracterização da região onde se insere a sede da Faculdade CNA é
apresentada, a seguir, tendo em vista o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
do Agronegócio, na Capital da República, no Distrito Federal.
1.4.4 Aspectos físico-territoriais e demográficos do Distrito Federal

O Distrito Federal ocupa uma área de 5.779,99 km² na região Centro Oeste do Brasil, na
qual estão inclusos 43 km² de águas internas. Tem 100% de seu território na área nuclear da região
dos cerrados, o segundo maior bioma brasileiro.
A sua população estimada para 2016 é de 2.977.216 habitantes, com densidade
demográfica de 444,66 habitantes/km2, em 2015.
O Distrito Federal - apesar de ter 42% de seu território formalmente protegido por
unidades de conservação ambiental, como Áreas de Proteção Ambiental (APA), Estações Ecológicas,
Parques entre outras – enfrenta sérios problemas ambientais. O avanço da fronteira agrícola e da
pecuária, sem a utilização de técnicas adequadas de manejo do solo, a implantação de loteamentos e
assentamentos rurais em áreas inapropriadas, do ponto de vista social e ambiental, a grilagem de
terras públicas, a exploração irracional de recursos minerais, principalmente por cascalheiras e
garimpos clandestinos, as queimadas e os desmatamentos irregulares são apenas algumas das
atividades lesivas ao meio ambiente.
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No Distrito Federal, a água é um recurso natural escasso e limitado. Apesar do Distrito
Federal estar ligado às principais bacias hidrográficas do País, suas águas superficiais e subterrâneas
têm pouco volume. O processo de ocupação desordenada do solo do Distrito Federal tem provocado
o assoreamento dos rios e de outros corpos d’água, a erosão do solo e a contaminação da água. A
água está entre os recursos naturais mais ameaçados do Distrito Federal.
A cidade de Brasília teve seus limites originais rompidos pela pressão populacional que foi
atraída pela Capital, provocando um extravasamento populacional fora dos limites do Plano Piloto,
originalmente previsto para abrigar 600 mil habitantes.
A falta de uma política racional de ocupação do solo ao longo de quatro décadas, fez com
que a classe média se apropriasse de áreas de terras, transformando-as em condomínios fechados.
Uma das características da metrópole é a fragmentação da estrutura urbana que tem como
consequência um transporte público ineficiente e caro, estimulando o uso do transporte individual e
gerando demandas por mais vias de acesso aumentando o congestionamento nas horas de pico.
A maioria das cidades do Distrito Federal transformou-se em cidade-dormitório, onde há
pouca oferta de vagas no ensino superior, serviços públicos e, principalmente, postos de trabalho. A
maior parte da população de baixa renda está concentrada fora do Plano Piloto e mesmo para além
dos limites do Distrito Federal, formando o que se denomina Entorno do DF (Codeplan, 2010). Inferese que esta população fuja dos elevados preços das terras no Distrito Federal, que em sua maioria
são de propriedade do GDF. A falta de uma política de oferta de lotes urbanizados populares que
antecipe a demanda, cada vez maior, faz com que a população busque no estado vizinho alternativa
para sua moradia.
1.4.5 Aspectos socioeconômicos do Distrito Federal e sua relação com o Entorno

Após a inauguração de Brasília, iniciou-se um rápido processo de ocupação da região do
Distrito Federal e dos municípios vizinhos, motivado pela política governamental incentivadora da
migração de mão de obra para a construção da cidade. Implantada, Brasília continuou a exercer a sua
atração sobre as demais regiões do país, principalmente sobre a população carente dos municípios
vizinhos, pela existência de uma ampla infraestrutura social no Distrito Federal, em especial, nas
áreas de saúde e educação.
A alta concentração urbana decorrente desta corrente migratória criou sérios
desequilíbrios econômicos e sociais entre o Distrito Federal e os municípios vizinhos o que motivou a
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criação da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno) como um
mecanismo capaz de implantar soluções imediatas e de médio prazo para os problemas existentes,
por meio de uma ação integrada entre a União, o Distrito Federal, e os Estados e Municípios que
integram a região.
A RIDE é constituída pelo Distrito Federal, pelos municípios de Abadiânia, Água Fria de
Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá
de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis,
Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no estado de Goiás, e de Unaí e
Buritis, no estado de Minas Gerais. Ocupa uma região de 56,4 mil quilômetros quadrados e sua
população se aproxima dos 4,2 milhões de habitantes.
A Faculdade CNA, atento e envolvido no atendimento às demandas por profissionais da
cidade, da região e do Entorno, direciona a oferta de seus cursos de graduação, pós-graduação e
extensão, na modalidade presencial, e posteriormente, na modalidade a distância, quando de seu
devido credenciamento, no sentido de formar seus egressos compatíveis com o cenário que
apresenta o Distrito Federal e o Brasil, para desenvolver competências no egresso compatíveis com
as necessidades de um mercado exigente e atual, voltado, prioritariamentem, para o campo.
A enorme concentração dos empregos no Plano Piloto transformou-se na maior
responsável pela deterioração das condições socioeconômicas de grande parcela da população do
Distrito Federal, mesmo considerando a existência da grande atividade comercial e de serviços nas
cidades satélites. A falta de empregos empurra parte da população para o mercado informal. Na
estrutura da economia do Distrito Federal cerca de 90% das atividades produtivas estão direcionadas
para o setor de serviços, com predominância da atuação da Administração Pública, que concentra
quase a sua totalidade de postos de trabalho dentro da Região Administrativa de Brasília.
Conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), em 2015, a taxa de
desemprego foi de 10,8% no Distrito Federal, enquanto a média nacional foi de 8,3%. Por outro lado,
o número de ocupados manteve-se constante 56,0% entre 2012 e 2015 (mês de abril, PNAD, 2015), o
que indica que a economia local apresenta um forte dinamismo do mercado de trabalho, entretanto
as oportunidades de emprego são significativamente inferiores às necessidades.
Outro problema a ser considerado e debatido no Distrito Federal e Entorno é a falta de mão
de obra especializada, que não atende à demanda de segmentos de trabalho que exigem
conhecimento específico, treinamento e prática.
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Tendo em vista a necessidade urgente de proporcionar condições para que as vagas de
emprego existentes sejam supridas e, também, levando em conta os trabalhadores que estão em
atividade e querem aprofundar seus conhecimentos, tornando-se profissionais mais completos, a
Faculdade CNA desponta como uma oportunidade de educação continuada, com ênfase na gestão do
Agronegócio, contribuindo para o desenvolvimento do País e da Educação Superior do DF e
brasileira.
Apresenta-se, a seguir, importantes indicadores da Região do DF:
 Indicadores demográficos e sociais do Distrito Federal
População: 2.914.830 hab. (estimativa IBGE/2015);
Densidade: 444,6 hab./km² (estimativa IBGE/2015);
Crescimento Demográfico: 2,25% (de 2013 a 2014);
Analfabetismo: 3,25% (IBGE, 2010);
Mortalidade infantil: 2,02% (2013);
Expectativa de vida: 77,3 anos (IBGE/2013).
 Indicadores econômicos
PIB per capita: R$ 62.859,43 (IBGE/2013);
PIB: R$ 175.362.791 mil IBGE/2013 (9,24% do PIB nacional);
Rendimento nominal mensal dominiciliar per capita: R$ 2.3.51 reais (IBGE, 2016).
 Índice de Desenvolvimento Humano – IDH
IDH/DF: 0,824 (PNUD/2010);
IDH/ educação: 0,742 (PNUD, 2010);
IDH/ longevidade: 0,873 (PNUD, 2010);
IDH/ renda: 0,863 (PNUD, 2010);

Registra-se que, desde 1991, o Distrito Federal é líder em qualidade de vida entre as 27
unidades da Federação, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela ONU. O IDH do
DF passou de 0,799 em 1991 para 0,824 em 2010, bem acima da média brasileira, que é de 0,705.
O IDH alto, segundo as mais recentes avaliações técnicas, é resultante, principalmente, das
condições de vida desfrutadas pela base da pirâmide social. O índice de escolarização é o maior do
Brasil. O número de crianças entre 6 e 14 anos matriculadas nas escolas chegou a 94,2% (IBGE, 2010).
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O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, tratado pelo IBGE no Censo do ano 2010,
mostra a necessidade premente de se incrementar o desenvolvimento do Planalto Central a partir
dessa realidade positiva do DF. Isso porque, quando se considera o Entorno de Brasília - formando-se
o grande DF com a inclusão das cidades mineiras e goianas mais próximas - o ranking nacional do IDH
cai para 0,695. Ou seja, o DF precisa consolidar o seu desenvolvimento para absorver as pressões
sociais oriundas das cidades mineiras e goianas próximas, onde as condições de vida apresentam
registros inferiores ao da Capital Federal.
Qualificar mão de obra da agropecuária brasileira, e demias áreas afins, em especial a do
Distrito Federal e do Entorno, bem como dos estados brasileiros, por via das modalidades presencial
e a distância, nas regiões onde se insere e se expande, é a missão da Faculdade CNA, para que os
índices de partipação por produção, apresentados nos Quadros a seguir, possam cada vez mais
elevarem-se na região onde se situa a sua Unidade Sede, bem como nas regiões onde estiverem
localizados os polos de apoio presencial da EaD.

Quadro 1.7. Previsão de Safra no DF, em relação a Principais Produtos, Mar/2017.
Período
Produção DF
1 C ereais, leguminosas e oleaginosas (Toneladas)

Safra 2016 Safra 2017

Variação (%)

575.985

763.693

32,6

17

1

-94,1

1.8 Feijão (1ª Safra) (Toneladas)

18.150

27.756

52,9

1.9 Feijão (2ª Safra) (Toneladas)

1.755

2.146

22,3

1.10 Feijão (3ª Safra) (Toneladas)

5.890

9.836

67

1.14 Milho (Total) (Toneladas)

292.461

492.063

68,2

1.15 Soja (Toneladas)

238.000

205.940

-13,5

17.318

19.681

13,6

2.394

6.270

161,9

1.2 Amendoim (1ª Safra) (Toneladas)

1.16 Sorgo (Toneladas)
1.17 Trigo (Toneladas)
2 Abacaxi (Mil frutos)

47

83

76,6

3 Alho (Toneladas)

3.000

3.360

12

4 Banana (Toneladas)

3.652

3.652

0

6 Batata - inglesa (2ª Safra) (Toneladas)
9 C afé arábica (Toneladas)
11 C ana-de-açúcar (Toneladas)

379

379

0

1.266

1.320

4,3

27.760

39.549

42,5

13 C ebola (Toneladas)

2.196

7.137

225

18 Laranja (Toneladas)

2.616

2.788

6,6

21 Mandioca (Toneladas)

20.800

16.913

-18,7

24 Tomate (Toneladas)

24.760

35.985

45,3

1.300

1.406

8,2

25 Uva (Toneladas)
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Quadro 1.8. Produtos de Origem Animal, no Distrito Federal.

Quantidade de Produtos de Origem Animal
Unidade da Federação: Distrito Federal
Produtos

1970

Leite de vaca (Mil litros)

1975

1980

1985

1995

2006

2.833

4.899

9.908

14.986

19.716

18.079

Leite de cabra (Mil litros)

-

2

10

36

250

511

Lã (Toneladas)

0

0

-

0

0

1

483

554

5.572

17.490

32.193

25.094

Ovos de galinha (Mil dúzias)
Fonte: Censo Agropecuário

Quantidade de Produtos de Origem Animal
Unidade da Federação: Distrito Federal
Produtos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Leite (Mil litros)

36.256

30.000

24.610

34.448

34.767

29.890

Ovos de galinha (Mil dúzias)

16.871

18.000

17.000

21.133

21.836

18.888

Ovos de codorna (Mil dúzias)

1.758

345

200

608

446

558

Mel de abelha (Quilogramas)

35.265

16.050

20.000

20.000

19.950

24.558

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (PPM)
Valor dos Produtos de Origem Animal - Mil Reais
Unidade da Federação: Distrito Federal
Produtos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Leite

25.379

23.700

19.442

33.414

33.724

27.798

Ovos de galinha

23.620

27.000

34.000

52.832

34.500

18.888

Ovos de codorna

1.758

238

150

365

446

558

494

161

200

200

239

417

Mel de abelha

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (PPM)
Dados de Pecuária - Cabeças
Unidade da Federação: Distrito Federal
Variáveis

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vacas ordenhadas

20.500

19.500

11.624

24.348

23.413

18.950

Ovinos tosquiados

-

-

-

-

-

-

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (PPM)
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Quadro 1.9. Produção Vegetal Brasileira - Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, por
Unidades da Federação, Mar/2017.

Ranking

Brasil e Unidade da Federação

Produção (t)

Participação (%)

1

Mato Grosso

58.172.871

25,3%

2

Paraná

42.184.397

18,3%

3

Rio Grande do Sul

34.112.124

14,8%

4

Goiás

22.910.161

9,9%

5

Mato Grosso do Sul

17.237.560

7,5%

6

Minas Gerais

13.621.616

5,9%

7

São Paulo

8.101.103

3,5%

8

Bahia

7.769.928

3,4%

9

Santa Catarina

6.785.700

2,9%

10

Maranhão

4.804.197

2,1%

11

Piauí

4.076.557

1,8%

12

Tocantins

3.506.446

1,5%

13

Pará

2.614.287

1,1%

14

Rondônia

1.885.662

0,8%

15

Distrito Federal

763.693

0,3%

16

Sergipe

696.044

0,3%

17

Ceará

284.409

0,1%

18

Pernambuco

161.929

0,1%

19

Roraima

126.860

0,1%

20

Paraíba

116.782

0,1%

21

Acre

102.159

0,0%

22

Alagoas

70.632

0,0%

23

Amapá

53.986

0,0%

24

Rio Grande do Norte

48.129

0,0%

25

Espírito Santo

48.018

0,0%

26

Amazonas

26.390

0,0%

27

Rio de Janeiro

11.209

0,0%

230.292.847

100,0%

Brasil
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Quadro 1.10. Participação e Valor Bruto da Produção (VBP), por produto no Distrito
Federal – Projeção 2017, em R$.

Produtos

2015

2016

2017

Frango

685.360.101,69

659.993.919,83

587.509.795,27

28,9%

Milho (em grão)

275.161.563,51

192.624.130,52

310.097.127,51

15,2%

Silvicultura

226.934.000,00

243.159.781,00

254.126.287,12

12,5%

Soja (em grão)

216.057.403,16

289.659.266,06

236.905.439,51

11,6%

Feijão (em grão)

96.195.567,45

113.071.252,97

182.454.750,22

9,0%

Ovos

80.339.436,23

81.903.171,49

89.043.738,98

4,4%

Suínos

96.450.423,60

86.394.541,37

88.708.654,33

4,4%

Bovinos

202.805.421,89

58.592.629,71

57.253.249,14

2,8%

Tomate

136.050.999,88

52.570.675,57

48.595.019,34

2,4%

Floricultura

18.618.847,08

19.950.094,64

20.849.843,91

1,0%

Goiaba

16.649.000,00

17.839.403,50

18.643.960,60

0,9%

Alho

15.211.000,00

16.298.586,50

17.033.652,75

0,8%

Maracujá

13.105.000,00

14.042.007,50

14.675.302,04

0,7%

Aquicultura

10.444.325,00

11.191.094,24

11.695.812,59

0,6%

Café (em côco)

11.155.319,31

10.724.222,23

11.255.279,37

0,6%

Leite

14.031.013,82

10.613.838,62

11.228.868,29

0,6%

Abacate

8.137.000,00

8.718.795,50

9.112.013,18

0,4%

Limão

7.911.000,00

8.476.636,50

8.858.932,81

0,4%

Banana

5.460.962,08

8.123.049,68

8.767.554,91

0,4%

Sorgo (em grão)

7.352.000,00

7.877.668,00

8.232.950,83

0,4%

53.908.969,02

33.635.554,22

38.955.368,41

1,9%

2.197.339.353,71

1.945.460.319,64

2.034.003.601,09

4.068.007,20

Outros
Total Lavoura + Pecuária

Part. (%) em 2017
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2. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O Programa de Autoavaliação Institucional da Faculdade CAN (ANEXO I), desenvolvido pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA), desde os primeiros passos da Instituição, visa buscar uma
adequação do sistema acadêmico e pedagógico às propostas determinadas no PDI e nos PPCs. Isto,
pelo fato de que a avaliação do desempenho em todas as instâncias é uma ferramenta indispensável,
norteadora do processo de consolidação dos objetivos e reavaliação das propostas e adequação à
realidade local de quaisquer instituições.
Tendo em vista essa meta, a Faculdade CNA se propõe a avaliar desde os mecanismos de
comunicação, divulgação e informação disponíveis aos discentes, aos candidatos e à comunidade
local e regional, passando por todos os segmentos acadêmicos.
As ações avaliativas serão adaptadas às condições próprias da instituição, à sua dimensão e
às características da população-alvo. O resultado deverá refletir o quadro situacional presente no
ensejo e orientar as medidas a serem efetuadas a partir deste.
Nenhum referencial é melhor do que a própria prática, portanto, o olhar sobre o
desempenho durante os primeiros meses de atuação da IES será fundamental para que a mesma
venha a atender as necessidades locais e, simultaneamente, possa alcançar as diretrizes do governo
federal para o ensino superior.
Com base no exposto acima e para alcançar o objetivo desejado, os procedimentos de
autoavaliação, na Faculdade CNA, são abrangidos pelos processos de avaliação institucional; formas
de participação da comunidade acadêmica, técnica, administrativa e da Comissão Própria de
Avaliação (CPA) no processo; e formas de utilização dos resultados das avaliações, conforme
destacamos a seguir, no seu Programa de Auto-avaliação Institucional.

2.1 Finalidade e Princípios da Comissão Própria de Avaliação – CPA
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade CNA se fundamenta nas orientações
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), Lei 10.861 de 14/04/2004 e demais
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legislações específicas a posteriori, para o desenvolvimento da sua autoavaliação. Ao longo dos
semestres se estrutura e realiza suas atividades orientadas por planejamentos feitos em reuniões
desenvolvidas a partir do calendário acadêmico, aprovado pelo Conselho Superior, sempre com a
reflexão voltada para o processo de avaliação interna da Faculdade e a sua melhoria, por meio da
reflexão dos relatórios de autoavaliação produzidos e plano de melhoria institucional.
A CPA entende que o processo de avaliação é sempre contínuo e passível de mudanças, as
quais deverão ser desenvolvidas respeitando sua realidade institucional para a melhoria do conjunto
de suas atividades. Desse modo, a CPA realiza o trabalho avaliativo pautado pela preparação,
desenvolvimento e consolidação de todas as suas ações, baseadas especificamente na sua
constituição, no que diz respeito aos seus membros, no planejamento de todas as atividades
concernentes ao seu papel institucional, no trabalho de sensibilização, na produção dos relatórios e
divulgação dos mesmos e por fim no balanço crítico para a criação de estratégias para a superação
dos problemas identificados.
Como um dos instrumentos que contribui para a melhoria na qualidade do ensino desta IES,
a CPA se norteia pelos seguintes princípios:
 Autonomia em relação aos órgãos de gestão acadêmica;
 Fidedignidade das informações coletadas no processo avaliativo;
 Respeito e valorização dos sujeitos e dos órgãos constituintes da FACULDADE;
 Respeito à liberdade de expressão, de pensamento e de crítica;
 Compromisso com a melhoria da qualidade da educação;
 Difusão de valores éticos e de liberdade e igualdade; e
 Pluralidade cultural e democrática.
Possui como finalidade principal a elaboração e o desenvolvimento, junto com a
comunidade acadêmica, administrativa e Conselho Superior da Faculdade CNA, de uma proposta de
autoavaliação institucional, além de coordenar e articular os processos internos da avaliação da
Faculdade CNA de acordo com o projeto aprovado, dentro dos princípios e diretrizes do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.

2.2 Estratégias
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A CPA apresenta como estratégia para desenvolver seu Programa de Auto-Avaliação:
 Elaboração de projetos viáveis para a realidade da FACULDADE CNA;
 Estabelecimento de ferramentas adequadas a esta realidade;
 Mobilização e organização dos segmentos acadêmicos e da sociedade para pensar
coletivamente, construindo uma rede que articule os sujeitos no processo de reflexão/ação, para:
 organizar subcomissões para participarem do processo de autoavaliação por eixos
avaliativos e suas respectivas dimensões, articuladamente e coordenada pela CPA,
 produzir conhecimentos sobre a Instituição,
 definir e assumir compromissos coletivos,
 definir propostas de ação e caminhos alternativos para o aperfeiçoamento do PDI;
 Estabelecer ações que permitam aprimorar a estrutura organizacional e didáticopedagógica, efetivando o papel social da Instituição.

2.3 Metodologia
A autoavaliação institucional da Faculdade CNA é executada, seguindo as orientações do
roteiro estabelecido pela Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior – CONAES/SES/MEC.
Enfoca ações que revelem o perfil da instituição e o significado da sua atuação, conforme as
dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior - SINAES, lei
10.861/2004, fonte de pesquisa exploratória, por meio da coleta de dados quantitativos e
qualitativos e o subsequente tratamento de dados.
A coleta de dados é efetuada no todo ou por amostragem, obtida por meio de entrevistas e
de instrumentos contendo questões de respostas fechadas, com espaço para expressões
dissertativas pessoais, que abrangem os 5 eixos e as 10 dimensões estabelecidas pela legislação
vigente. São realizadas reuniões com os segmentos da comunidade acadêmica e com a coletividade,
na busca da aproximação entre os dados e os sujeitos, que conta com a publicização de seus
resultados parciais, e, futuramente, quando do credenciamento da Instiuição para a modalidade EaD,
com a divulgação permanente de resultados parciais por meio de boletins, correspondências via
correio eletrônico, malas-diretas, página eletrônica da instituição e outros meios que se mostrarem
adequados; tudo isso, a ser aprovado pela CPA e pelo Conselho Superior, antes de sua aplicabilidade.
Outro ponto de destaque é a adaptação da realidade da Faculdade CNA aos instrumentos
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de avaliação adotados pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” do
Ministério da Educação (Inep/MEC), nos processos de autoavaliação institucional externa e nos de
avaliação de cursos de graduação, além das avaliações do Exame Nacional de Avaliação do
Desempenho dos Estudantes (ENADE).
Anualmente, a CPA tem promovido a avaliação dos mecanismos e da metodologia
utilizados, com o objetivo de aperfeiçoar o processo de autoavaliação, como instrumento de
planejamento e gestão acadêmico-administrativa e atendimento às normas de avaliação da
educação superior, aprovadas pelo Poder Público.
O processo de auto-avaliação Institucional é desenvolvido em três etapas, segundo
cronograma próprio, ou seja:
 1ª etapa: Preparação; Planejamento e Sensibilização;
 2ª etapa: Desenvolvimento – execução propriamente das ações planejadas sobre
levantamento de dados e informações, análise das informações, elaboração de
Relatórios Parciais, divulgação dos resultados, elaboração do plano de melhorias, e
acompanhamento da execução do plano de aperfeiçoamento institucional;
 3ª etapa: Consolidação – elaboração e divulgação do Relatório Final e realização do
balanço crítico de todo o processo e estratégias operacionais para próximo ciclo.
Os instrumentos de coleta de dados são:
 Questionário do Docente Avaliando a IES;
 Autoavaliação do Docente;
 Questionário do Funcionário-Técnico Administrativo avaliando a IES;
 Autoavaliação do Funcionário;
 Quesetionário do Discente avaliando a IES;
 Autoavaliação Discente.
Salienta-se que, na medida em que os instrumentos de coleta de dados são aplicados, os
resultados dos mesmos serão tabulados, acompanhados da elaboração de gráficos estatísticos e a
respectiva análise crítica dos mesmos, acrescidos de informações qualitativas registradas em espaços
abertos e observações diárias do ambiente de trabalho e andamento dos cursos. Esses resultados
serão comunicados publicamente à comunidade acadêmica e aos membros representativos da
comunidade externa, no sentido de que haja transparência a respeito do programa de auto-avaliação
institucional.
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Pontua-se que a análise dos dados coletados é desenvolvida, computando-se o número de
participações por cada indicador, nele incidindo-se os pesos por níveis de satisfação. Assim, a nota
para cada nível de resposta do indicador, atribuiu-se pesos diferenciados, visando padronização:
 Peso 1,00 para respostas (A) Plenamente atendido, ou (E) Excelente;
 Peso 0,75 para respostas (B) Atendido, ou (MB) Muito bom;
 Peso 0,50 para respostas (C) Parcialmente atendido, ou (S) Suficiente;
 Peso 0,25 para respostas (D) Não atendido, ou (I) Insuficiente;
 Peso 0,00 para respostas (E) Sem opinião/indiferente, ou (P) Péssimo ou, ainda, (SO)
Sem opinião ou alternativa em branco (sem assinalar).
A nota ponderada NF (nota final) no indicador, obtida pelas respostas assinaladas pelos
participantes, tem sido calculada pela seguinte fórmula:

, onde

NSi é a quantidade por nível de satisfação i, com
Pi

,

é o peso atribuído por nível de satisfação. Quando i = 1, o peso P 1 = 1,00; se i = 2, o
Peso P2 = 0,75; se i = 3, Peso P3 = 0,50; se i = 4, P4 correspondeu ao peso 0,25, e, no
caso de i = 5, Peso P5 = 0,00;

Nmáx é número de respondentes do indicador ou nota máxima a ser obtida;
NF, a nota final do indicador ou conceito final por média ponderada.
Como a Nota final (NF) é um valor na escala de 0 a 1, multiplicou-se o valor da NF por 10,
para se chegar a um valor entre 0,0 a 10,0, entendendo-se ser mais compreensível a mensuração e a
análise das informações, oriundas dos participantes, no processo de divulgação dos resultados à
comunidade acadêmica, por indicador, ou no seu conjunto, por dimensão, ou por eixo avaliado.
Para se chegar a um único valor por Dimensão, calcula-se a média aritmética simples das
notas dos indicadores que compunham a Dimensão.
Igual tratamento aritmético, que é uma medida de padronização central, não é dado aos
Eixos avaliados, pois estes comportam dimensões ora apenas administrativas, ora pedagógicas, ora
as duas tipologias de dimensões, que necessitam de pesos.
Essa distribuição de pesos pode ser visualizada no Quadro 2.1 a seguir.
65
SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 1 e 2º andares, Brasília-DF, CEP 70.040-908.

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
Visando perseguir o alcance da excelência na qualidade do tripé ensino-pesquisa-extensão
e dos serviços educacionais ofertados, a FATECNA, em comum acordo entre Direção Geral e CPA,
estipulou como nota de corte institucional satisfatória a nota 7,0 (sete), para o ciclo de 2015-2017,
para todos(as) indicadores, dimensões e eixos avaliativos.

Quadro 2.2: Peso por Dimensão e Peso por Eixo de Avaliação,
Eixo
1.

Planejamento e
Avaliação Institucional

2. Desenvolvimento
Institucional

2. Políticas Acadêmicas

3. Políticas de Gestão
4. Infraestrutura

Dimensão
8. Planejamento e Avaliação, especialmente
em relação aos processos, resultados e
eficácia da autoavaliação institucional.
1. Missão Institucional e o PDI.
3. Responsabilidade Social da Instituição.
2. Perspectiva científica e pedagógica
formadora: políticas, normas e estímulos
para o ensino, a pesquisa e a extensão.
4. Comunicação com a sociedade.
9. Política de atendimento aos estudantes.
5. Política de pessoal, de carreira, de
aperfeiçoamento, de condições de trabalho.
6. Organização e gestão da Instituição.
10. Sustentabilidade financeira da IES.
7. Infraestrutura física e recursos de apoio.
Total

Peso por
Dimensão

Peso por
Eixo

10

10

10
10

20

20
30
05
05
10
20

05
05
20

20

100

Assim, CPA da Faculdade CNA atende ao disposto na Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004,
tendo atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos existentes na Instituição,
conduzindo os seus trabalhos instalados em espaços adequados e provida de todos os equipamentos
tecnológicos e materiais necessários para a execução de todo o processo avaliativo.

2.4 Participação da Comunidade Acadêmica, Técnica e Administrativa e da CPA no Processo de
Autoavaliação Institucional
A CPA é responsável pela condução do processo de auto-avaliação institucional e de
cursos/programas de educação superior, cabendo também acompanhar a implementação dos
projetos pedagógicos dos cursos, da infraestrutura e da estruturação do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da Faculdade CNA.
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Na sua composição, a CPA conta com a participação de representantes da comunidade
acadêmica, instância técnica e de ensino, e, também, da sociedade civil organizada. Além de
representarem os segmentos da Faculdade CNA no desenvolvimento da auto-avaliação, as
comunidades atua diretamente, como atores do processo, tendo o papel fundamental de
sensibilização da comunidade à importância do processo de autoavaliação institucional, participação
na fase de análise das informações coletadas e divulgação dos resultados.
Além disso, os grupos setorizados de trabalho, analisam e realizam reflexões sobre
problemas específicos registrados no contexto da avaliação. Futuramente, quando do
credenciamento da Faculdade CNA, como Instituição EaD, promoverá a participação de
representantes dos segmentos diretamente envolvidos, especialmente em relação aos polos
presenciais de apoio à EaD.
Quanto à participação discente, a cada ano, os seus percentuais tem atingido em torno de
58 a 60%, o que não ocorre com os funcionários técnico-administrativos e corpo docente, que iniciou
com 87,%, atingindo 100% de participação, nos últimos anos.

2.5 Planejamento e Ações Acadêmico-Administrativas a partir dos Resultados das Avaliações
As avaliações são utilizadas como instrumentos para a revisão permanente do PDI e
promoção de mudanças na IES, com o intuito de melhoria da qualidade do ensino. Todas as ações de
planejamento do ensino, da iniciação científica e da extensão, são tomadas após análise dos
resultados das avaliações em conjunto com a Direção Geral.
Para um melhor entendimento do trânsito da CPA na Faculdade CNA, apresenta-se o fluxo
operacional da CPA, o qual apresenta o caminho interno entre os setores acadêmicos sobre o
acompanhamento das metas e ações pela CPA, ou seja: recepção dos relatórios; definição das metas
e ações a serem desenvolvidas, tendo por base os pontos negativos e positivos levantados; retorno
dos órgãos a CPA das ações, cronograma de conclusão e meta concluída; e por fim, a supervisão e
divulgação por parte da CPA perante a comunidade envolvida do cumprimento dos pontos
levantados, traduzidos em ações de melhoria.
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Figura 2.1. Fluxo Operacional do acompanhamento do cumprimento das metas e ações
institucionais, do plano de melhorias, supervisionadas pela CPA
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3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – (PPI) E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um documento de orientação acadêmica,
constituído de propósitos próprios, intenções e filosofia institucional, a partir das bases regimentais e
do plano de desenvolvimento institucional da Faculdade CNA, enfim, estabelece as políticas previstas
para sua prática educacional.
Para a Faculdade CNA, as políticas perpassam pela intenção de formar egressos que
possuam domínio das competências e habilidades, além de uma formação comprometida com
princípios de solidariedade, ética e cidadania.
Entendendo a função social do PPI, este documento se consolida como um instrumento
político, filosófico e teórico-metodológico que norteia o fazer pedagógico da Faculdade CNA,
resultando no exercício reflexivo que aponta para mudanças necessárias a serem vividas por
gestores, diretores, coordenadores, educadores e educandos.
Neste sentido, todos os membros envolvidos no processo devem fazer uso do exercício
dialógico intra e interpessoal, possibilitando assim a formação de profissionais com uma visão
abrangente do mundo contemporâneo e do papel da educação superior nos espaços micro e macro
da comunidade em que a Faculdade CNA está inserida, contribuindo assim para a integração e
participação do discente para com os desafios atuais.
Contudo, o projeto pedagógico institucional da Faculdade CNA, detalhado abaixo, é
abrangido pela inserção regional; princípios filosóficos e técnico-metodológicos; organização
didático-pedagógica;

políticas

de

ensino,

iniciação

científica,

projetos de

extensão;

e

responsabilidade social.

3.1 Organização Didático-Pedagógica da Instituição
As instituições de ensino superior têm sido cobradas e interpeladas a se inserir nas
contradições do sistema social, sem, contudo, conseguir o amadurecimento necessário para uma
atuação mais eficaz. Estando inseridas numa sociedade de desenvolvimento desigual, carentes de
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recursos humanos qualificados e de lideranças capazes de atuarem como agentes de mudança, as IES
necessitam de uma análise crítica que as conduza ao diagnóstico de suas necessidades e a um
projeto que estabeleça as suas prioridades estratégicas de mudanças.
Consequentemente, uma instituição de ensino superior deve ter, ao lado de seu caráter
acadêmico, de sua procura do saber, do desejo de promover a criatividade, uma função explícita de
colaboradora do desenvolvimento e da solução dos problemas contidos em nosso habitat. Sua
preocupação deve ser a de produzir modelos de desenvolvimento baseados em valores humanos
novos, voltados para problemas da realidade.
Além disso, as IES precisam ter como função básica a posição de crítica, fazendo da sala de
aula e dos laboratórios locais para o questionamento dos valores e pressupostos anteriormente
adquiridos, concorrendo para a transformação dos estudanes e professores em agentes de mudança.
Como agente determinante, portanto, a Faculdade CNA estará agindo sobre o espaço social em que
está inserida, e via sua dinâmica operacional, agindo para ajudar a promover o desenvolvimento
sócio-educacional local, regional e nacional.
Implícitas nestas funções estão algumas idéias que caracterizam o processo didáticopedagógico na Faculdade CNA, ou seja:
 os acadêmicos serão ajudados a usar o conhecimento existente para serem criativos.
Serão preparados para aceitar e promover mudanças. Voltarão seu interesse máximo
para a consideração dos valores humanos, com habilidade tanto para criticar e
questionar, como para responder e construir. As experiências organizadas e
proporcionadas deverão contemplar problemas que sejam significativos e relevantes
para as suas vidas e para a formação profissional;
 aos acadêmicos serão providas vivências conduzíveis à formação de uma consciência
crítica, ao conhecimento interdisciplinar, ao trabalho de equipe envolvendo discentes
e docentes, ratificando os compromissos da instituição em função dos problemas que
o desenvolvimento sócio-político-econômico coloca.
No caso da Faculdade CNA, o desafio que se coloca para a sua inserção na sociedade local,
regional e nacional, que se prenuncia neste século é, principalmente, o da adequação da sociedade e consequentemente, do cidadão brasileiro - para a criação, adaptação e absorção de mudanças
importantes que já vêm ocorrendo nas sociedades mais desenvolvidas. Mudanças que,
aparentemente, têm maior impacto nas relações econômicas, mas que, na realidade, se refletem no
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cotidiano das relações políticas entre as nações e das relações sociais entre os indivíduos.
Ante a isto, a Faculdade CNA deve planejar sua organização didático-pedagógica de
maneira coerente com os objetivos que se propõe atingir, tomando por base um conjunto de
princípios e idéias básicas que norteiam as atitudes do corpo docente, discente e técnicoadministrativo.
A seguir são apresentados as principais idéias e princípios básicos que deverão ser objeto
de frequentes reuniões para que sejam analisadas, discutidas e incorporadas por todos os pares e
colocados em prática no dia-a-dia da Faculdade CNA.

3.1.1 Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas

A Faculdade CNA define as seguintes diretrizes pedagógicas gerais, que devem conduzir à
elaboração dos projetos dos cursos e programas que ofertar:
 metodologias de ensino criativas e inovadoras que promovam o desenvolvimento de
competências e habilidades requeridas na formação integral do educando e na sua
formação para o trabalho, nas diversas carreiras de nível superior;
 currículos de cursos atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais e planos de ensino
propiciando a integração, simultânea, entre teoria e prática, privilegiando a
investigação científica e as ações comunitárias;
 avaliação formativa e continuada da aprendizagem, cabendo ao professor muito mais
o papel de orientador, envidando esforços para despertar as potencialidades do
educando, minimizando as avaliações quantitativas centradas meramente na
acumulação de informações de cunho teórico-doutrinário;
 espaço curricular para o desenvolvimento de Atividades Complementares, destinados
a trabalharem aspectos interdisciplinares na formação do estudante oferecendo
oportunidades de ampliação dessa formação, em áreas afins;
 teoria e prática caminhando juntas, onde a aplicação prática das teorias será
promovida e incentivada, em todas as ações pedagógicas;
 o educando como centro do processo pedagógico, mediante a assistência e
atendimento em todos os momentos de sua vida acadêmica, ao lado da oferta de
ensino de qualidade;
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 sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a convivência
acadêmica, em todos os níveis e categorias;
 integração do educando à comunidade social, por meio de programas e ações de
investigação científica e extensão, em parceria com organizações, empresas e
instituições governamentais ou particulares.

3.1.2 Princípio institucional pedagógico

O corpo docente da Faculdade CNA deverá ser inspirado e conquistado, por meio de
seminários, cursos de curta duração, reuniões com as equipes e outras atividades, para adquirirem
uma filosofia de educação que oriente sua prática docente e sua atitude na sala de aula. Isto porque,
uma IES cujo objetivo é desenvolver toda a potencialidade de seus estudantes, tornando-os criativos,
competentes para resolver problemas e habilitados a se ajustar facilmente às novas situações,
necessita investir muito junto a seus professores para que os mesmos possam causar impacto
positivo nos seus estudantes.
A preocupação da Faculdade CNA será de ajudar o estudante a ver a relevância do
conhecimento para a formação dos valores pessoais e sociais. Deverá, ainda, procurar alargar as
perspectivas sociais do indivíduo, promover seu desenvolvimento moral e cultural e aumentar seu
senso de responsabilidade e compromisso com a sociedade. E será através das experiências vividas
na vida acadêmica que o estudante deverá aprender a trabalhar com muitas alternativas, a suportar
a ambiguidade e a oposição às suas idéias, aceitando responsavelmente os problemas sem ter medo
de arriscar e de errar.
Implícita nestas idéias está à crença de que o intento maior da Instituição diz respeito a
criar condições para o desenvolvimento do potencial humano de cada estudante e que a eficácia das
estratégias instrucionais poderá ser avaliada na base do “quão bem” os estudantes estarão
preparados para viver “integralmente e com sucesso”.
Implícito está também o fato de que o estudante seja envolvido no processo de
aprendizagem e que este seja significativo para ele. Este envolvimento pode ser obtido por meio de
sua participação no desenvolvimento de todas as fases de seu currículo, desde os estágios de
planejamento até a implementação das estratégias, à avaliação do trabalho realizado e às decisões a
respeito do planejamento futuro.
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Contudo, a Faculdade CNA pretende desenvolver um modelo de projeto pedagógico
personalizado, onde as práticas (aprendizagem) seja visto como uma associação determinada pelo
tipo de estudante e pelo ambiente (maneiras de ensinar). Neste projeto, o estudante precisa ser
envolvido no planejamento e na implementação das estratégias instrucionais, a fim de torná-lo mais
motivador e facilitador do desenvolvimento das habilidades de solução de problemas e tomada de
decisão.

3.1.3 Práticas pedagógicas inovadoras

As práticas pedagógicas são todas as situações que se criam entre docentes, discentes,
instituição, mundo produtivo e sociedade, a fim de atingir a apropriação e a transferência dos
saberes nas suas relações, buscando o desenvolvimento de uma sociedade ávida de conhecimento.
Elas devem estimular a construção do conhecimento por meio da utilização da
interdisciplinaridade no desenvolvimento de projetos. A instituição incitará o potencial dos
professores e coordenadores nessa reformulação periódica, visto que esses possuem conhecimento
e experiência profissional da área, antes do início dos períodos letivos, visando uma maior integração
entre os docentes e articulando a interdisciplinaridade nas disciplinas propostas e, durante o curso,
para dar continuidade ao processo de integração. Isto implica uma prática permanente de avaliação
para uma melhor articulação do processo ensino aprendizagem.
Sendo assim, as orientações pedagógicas para a obtenção da efetiva qualidade do processo
de ensino-aprendizagem no âmbito das salas de aulas, se caracterizam por:
 aulas expositivas e dialógicas articulando-se sempre que possível com outras práticas
tais como: resolução de problemas, aulas de laboratório, atividades acadêmicas
complementares, atividades de pesquisa bibliográfica, visitas técnicas, etc;
 aulas práticas em laboratórios como ações imprescindíveis ao processo de
experimentação;
 avaliação do aproveitamento dos alunos realizada através da demonstração da
compreensão dos processos observados, por meio de relatórios escritos, exposições
individuais ou em grupo, workshops e painel de debates;
 desenvolvimento de projeto interdisciplinar ao longo de um período podendo ser
executado individualmente e/ou em grupo;
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 desenvolvimento de projetos concorrendo para a aproximação do acadêmico com a
realidade situacional;
 exercício da ação docente facilitadora e reguladora do processo ensino-aprendizagem
caracterizada pelo diálogo, pela suscitação da participação discente, visto que o
professor não é o único repositório do saber;
 realização de atividades complementares tais como, seminários, mini-oficinas, painel
integrado, conferências, jornada acadêmica, etc.;
 realização de Workshops envolvendo alunos, professores e comunidade;
 resolução de problemas reais por meio de proposição de questões vivenciadas,
objetivando que o aluno relacione-as à teoria;
 visitas técnicas para oportunizar a contextualização de conceitos e conhecimentos
adquiridos.
No âmbito da Educação a Distância, prevê-se a implantação e implementação em suas salas
de aulas virtuais:
 aulas disciplinas online: permite ao professor organizar e postar todo o material de sua
disciplina, aulas, vídeos, atividades, slides, jogos e outros.
 página da turma: onde centraliza todas as aulas e atividades para a disciplina que o
aluno está cursando. Permite, assim, ter acesso a todo o material didático e
pedagógico;
 fóruns: permite que o tutor poste questões para discussões. Ferramenta para o
registro de discussões assíncronas;
 pergunte ao tutor: espaço destinado para que os alunos postem suas perguntas e o
tutor possa respondê-las;
 avaliação/exercícios: criação de avaliações e exercícios que podem ser associados às
aulas, permitindo ao aluno avaliar seus conhecimentos;
 relatórios de acesso: permite acompanhar a vida do aluno, facilitando o trabalho da
orientação pedagógica, que chama e orienta o aluno quando ele não está acessando os
conteúdos da plataforma;
 quadro de avisos: mural eletrônico que permite a interação entre o setor de EAD e os
acadêmicos;
 blackboard collaborate: espaço para encontros síncronos, sala de chat e sala virtual
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multimídia.
Contudo, a Faculdade adota como prática pedagógica, a vivência do aluno conciliada aos
conteúdos abordados em sala. Tal experiência, trazida pelos alunos, requer do professor uma
constante inovação nas metodologias de ensino.
A prática de ensino desenvolvida em sala de aula, por mais diversificada que seja, deve
privilegiar o princípio de que a aquisição do conhecimento é um processo a ser compreendido como
decorrência das trocas que o discente estabelece na interação com o seu meio social, profissional e
cultural, cabendo ao professor ser o mediador desse processo, articulando as trocas, tendo em vista
o desenvolvimento do senso crítico dos conteúdos. Dentro dessa perspectiva, podemos levar em
consideração alguns quesitos importantes para nortear o trabalho do professor:
 assegurar ao professor a autonomia no seu trabalho, privilegiando o diálogo;
 favorecer a autonomia de aprendizagem, visando não apenas ao aprender a fazer,
mas, sobretudo, ao “aprender a aprender";
 propiciar ao discente o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias
para o seu bom desempenho e para a sua colocação no mercado de trabalho;
 propiciar condições para que sejam desenvolvidas atividades em equipes,
simulações, estágios, seminários, entre outros;
 realizar uma sondagem das experiências dos discentes, de forma que ele possa ter
um perfil da turma.

3.1.4 Interdisciplinaridade
A Faculdade CNA entende que o desenvolvimento de atividades e projetos de cunho
interdisciplinar favorece a formação de profissionais pluralistas e ao mesmo tempo com domínio
adequado do saber técnico em sua área de atuação. Este é um caminho viável para a superação da
fragmentação, contribuindo para a construção de um perfil de egresso que tenha domínio sobre seu
campo de conhecimento e seja capaz de dialogar com outros saberes, num processo permanente de
autoformação.
É fundamental que a execução dos currículos supere o fechamento do desenho
disciplinar e parta para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares consistentes que integrem
também a iniciação científica e a extensão. É também importante que os cursos de graduação e pós75
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graduação explicitem, em seus projetos pedagógicos, os eixos de integração temática, as linhas de
ação e a integração com a extensão, com vistas a trabalhar a construção da interdisciplinaridade, a
iniciação científica e a inserção crítica do estudante no contexto social.

3.1.5 Articulação entre teoria e prática
A Faculdade CNA entende que a articulação teoria-prática, baseia-se na tese segundo a qual
o conhecimento deve emergir da prática e a ela retornar mediado pela reflexão teórica. Eis aí uma
aplicação do conceito de práxis na área das ciências da educação. Trata-se também de enfatizar o
estudo e a reflexão epistemológica sobre a construção do conhecimento no contexto social do
educando e dos desafios presentes.
Para isto as

metodologias sócio-interativas dão uma importante contribuição a esta

articulação. Assim, é fundamental que os cursos estimulem a aplicação de metodologias dinâmicas
do processo ensino-aprendizagem como instrumentos de desenvolvimento do discente,
disseminando também a cultura da investigação, da discussão, do debate, do levantamento de
situações-problema para análise crítica.

3.1.6 Fundamentos dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
Os projetos pedagógicos dos cursos, no contexto mais amplo da prática social devem
contemplar a concepção de homem, de mundo e de sociedade; compromisso social, valorização
profissional e defesa das políticas de inclusão social. No contexto da prática pedagógica os projetos
devem superar o pressuposto do autoritarismo; enfatizar o trabalho coletivo interdisciplinar;
valorizar o currículo enquanto construção do conhecimento, e possibilitar a reflexão sobre a prática e
vivencia da avaliação qualitativa e processual.
Nesse sentido, além de contemplar no conjunto de suas ações, as inovações científicas e
tecnológicas e as exigências do mundo do trabalho, os projetos pedagógicos dos cursos devem
expressar uma política educacional a partir dos princípios filosóficos e políticos que possam
contribuir para a consolidação da missão da instituição, seu papel social e científico, de forma a
constituir-se em compromisso coletivo para a sociedade.
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3.1.7 Organização curricular
A organização curricular é contemplada pelo processo de revisão curricular, pela
flexibilidade curricular e pela integralização curricular, conforme detalhado abaixo.

3.1.7.1 Processo de revisão curricular
O que se pretende com o processo de revisão curricular é desenvolver na Instituição um
modelo de currículo personalizado, onde as habilidades sejam caracterizadas como uma associação
determinada pelo tipo de aluno e pelo ambiente (maneiras de ensinar). Por meio de um currículo
melhor contextualizado à realidade situacional local e regional, o aluno poderá ser envolvido na
implementação das estratégias instrucionais, a fim de torná-lo mais incentivador e facilitador do
desenvolvimento das habilidades de solução de problemas e tomada de decisão.
Será preciso renovar constantemente a instituição, com postura pedagógica atualizadora,
que tenha a crítica e o diagnóstico das necessidades da região como balizamento de um novo projeto
institucional que estabeleça as prioridades estratégicas de mudanças e prepare os estudantes para
serem líderes, portadores de valores éticos e políticos capazes de promover mudanças na sociedade
em que vão atuar.
Nesta nova abordagem curricular, a matriz deverá ser centrada em problemas que sejam
significativos para os alunos e que satisfaçam as suas necessidades, desde o ingresso do aluno na
Faculdade CNA.
A IES estruturará os currículos de seus cursos numa visão renovada pela epistemologia
contemporânea e pela consciência crítica e histórica inerente à responsabilidade social, cidadã e
inclusiva, orientando-se segundo a diretriz de sua visão e de sua missão. Porquanto, caracteriza seu
compromisso de formação acadêmica profissional e cidadã, através da firme intencionalidade em:
 promover uma formação profissional eficaz, otimizando uma graduação de qualidade
de caráter pluralista, crítica e reflexiva, que articula as especificidades das
competências técnicas, da formação profissional em equilíbrio com a formação geral,
humanística e ética;
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 possibilitar a capacitação e habilitação do egresso para acompanhar a evolução do
conhecimento teórico-prático em sua área, necessárias à atuação profissional futura;
 agir em prol do desenvolvimento regional, interagindo nos vários níveis de atuação,
demonstrando engajamento com as questões ligadas à sustentabilidade social e
ambiental;
 promover programas de serviços que interajam com as demandas da comunidade,
equacionando problemas e buscando soluções compatíveis com a realidade;
 prover a disponibilidade para o trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional;
 desenvolver o processo de revisão dos projetos pedagógicos dos cursos considerandose as necessidades ambientais externas, internas e os resultados do processo de
avaliação institucional com o intuito de manterem atualizadas e úteis às propostas dos
cursos e programas oferecidos.
Os currículos dos cursos serão, permanentemente, objetos de revisões, que deverão ser
monitoradas pelos avanços do conhecimento em cada área e pelas demandas do mercado de
trabalho. Seminários semestrais de revisão e de planejamento do currículo de cada curso deverão ser
conduzidos com a presença dos colegiados dos cursos e membros do Núcleo Docente Estruturante.

3.1.7.2 Flexibilidade curricular
As diretrizes pedagógicas adotadas conduzem à flexibilização dos componentes
curriculares. Os projetos pedagógicos dos cursos contemplarão as inovações que possibilitem essa
flexibilidade.
O regime seriado semestral, a ser adotado pela Faculdade CNA, permitirá a oferta, em cada
semestre letivo, de um bloco de disciplinas.
Os currículos dos cursos de graduação da Faculdade CNA estarão acordes com as diretrizes
curriculares nacionais, fixadas pelo Ministério da Educação, que permite essa flexibilidade.
As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório, por outro lado, serão
um espaço curricular propício ao desenvolvimento da flexibilidade e ao atendimento das
individualidades do educando.

3.1.7.3 Oportunidades diferenciais de integralização curricular
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A integralização curricular deve atender, em primeiro lugar, às normas fixadas pelo
Ministério da Educação.
Em relação aos bacharelados, a Resolução CNE/CES nº 2/2007, homologada no dia
18/6/2007, estabelece em seu anexo, que a carga horária mínima dos cursos será entre 2.400 a 7.200
horas. Outra legislação (Resolução CNE/CES nº 4/2009) foi publicada em 7/4/2009, tratando da carga
horária de alguns bacharelados da área de biologia e saúde que não foram incluídos na resolução
anterior, onde os mínimos para integralização variam entre 3.200 a 4.000 horas. A integralização
distinta das desenhadas acima pode ser praticada, como, por exemplo, no caso de curso ofertado em
turno integral, desde que o projeto pedagógico seja adequadamente justificado, o que deverá ser
observado e registrado por ocasião da avaliação in loco.
Os cursos superiores de tecnologia possuem seus prazos mínimos de integralização
estabelecidos de acordo com a Portaria nº 10, de 28 de julho de 2006, onde as cargas horárias
variam entre 1.600 e 2.400 horas, de acordo com cada eixo tecnológico.
Contudo, a Faculdade CNA sempre levará em consideração as legislações destacadas acima
como prazo mínimo de integralização para os cursos de graduação existentes, bem como para os que
pretende implantar. Ainda, em cada curso oferecido pela instituição estará definido no projeto
pedagógico o tempo de integralização com o prazo mínimo e máximo de conclusão.
Além dos critérios de integralizações desenhados acima, os alunos que tenham
extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos
de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração
dos seus cursos de acordo com as normas do sistema de ensino superior.

3.2 Perfil Geral dos Egressos
A Faculdade CNA visa formar e qualificar profissionais, bem como estimular a iniciação
científica e promover o desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em estreita
articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e regional,
oferecendo mecanismos para a educação continuada.
O Projeto Pedagógico de cada curso deverá abranger as aptidões, competências e
habilidades necessárias ao futuro profissional. Elas devem estar coerentes com os objetivos dos
cursos, os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades
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complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica e o trabalho de curso.
Sendo assim, a Faculdade CNA buscará, por meio dos projetos pedagógicos de seus cursos,
proporcionar aos alunos aptidões globais para:
 desenvolver ações, tanto em nível individual quanto coletivo, dentro de seu âmbito
profissional;
 assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais
instâncias do sistema a que esteja ligado, sendo capaz de pensar criticamente, de
analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos;
 realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da
ética;
 desenvolver ações fundamentadas na capacidade de tomar decisões, visando o uso
apropriado, a eficácia e o custo-efetividade, dos valores humanos e recursos materiais
disponíveis;
 serem acessíveis e manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na
interação com outros profissionais e o público em geral;
 dominar a comunicação verbal, não-verbal, habilidades de escrita e leitura e de
tecnologias de comunicação e informação;
 trabalhar em equipe multiprofissional, assumir posições de liderança, sempre tendo
em vista o bem-estar da comunidade, além de compromisso, responsabilidade,
empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma
efetiva e eficaz;
 tomarem iniciativas e a atuar com criatividade e inovação;
 serem capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua
prática;
 serem empreendedores; e
 terem responsabilidade social no exercício de suas atividades profissionais.
 Para alcançar este perfil profissional geral delineado, deverão ser desenvolvidas nos
alunos, ao longo dos cursos, competências e habilidades para:
 reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo em que estiver envolvido, atuar preventivamente,
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transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de
complexidade, o processo da tomada de decisão;
 desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
 refletir e atuar criticamente sobre a esfera de sua atuação, compreendendo sua
posição e função na estrutura ou sistema sob sua responsabilidade, controle ou
supervisão;
 dominar os conhecimentos científicos básicos da sua área de atuação e ter raciocínio
crítico na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos problemas e na
sua resolução;
 conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura crítica de
artigos técnico-científicos e a participação na produção de conhecimentos;
 lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas de sua
área profissional.
Contudo, ao final dos cursos, os egressos estarão habilitados a exercer suas funções
junto ao mercado de trabalho.

3.3. Atividades Práticas e Estágio
As práticas estarão asseguradas em todos os cursos propostos pela Faculdade CNA, seja por
meio do oferecimento de atividades laboratoriais, visitas técnicas, das Atividades Complementares,
do Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado PROJETOS INTEGADORES e/ou por convênios que
serão firmados como forma de assegurar a qualidade de seus cursos e da formação de seus futuros
egressos.
A Faculdade CNA designará professores do seu quadro docente para realizar o
acompanhamento e orientação das atividades a serem desenvolvidas nas práticas, como também
destinar espaço físico próprio de acordo com a especificidade dos cursos propostos.
Eis o detalhamento das práticas informadas acima:

a)

Prática Profissional
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As práticas curriculares tratam de uma atividade que se constrói no âmbito do ensino e
deverá ser uma atividade tão flexível quanto outros pontos de apoio do processo formativo, de
modo a abranger os múltiplos saberes da atividade acadêmico-científica-profissional.
Essas atividades, articuladas ao ensino, estão ligadas ao conceito de “capacidade
laborativa” na medida em que as competências geradas irão contribuir para a formação específica do
estudante no que se refere à sua formação profissional, bem como ao conceito de “laborabilidade”
(em lugar de empregabilidade) na medida em que essas competências constituem na verdade um
trabalhador polivalente que pode, quando bem preparado, ser mais autônomo para decidir seu
percurso no mercado de trabalho.
A Faculdade CNA oportunizará situações concretas vinculadas à prática profissional dos
graduandos, visando ao desempenho técnico, humano e político. Subsidiada por fundamentações
teóricas de ensino e de aprendizagem cuja formação prevê um profissional competente nos atributos
de sua profissão, detém uma metodologia de ensino cuja prática associa-se aos conceitos teóricos
numa simbiose com dimensão que extrapola os antigos conceitos desarticulados da prática versus
teoria em momentos sucessores.
Assim é que os laboratórios, as atividades práticas e as organizações conveniadas
oferecerão ambiente sustentável para a experiência na prática profissional daquilo que os egressos
irão se defrontar no mercado de trabalho, promovendo a coexistência do exercício da prática e a
reflexão inerente, embasada nos fundamentos teóricos que lhe servirão como patamar para análise.
O regulamento geral das atividades práticas estão descritas em regulamento próprio.
b)

Atividades Complementares

As atividades complementares permearão todo o currículo dos cursos, dando-lhe maior
flexibilidade no trato dos mais diversos temas e assuntos, voltados para a promoção da
interdisciplinaridade. Serão caracterizadas como seminários, palestras, mesas redondas, debates,
etc., dentre muitas outras formas que colabore para o enriquecimento do currículo dos cursos e
contemple o perfil traçado do profissional.
Favorecerá o aluno numa participação ativa em atividades extracurriculares, que
complementarão seu conhecimento e o ajudarão a construí-lo de uma forma mais eclética e criativa,
a partir de um estreitamento das relações com conteúdos das disciplinas que estarão sendo
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cursadas, de outros que ainda não foram estudados/abordados nos currículos e inclusive de assuntos
emergentes nas áreas de atuação da Faculdade CNA que merecem ser abordados e debatidos com
profissionais, empresários, professores, sindicatos, associações e outros.
Esse exercício de participação permitirá ao aluno ir aprendendo a se expressar nos eventos,
com apresentação de trabalhos ou outros tipos de intervenções, assim como proporcionará maior
envolvimento e estreitamento das relações com alunos de outros períodos, formando um curso
harmônico e coeso.
A formação do aluno, nesse sentido, não ficará restrita a sala de aula, com atividades
estanques, mas poderá interagir criativamente com outros contextos e ajudará a desenvolver
habilidades que podem contribuir para a formação do seu perfil profissional.
As atividades complementares serão desenvolvidas em três níveis: como instrumento de
integração e conhecimento do aluno da realidade social, econômica e do trabalho de sua área/curso;
como instrumento de iniciação científica e ao ensino; e como instrumento de iniciação profissional.
Será de competência do colegiado de curso normalizar as atividades complementares ao
longo do tempo de integralização curricular, em coerência com as diretrizes estabelecidas pela
Faculdade CNA e com as do MEC. As atividades complementares serão computadas no sistema de
horas, para efeito de integralização do total previsto para o curso.
As atividades complementares estarão previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos e
as modalidades admitidas serão divulgadas pela direção e coordenações de cursos, a fim de permitir
a sua livre escolha pelo aluno.
O regulamento geral das Atividades Complementares está registrado em documento
próprio.
c) Trabalho de Conclusão de Curso

A atividade científica será parte integrante e fundamental da formação do profissional
que se dedica a qualquer área do conhecimento, pois a sociedade contemporânea requer
profissionais com conhecimento de métodos científicos, que auxiliem na produção de novos saberes
e busquem as resoluções de problemas, razão pela qual o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
intitulado PROJETOS INTEGRADORES, será tomado como obrigatório. De acordo com a legislação
vigente, na Faculdade CNA, os PROJETOS INTEGRADORES tem como objetivo principal trazer
respostas para questões que existem em relação às práticas oriundas no campo do saber, como nas
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Cadeias Produtivas do Agronegócio.
O PROJETO INTEGRADOR terá sua estrutura composta por elementos obrigatórios e visa
o estudo de um tema delimitado, objetivando o aprofundamento do conhecimento, como
importante contribuição para o segmento em que se insere.
O regulamento geral do PROJETO INTEGRADOR está registrado em documento
específico.
d) Estágio Supervisionado
O Estágio Supervisionado não é parte integrante do processo de formação acadêmica do
acadêmico do curso superior de tecnologia e, portanto, não obrigatório para a obtenção do grau de
tecnólogo nos cursos da Faculdade CNA.

3.4 Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos
A Faculdade CNA incentivará e estimulará, seu corpo docente a produzir materiais
pedagógicos próprios, tais como: apostilas, regulamento para elaboração de trabalhos científicos,
mídias didático-pedagógicas, cujo objetivo é o usufruto desta produção nas aulas e atividades
didáticas para os cursos que oferece.

3.5 Avanços Tecnológicos
O atual processo de avanço tecnológico trouxe a toda sociedade fatores que favorecem a
vida das pessoas. Em decorrência das tecnologias podemos desfrutar de momentos de descontração,
aprendizagem e conforto, pontos que se tornaram rotina no dia-a-dia de qualquer cidadão.
As novas tecnologias vêm contribuir a abordagem do professor, a compreensão do aluno e
ao conteúdo apresentado, sendo um forte recurso didático no processo de ensino-aprendizagem
nestes novos tempos. É interessante notar que programas educativos, jogos, sites educacionais,
transformam e dinamizam o ambiente, quando são usados de forma pedagogicamente planejada.
É importante lembrar que nas novas tecnologias digitais também há problemas de vários
aspectos. Nas instituições que disponibilizam desses equipamentos observa-se que os profissionais
muitas vezes não estão aptos adequadamente para um processo educativo de qualidade, cabendo a
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elas capacitar estes profissionais para correta atuação no mercado de trabalho, inclusive na própria
instituição.
A educação serve para fazer mais do que usuários e desenvolvedores de tecnologias,
encontramos uma forte preocupação sobre o papel das instituições de ensino no momento atual,
onde o aluno passa a ser o centro da situação. Enfatizamos ainda que as instituições necessitem
oferecer a eles formação, aquisição de novas habilidades e atitudes de valores numa sociedade em
processo de constante transformação.
As inovações tecnológicas devem contribuir de modo decisivo para transformar as
instituições de ensino em um lugar de exploração de culturas, de realizações de projetos, de
investigação e debate. Os desafios para realização de projetos e propostas advêm de descobrir meios
criativos de manipular a tecnologia educacional a inspirar professores e educandos a gostar e atuar
no processo de aprendizagem.
Os caminhos futuros nas relações entre novas educações e tecnologias referendam o
desenvolvimento de novas aprendizagens além de seus desafios de reestruturação curricular e
metodologias de ensino que atendam a uma realidade de ambientes digitais. Estas tecnologias vêm
facilitar a interculturalidade e o envolvimento na produção e aquisição de conhecimentos.
Sendo assim, o avanço tecnológico nos adverte para renovarmos e adaptarmos aos novos
tempos buscando uma comunicação mais atualizada e um amplo desenvolvimento da aprendizagem
e a Faculdade CNA, juntamente com as demais instituições de ensino superior, é peça fundamental
para o desenvolvimento deste processo.
Portanto, para a Faculdade CNA, a aquisição de tecnologia didático-pedagógica, que venha
enriquecer e qualificar o processo de ensino-aprendizagem configura necessidade ímpar para o
desenvolvimento dos conteúdos e atividades propostos pelos cursos.

3.6. Políticas Institucionais e Princípios Metodológicos para a Modalidade Educação a Distância
Refletir sobre o Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade CNA é pensá-lo no contexto
da sociedade e nas relações com o País.
Nos dias atuais de crise e busca de superação, é importante inovar, repensar, fazer
rupturas, criar uma nova formulação dos vínculos entre educação e sociedade para orientar o
trabalho teórico/prático e as decisões políticas institucionais. É necessário que a Instituição,
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permanentemente, busque desafios para a própria superação.
A Faculdade CNA tem como premissa fomentar, por meio de ações colegiadas, um projeto
pedagógico transformador, que leve a sua real missão que é atender ao país e aos seus cidadãos,
melhorando a vida das pessoas por meio de uma educação superior responsável.
A Faculdade CNA está ciente de que uma Instituição de Ensino Superior (IES) deve ser um
espaço permanente de inovação, na qual o ensino – incluindo a atualização dos Projetos Pedagógicos
de Curso (PPC), o perfil do egresso, as matrizes curriculares, as competências e habilidades, os
conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais), os componentes curriculares e eixos
temáticos, as metodologias de ensino, as atividades de aprendizagem, o processo de avaliação – a
iniciação científica e a extensão encontrem espaços para discussões e, consequentemente, revisão
de paradigmas, mudança de modelos mentais e de hábitos e culturas.
A Faculdade CNA compreende que as tecnologias de informação e comunicação
transformaram as nossas relações e a relação do aluno com o processo de ensino-aprendizagem; por
isso, desenvolve soluções de aprendizagem que criam novas articulações entre professores, alunos e
conhecimento, como vídeos, áudios, multimídias etc. A Instituição tem buscado novas linguagens e
novos meios para se comunicar com os alunos que hoje são “navegadores”, circulam por uma ampla
gama de informações, fazem uso de diversos meios de comunicação e interagem por meio das redes
sociais. Oferecer educação a distância é, portanto, para a instituição, a continuidade de um conjunto
de ações educacionais que a Instituição realiza para transformar o processo de ensino aprendizagem
adaptando-o aos novos tempos.
Os alunos hoje circulam livremente no mundo virtual por um repositório de conteúdos que
eles mesmos ajudam a construir, como blogs, Twitter, Wikipédia etc. Essas possibilidades
potencializam o acesso ao conhecimento. É esse contexto que inspira a proposta de Educação a
Distância da Faculdade.
Sendo assim, a oferta de educação a distância da instituição atinge os objetivos propostos
para os cursos presenciais ultrapassando-os, por ampliar em escala a capacidade de atendimento no
território nacional com a sua proposta pedagógica de excelência, ao fazer uso de fóruns de discussão
e de outras ferramentas de comunicação hoje existentes e tão bem-recebidas pelos alunos.
Os princípios metodológicos da educação a distância da Faculdade CNA estão
fundamentados na interação aluno/conhecimento científico mediada pelas tecnologias de
informação e comunicação, bem como pelo processo de tutoria possibilitado por um ambiente
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virtual de aprendizagem. O propósito com a educação a distância é formar alunos autônomos e
cidadãos.
A Faculdade CNA adota práticas de estudos com metodologias e atividades de
aprendizagem que provocam em seus alunos o desenvolvimento da autoaprendizagem, estimulando
a autonomia intelectual e a articulação entre teoria e prática.
Em função da missão institucional, concentra-se esforços para contribuir na formação
integral do indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir
corretamente, formando cidadãos conscientes, capacitados para a vida profissional e cívica,
conforme as exigências da sociedade moderna.
A Faculdade conta, com Polo Sede de Apoio Presencial, organizados de forma a atender
plenamente a legislação, com infraestrutura adequada, acessibilidade, recursos didáticos e
tecnológicos necessários; visando propiciar formação proativa e empreendedora, para os alunos dos
cursos tecnológicos da Faculdade CNA. Facilitando a busca por novas oportunidades, seja uma nova
tecnologia de produção, produto inovador e novos mercados, que permitam o aumento da
produtividade ou melhoria da qualidade.
Para garantir a formação pretendida, segundo os Projetos Pedagógicos de Cursos, as
disciplinas são ofertadas por módulo, sendo duas ou três a cada módulo, conforme matriz curricular
do curso. A metodologia foi desenvolvida de forma que integram as Unidades Temáticas da Disciplina
estruturada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Cada disciplina terá:
 Material didático institucional: Vídeos, infográficos, exercícios, conteúdo teórico,
biblioteca digital;
 Acervo bibliográfico físico e/ou virtual;
 Tutoria a distância, com profissionais especializados nos conteúdos em estudo;
 Provas presenciais obrigatórias;
 Participação em atividades online, por meio do AVA.
Para a implantação dos polos EaD, a Faculdade CNA consta com a experiência do SENAR,
bem como realizou pesquisa sobre as carências educacionais na área do agronegócio, que em síntese
A Faculdade CNA está inserida no sistema CNA/SENAR/ICNA que trabalha, há mais de 20
anos, no oferecimento de educação no nível de qualificação profissional. Mais de 60 milhões de
pessoas já foram beneficiadas com os cursos de formação inicial e continuada liderados pelo SENAR.
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Não obstante, dadas as carências educacionais no campo, tanto de trabalhadores quanto de
proprietários rurais e suas famílias, é indispensável que se avance muito mais em duas direções.
A primeira, na ampliação do nível de educação ofertado à população rural e à cadeia do
agronegócio, com a oferta sistemática da educação profissional técnica de nível médio e da educação
profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.
A segunda, ampliar a escala de atendimento educacional da população rural,
majoritariamente marginalizada do sistema de educação formal e informal. A carência de
infraestrutura física escolar no meio rural e nos pequenos municípios é uma realidade insofismável
que exclui da educação profissionalizante boa parte dos residentes no campo.
Porém, hoje já se dispõe de tecnologias, metodologias e experiências pedagógicas capazes
de propiciar acesso amplo à população do meio rural à educação profissionalizante. Trata-se da
educação à distância, ou EaD, que faz amplo uso das tecnologias da informação para levar o
conhecimento de forma mais democrática e com menor dependência de estruturas físicas de grande
porte. A EaD traz consigo um grande potencial de atendimento a uma parcela muito maior da
população, com custos menores e perspectivas de melhorias qualitativas do ensino.
O SENAR, devido a sua capilaridade no meio rural e ampla experiência com formação
profissional, resolveu expandir o alcance da rede de educação profissional por meio da EaD a fim de
levar ensino de qualidade para as os municípios de base agropecuária e localidades rurais mais
afastadas, utilizando-se dos benefícios e vantagens de alcances da educação a distância, além de
disseminar esta modalidade na cultura educacional da população do meio rural.
E é neste momento que a Faculdade CNA se junta ao SENAR e intensifica as ações que
visam superar as dificuldades educacionais do campo e aumentar a oferta de oportunidades de
estudos para os que nele residem.
A Faculdade CNA tem na sua gênese uma vinculação clara e consistente com os negócios
rurais e agroindustriais. Vinculada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a Faculdade pretende
ofertar cursos à distância que atendem prioritariamente ao agronegócio, seja através de cursos
específicos ou especializados na produção agropecuária e agroindustrial, seja em projetos
pedagógicos que enfatizam o agronegócio como o setor beneficiado pelos cursos não especializados
nos negócios rurais.
Os Cursos tecnólogos da Faculdade CNA pretendem atender a essa demanda de formação
profissional para a provisão de mão-de-obra qualificada, ofertando ao agronegócio um nível mais
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elevado de educação abarcando uma parcela muito maior dessa população, por meio da educação a
distância como ferramenta de ensino e aprendizagem.
Essa formação impulsionará a qualificação e profissionalização da força de trabalho do
campo, além de gerar no meio rural ganhos com inclusão produtiva e social, geração de renda,
fixação da juventude e preservação da sucessão familiar. Juntos, esses fatores representam esforços
que potencializam o desenvolvimento do produtor rural e consequentemente do agronegócio
brasileiro.
Os cursos Tecnólogos em Gestão do Agronegócio, Gestão de Recursos Humanos, Gestão
Ambiental, Logística e Processos Gerenciais na modalidade a distância, serão os primeiros a serem
oferecidos pela FACULDADE CNA através de polos de apoio presencial mais a sede, em parceria com
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/ SENAR, em âmbito nacional, através da utilização das
estruturas físicas, operacionais e pedagógicas das administrações regionais do SENAR presentes em
todo o território nacional. A seleção dos polos levará em consideração consulta às administrações
regionais do SENAR sobre a demanda regional e capacidade operacional para a oferta de cursos
tecnológicos na modalidade EAD.
A forma de transferência de know-how e de competência em educação a distância de todo
o sistema CNA/SENAR/ICNA para a Faculdade ocorre de maneira constante e transparente, pois
todas as operações precisam considerar o perfil do público-alvo.
Para a definição dos polos de apoio presencial e dos cursos serão consideradas, ainda, as
seguintes variáveis: carências de mão de obra especializadas na cadeia da agricultura e pecuária;
fatores populacionais das regiões e cidades contempladas com a criação de polos de educação a
distância, tais como quantidade de matrículas no Ensino Médio, quantidade de matrículas no Ensino
Superior, população total e variações e as principais atividades econômicas.
Quanto aos indicadores avaliativos para estdo de viabilidade dos polos, trabahou-se com
taxa líquida de matrícula do ensino médio e do ensino superior. O primeiro avalia o percentual de
matriculas no ensino médio sobre o total da população em idade adequada de 15 a 17 anos, e o
segundo, do ensino superior, com a poplação em idade de 18 a 24 anos. O indicador do ensino
médio foi calculado em 33 cidades brasileiras selecionadas do estudo de viabilidade para
implementação dos polos da rede de ensino Faculdade CNA, considerando os dados coletados do
Censo Escolar da Educação Básica 2014 do Inep/MEC e os dados do Censo Demográfico 2010 do
IBGE. O indicador é uma estimativa da taxa líquida de matricula em 2014, dado que são oriundos de
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fontes de dados distintas. Igualmente, para o ensino superior, indicador foi calculado nas 33 cidades
brasileiras selecionadas para o estudo de viabilidade considerando os dados coletados do Censo da
Educação Superior 2013 do Inep/MEC e os dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE. O indicador
calculado é uma estimativa da taxa líquida de matricula em 2013, dado que são oriundos de fontes
de dados distintas.
Foram analisados também os indicadores de estimativas de vagas ead para os cursos
propostos, ingressantes em cursos superiores que serão ofertados pela Faculdade CNA, matriculas
em cursos superiores que serão ofertados pela Faculdade CNA, concluintes em cursos superiores que
serão ofertados pela Faculdade CNA, Produto Interno Bruto 2012 (em mil R$, Valor Adicionado Bruto
da Agropecuária 2012 (em mil R$),População Urbana de 15 a 17 anos em 2010 (em mil pessoas),
População Urbana de 18 a 24 anos em 2010 (em mil pessoas), População Rural de 15 a 17 anos em
2010 (em mil pessoas), População Rural de 18 a 24 anos em 2010 (em mil pessoas)
A população brasileira mensurada pelo Censo Demográfico do IBGE era de
190.755.799 habitantes em 2010. No ano de 2013, o número de vagas EaD ofertadas no País, no
curso de Agronegócio, era de 647, no curso de Processos Gerenciais 21.759, no curso de Logística
16.378, no curso de Recursos Humanos 42.507 e no curso de Gestão Ambiental 14.479, conforme os
dados obtidos do Censo da Educação Superior 2013. O número de matriculados no país em cursos de
graduação presencial era de 2.383.856 alunos no ano de 2013 e de 1.153.572 alunos nos cursos de
graduação à distância, conforme dados obtidos do Censo da Educação Superior 2013.

3.7 Responsabilidade Social da IES
A responsabilidade social na Faculdade CNA poderá ser medida pelo seu compromisso na
condução do exercício das funções institucionais e no planejamento e gestão acadêmicoadministrativos, tendo presentes competência, eficácia e eficiência da comunidade acadêmica, a fim
de contribuir efetivamente para a inclusão social e o desenvolvimento sócio-econômico da região em
que está inserida.
A defesa do meio ambiente, a preservação da memória cultural e da produção artística
regional inserem-se, também, nas políticas, diretrizes, estratégias e ações da Faculdade CNA com a
responsabilidade social.
Esta responsabilidade, na Faculdade CNA, será implementada por meio de políticas que
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assegurem qualidade da formação dos seus alunos e dos serviços prestados; promoção de valores
éticos; promoção de programas de incentivo, aprimoramento e qualidade de vida de seus
colaboradores; e estabelecimento de parcerias.
Sua presença será visível no desenvolvimento de atividades de extensão da Faculdade CNA
(visitas técnicas, programas, projetos, eventos e serviços) sobre temas relevantes que tenham
impacto na aprendizagem dos alunos.
Constará, também, do desenvolvimento de ações no ensino e na iniciação científica, por
meio de:
 componentes curriculares permanentemente atualizados, levando-se em conta as
diretrizes curriculares nacionais, os avanços da ciência e da tecnologia e as condições
regionais;
 seminários, encontros e atividades complementares (curriculares e extracurriculares)
integrando as comunidades acadêmica e social;
 desenvolvimento de projetos de iniciação científica voltados para a solução dos
problemas regionais; e
 participação efetiva dos alunos, sob a supervisão dos professores, em todas as ações
de integração com a comunidade social, especialmente, em relação às minorias e aos
excluídos.
 Além disso, esta responsabilidade será desenvolvida na implementação de planos e
programas de incentivos e benefícios voltados à comunidade acadêmica, destacandose os seguintes:
 bolsas destinadas às atividades de iniciação científica;
 bolsas de monitoria;
 planos de carreira docente e de cargos e salários para o pessoal técnicoadministrativo;
 plano de capacitação dos corpos docente e técnico-administrativo;
 incentivo à participação de docentes e discentes em eventos, ligados à sua área de
trabalho/estudo;
 condições adequadas de segurança; e
 clima organizacional que valorize o capital humano.
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3.8 Implantação e Desenvolvimento da IES e dos Cursos

A Faculdade CNA, inicialmente, decidiu por implantar cursos de graduação (tecnologia) e
de pós-graduação lato sensu, na modalidade presencial e a distância conforme quadros
demonstrados abaixo.
No decorrer de seu primeiro quinquênio, os dirigentes da Faculdade CNA avaliarão o
mercado onde a instituição está inserida e, se outros cursos ou modalidades tiverem uma demanda
considerada, a Faculdade promoverá por meio de aditamento ao seu PDI, conforme a legislação
vigente, a inclusão dos mesmos.
O regime de matrícula adotado aos cursos será o seriado semestral.

3.8.1 Programação de abertura de cursos de graduação
O novo curso, a ser elaborado o seu projeto pedagógico, bem como a sua implantação na
modalidade presencial, com devida autorização, será o CST em Comunicação Institucional, grau
Tecnólogo, 100 vagas anuais, com 50 alunos por turma.

3.8.2 Programação de abertura de 2 novos cursos de graduação a distância
Os 2 novos cursos de graduação a serem elaborados os seus projetos pedagógicos, bem
como a sua implantação, na modalidade a distância na vigência deste PDI são: CST em
Comunicação Institucional (Curso 1), CST em Agrocomputação (Curso 2).
A seguir, a quantidade de vagas por curso e de polos de apoio presencial será:
QUANTIDADES

2020

2021

2022

Vagas curso 1
Vagas curso 2
Polos

1.000
1.000
100

1.000
1.000
100

1.000
1.000
150

3.8.3 Programação das disciplinas do curso presencial que serão ofertadas na modalidade a
distância
A seguir as disciplinas do curso presencial que serão ofertadas na modalidade a distância –
20% da carga horária dos cursos reconhecidos.
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DISCIPLINA
Associativismo, Cooperativisimo e Sindicalismo
Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar
Planejamento Estratégico Rural
Direito Aplicado ao Agronegócio
Gestão de Pessoas
Topicos Especiais

SEMESTRE
2º
3º
4º

5º
6º

3.8.4 Programação dos cursos que serão ofertadas na modalidade a distância
A seguir os cursos de graduação a serem implantados, na modalidade a distãncia na
vigência deste PDI: CST em Gestão do Agronegócio, CST em Logística, CST em Gestão Ambiental, CST
em Gestão de Recursos Humanos, CST em Procesos Gerenciais.

3.8.5 Quantidade de Polos de Apoio Presencial e de Vagas anuais para 2018-2022

2018
Quantidades
De polos
De vagas

1º

2019

2º

25
50
2.900

1º

2º

50
50
4.700

2020
1º

2º

75
100
6.500

2021
1º

2022

2º

1º

100
100
8.300

2º

125
150
10.000

3.8.6 Programação dos cursos presenciais de pós-graduação
A seguir os cursos pós-graduação a serem ofertados (2) na modalidade presencial na
vigência deste PDI:

Nome do curso
Gestão de Projeto em
Agronegócio
Gestão Empresarial em
Agronegócio

Grau

Nº turma
Vagas Nº de alunos
por ano
Anuais por turma

Nº de
turma
2017-2021

Nº de
Alunos
matricu
lados

Lato Sensu

100

25

2

10

250

Lato Sensu

100

25

2

10

250
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3.8.7 Cursos de pós-graduação a serem implantados em 2018, na modalidade a distância

Os cursos pós-graduação a serem ofertados (2) na modalidade EaD, na vigência deste PDI,
serão:

Nome do curso
Gestão de Projeto em Agronegócio
Gestão Empresarial em Agronegócio

Grau
Lato Sensu
Lato Sensu
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4. POLÍTICAS GERAIS ACADÊMICAS

4.1 De ensino
Pressupõe-se que à Educação cabe preparar o indivíduo para compreender a si mesmo e ao
outro, através de um melhor conhecimento do mundo e das relações que se estabelecem entre os
homens e entre estes e o meio ambiente físico e social.
A Faculdade CNA entende também que à Educação cabe preparar os indivíduos para
compreender os impactos das novas tecnologias na cultura através da concepção de sociedade como
um processo complexo e inacabado onde valores e paradigmas estão sendo permanentemente
questionados.
Entende ainda que a sociedade “global” é composta por “diferentes”, cujas características
terão enorme importância para a Instituição na superação do “deficit de conhecimentos” e no
enriquecimento do diálogo entre povos e culturas. Então será a partir da compreensão das
diferenças individuais, da aceitação dos opostos, da tolerância com os adversos, que se construirá a
sociedade "global", pluralista e fraterna.
A Faculdade CNA, por fim, entende que, enquanto agência promotora de ensino superior,
deve ser precursora de uma política de ensino teoricamente rigorosa, sólida e articulada
organicamente a um projeto de sociedade em transformação e de educação comprometida com os
coletivos constituídos.
Consequentemente, a Faculdade CNA deverá estar continuamente preocupada com a
transmissão e a construção do saber, com a iniciação científica, com inovações, com o ensino e a
formação profissional que contemple conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à atuação
eficaz do acadêmico - futuro cidadão - bem como com a educação continuada e a cooperação
técnico-científica-cultural, a fim de contribuir com a agropecuária e o desenvolvimento sustentável
do setor rural nacional.
Como instituição de ensino, iniciação científica e extensão, portanto, responsável pela
criação de saber, a IES irá contribuir na resolução de certos problemas que se põem à agropecuária
através da formação intelectual e política de seus egressos. No âmbito social, provocará e participará
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de debates sobre as grandes questões éticas e científicas com as quais a sociedade se defronta.
Consciente de seu papel no processo de formação democrática e com a dinâmica flexível
que deverá adotar, a Faculdade CNA preservará, sempre que possível, o caráter pluridimensional do
ensino superior, proporcionando ao acadêmico formação geral necessária à superação dos “desafios
de renovadas condições de exercício profissional e de produção de conhecimentos”. Nesse sentido,
adotará também a prática do estudo independente, na perspectiva da autonomia intelectual, como
requisito à autonomia profissional e o fortalecimento da articulação da teoria com a prática por meio
da iniciação científica e da participação em atividades de extensão.
Para garantir seus objetivos, a Faculdade CNA, pretende organizar a Educação que se
desenvolve em torno de quatro aprendizagens fundamentais, ou seja:
 Aprender a conhecer - caracterizado pela busca do domínio dos instrumentos do
conhecimento com a finalidade precípua de descobrir, compreender, fazer ciência;
 Aprender a fazer - entendendo-se que, embora indissociável do “aprender a
conhecer”, o “aprender a fazer” refere-se diretamente à formação profissional, na
medida em que se trata de orientar o acadêmico a pôr em prática os seus
conhecimentos, adaptando a educação à configuração do trabalho na sociedade atual;
 Aprender a viver juntos - constituindo-se num grande desafio para a Educação, tendo
em vista que trata de ajudar os alunos no processo de aprendizagem para a
participação, a cooperação e, sobretudo, para a busca coletiva de soluções para os
problemas contemporâneos;
 Aprender a ser - integrando as três aprendizagens anteriores e caracterizando-se pela
elaboração de pensamentos autônomos e críticos que contribuam na formulação
própria de juízos de valor, formando assim um cidadão e profissional decidido e
preparado para agir nas diferentes circunstâncias da vida.
Para concretizar sua política de formação, a Faculdade CNA buscará promover o ensino de
qualidade por meio da criação e desenvolvimento de atividades acadêmicas que considerem os
conhecimentos, as habilidades e as atitudes essenciais à formação humana e profissional, sob a égide
da ética, da probidade e da democracia.
Essas diretrizes norteadoras requerem estratégias educativas variadas no pensar e fazer
acadêmicos da Faculdade CNA, que buscará gradativamente:
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 a construção coletiva - expressa na intenção e prática de cada segmento que constitui
a instituição, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e integração,
globalidade e especificidade;
 a interação recíproca com a sociedade - caracterizada pela educação e
desenvolvimento econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu compromisso
como potenciadora da formação humana e profissional;
 a construção permanente da qualidade de ensino - entendida e incorporada como
processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação;
 a integração entre ensino, iniciação científica e extensão - buscando a construção de
um processo educacional fundado na elaboração/reelaboração de conhecimentos,
objetivando a apreensão e intervenção na realidade enquanto uma totalidade
dinâmica e contraditória;
 a extensão voltada para seus aspectos fundamentais - tornar a coletividade
beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da iniciação científica,
socializando o saber universitário e a coleta do saber não-científico elaborado pela
comunidade para, estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua origem;
 o desenvolvimento curricular - contextualizado e circunstanciado, expressão da
concepção de conhecimento entendido como atividade humana e processualmente
construído na produção da vida material;
 a busca permanente da unidade teoria e prática - o que exige a incorporação de
professores e alunos em atividades de extensão e iniciação científica;
 a adoção de aspectos metodológicos - fundados nos pressupostos da metodologia
dialética que concebe a sociedade e a educação como dinâmicas, contraditórias e
partícipes da construção das relações infra e superestruturais.
Considera-se que o ensino superior no contexto atual da sociedade brasileira vem
enfrentando novos desafios, possibilidades, mas também dificuldades, demandando políticas que
implicarão em:
 melhoria da qualidade do ensino e da formação profissional, fomentando e reforçando
a inovação, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade nos programas
acadêmicos;
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 formação do cidadão crítico, ético, criativo e socialmente comprometido com a
sociedade, capaz de produzir, organizar, difundir e controlar o conhecimento;
 condições de igualdade no que se referem ao acesso e permanência, tomando por
base os méritos, capacidade, esforços e perseverança, sem permitir discriminação e
favorecendo a inclusão das minorias reconhecidas socialmente;
 desenvolvimento de habilidades que permitam a aprendizagem continuada, nas mais
deferentes situações de vida;
 formação que considere os aspectos ligados à socialização, integração, cooperação e
participação.
Desta forma, pelo fato da Faculdade CNA constituir-se num locus de produção de
conhecimento, vê-se conclamada a definir abordagens resultantes da investigação científica, na
busca da excelência do padrão de qualidade no ensino, na iniciação científica e na extensão, com o
propósito de atingir a formação profissional mais adequada de seus acadêmicos para o mercado de
trabalho e para o exercício democrático-participante de cidadania.
Assim, seu projeto institucional pretende chamar a atenção para a lógica do processo de
integração e de indissociabilidade, tendo o conhecimento como o núcleo definidor, por entender que
por esta via se superará a perspectiva gerencial e burocrática de uma divisão do trabalho acadêmico.
Para articular a complexidade deste universo de ação coletiva e social, este Projeto propõese a:
 estabelecer uma política de indissociabilidade Ensino-Iniciação Científica-Extensão,
considerando que a investigação, a transmissão, a aplicação e a transferência do
conhecimento se façam permanentemente, em uma articulação e em uma integração
essencial, uma vez que todo o ensino envolve a perspectiva da produção e da inovação
do conhecimento;
 considerar que a função institucional da investigação filosófica, científica, artística e
literária apresenta-se configurada como um processo de produção do conhecimento
novo, em torno de objetos definidos e respondendo a uma problematização específica,
segundo uma metodologia precisa da qualidade do ensino e da formação profissional,
fomentando e reforçando a inovação, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade
nos programas acadêmicos.
Nesse sentido, além dos cursos de graduação que pretende implantar, irá preocupar-se
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também com a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu com intuito de servir como base de
sustentabilidade ao processo de produção científica.
Estes procedimentos deverão ocorrer objetivando o fortalecimento do processo de
formação dos acadêmicos, de inúmeros profissionais do magistério e de outras áreas do mercado de
trabalho, em conformidade com a política de ensino de graduação e pós-graduação destacada à
frente.
Para seleção dos conteúdos e elaboração dos currículos dos cursos superiores ofertados, a
Faculdade CNA adotará os seguintes critérios, os quais deverão pautar os debates levados a efeito no
âmbito dos respectivos NDE´s:
Critério de Significação:
- O conteúdo será significativo sempre que for capaz de atender às necessidades,
aspirações e verdadeiros objetivos dos acadêmicos. Será, ainda, significativo quando compatível com
a realidade pessoal, social e cultural do estudante e expressar os verdadeiros valores existenciais
refletidos na missão e valores da Faculdade CNA. Os conteúdos serão significativos quando atingirem
profundamente o aluno, no que diz respeito a uma verdadeira aprendizagem e na consecução dos
objetivos da educação, como estabelecidos nas normas legais em vigor.
Critério de adequação às necessidades sociais e culturais:
- Os conteúdos devem refletir os amplos aspectos da cultura, tanto do passado quanto do
presente, assim como as possibilidades e necessidades futuras da sociedade. Os melhores conteúdos
são exatamente aqueles que atendem às necessidades sociais e individuais do individuo, porquanto
o estudante está inserido numa sociedade que lhe múltiplas exigências de toda a ordem e lhe impõe
uma gama de obrigações e responsabilidades. Não se pode, contudo, olvidar que esse mesmo
acadêmico é um indivíduo único, com necessidades pessoais e com objetivos particulares.
Critério de interesse:
- Um dos objetivos dos conteúdos é manter e desenvolver o interesse permanente do aluno
em atingir os seus objetivos, podendo assim resolver os seus problemas e atender às suas
necessidades pessoais. Os conteúdos selecionados devem refletir profundamente os interesses dos
alunos, servindo, pois, como aspecto essencial para seleção dos conteúdos das unidades curriculares
e, com isso, para elaboração dos currículos dos cursos ofertados pela Faculdade CNA.
Critério de validade:
- Exige que a estrutura essencial, que caracteriza estes conteúdos, reflita, tanto quanto
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possível, a utilização da disciplina da qual fazem parte. Todo o conteúdo, que não responder a este
critério de validade, é destituído de valor no contexto da oferta educacional pretendida, sendo capaz
de provocar o desinteresse, o desgaste intelectual e emocional do estudante, em decorrência da
perda do valor da aquisição de tal conhecimento. O conhecimento sem a aplicabilidade perde o seu
sentido e se torna irrelevante para qualquer estudante. É necessário selecionar conteúdos que sejam
válidos não só para o momento, mas que possam servir para toda a vida do indivíduo. Conteúdos que
abram novas perspectivas, novas visões, novas possibilidades. Conteúdos que o estudante possa
trabalhá-los, isto é, ocupá-los. Enfim, conteúdos que respondam aos anseios dos alunos.
Critério de utilidade:
- O critério de utilidade conduz a atender diretamente o uso posterior do conhecimento,
em situações novas. Na seleção de conteúdos, ele estará presente quando se alcança a harmonização
dos conteúdos selecionados para estudo, com as exigências e características do meio em que vivem
os alunos.
Critério de possibilidade de reelaboração:
- Refere-se à recepção, assimilação e transformação da informação pelo próprio aluno. A
reelaboração serve para que os conteúdos selecionados possibilitem ao aluno realizar elaborações e
aplicações pessoais a partir daquilo que aprendeu. Desse modo os conteúdos devem ser trabalhados
pelo aluno de forma pessoal e criativa. Mas, para que tal aconteça, esses conteúdos devem ser
adequados, para que os alunos possam desenvolver essa habilidade.
Critério da flexibilidade:
- Diz respeito às alterações que podemos realizar em relação aos conteúdos já
selecionados. A seleção dos conteúdos não pode ser caracterizada pela rigidez como se fosse uma
definição definitiva e inflexível. Ela consiste na possibilidade de alterar e de reestruturar, sempre que
for necessário, de acordo com as novas urgências e as novas situações que surgem no dia-a-dia do
aluno. Os conteúdos selecionados não devem ser estabelecidos e prontos, de modo que não possam
ser readaptados, mas de tal forma que possam atender aos objetivos ou certos requisitos. Enfim, os
conteúdos devem ser estabelecidos de maneira flexível, para possibilitar alterações, se necessário
for.
4.1.1 Ensino de Graduação

A política da Faculdade CNA para a graduação fundamenta-se na integração do ensino com
100
SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 1 e 2º andares, Brasília-DF, CEP 70.040-908.

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
a iniciação científica e a extensão, objetivando formação de qualidade acadêmica e profissional.
Cultiva e promove, portanto, uma prática calcada em princípios éticos que possibilite a construção
do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento cultural e o desenvolvimento de um
pensamento reflexivo, crítico e responsável, que impulsionem a transformação sócio-políticoeconômica da sociedade.
Esta política tem como princípios básicos:
 formação de profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar;
 formação política, social e econômica de cidadãos capazes de interagir na sociedade;
 valorização dos princípios éticos, morais e cristãos, contribuindo para o bem estar da
sociedade;
 flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao aluno a maior medida possível
de autonomia na sua formação acadêmica;
 atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em consideração as
Diretrizes Curriculares Nacionais e as demandas socioeconômico-culturais da região
onde a Faculdade CNA está inserida;
 incentivo à produção técnico-científica e didática do corpo docente;
 qualificação permanente do corpo social, em termos de titulação acadêmica e de
competências didático-pedagógicas.
Além disso, como o ensino de graduação da Faculdade CNA é baseado na ação integrada
entre teoria e prática profissional; na otimização dos currículos, considerando as diretrizes
curriculares nacionais e as necessidades da região de abrangência; na titulação e qualificação dos
docentes, segundo os padrões e critérios de qualidade; na adequação de sua infra-estrutura,
compreendendo biblioteca, laboratórios e recursos de informática, igualmente definidos pelos
padrões e critérios de qualidade; nos demais campos de estudos e iniciação científica, como meio
permanente de aprendizagem e pela incorporação da tecnologia no processo de formação
educacional, torna-se necessário o desenvolvimento das seguintes políticas educacionais:
 efetivar cooperação e intercâmbio técnico-científico e cultural com outras instituições
de ensino superior;
 aprimorar o sistema de comunicação interna e externa;
 elaborar projeto de marketing institucional;
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 estabelecer procedimentos de revisão e aprimoramento de normas e rotinas da
instituição;
 rever, sempre que for preciso, a estrutura organizacional;
 racionalizar a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros;
 unificar procedimentos administrativos e ampliar o uso de recursos tecnológicos que
visam acelerar o processo gerencial na IES.
Contudo, será considerada, na definição dessas políticas, a busca de excelência na
capacitação técnica visando atender a demanda por preparação, formação e aprimoramento
educacional e profissional, principalmente devido à inclusão dos avanços tecnológicos no ensino
superior.

4.1.2 Ensino de Pós-Graduação

A Faculdade CNA reconhecendo o importante papel social que a educação continuada
realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade e sendo este um componente
importante na missão institucional, propõe uma política de pós-graduação que resulte em um ensino
adequado e de acordo com as normas estipuladas pela legislação vigente e órgãos federais
responsáveis.
Esta política de pós-graduação será consubstanciada em ações que possibilitem alcançar
metas de qualidade na iniciação científica, na capacitação de corpo docente e na qualificação dos
cursos, em áreas definidas como estratégicas para o desenvolvimento regional e nacional,
prioritários para a própria Faculdade CNA, na área dos cursos que oferece.
O estabelecimento da política de pós-graduação partirá de pressupostos básicos que
norteiam suas ações e do diagnóstico da situação da pós-graduação na área de agronegócio e temas
afins, como também na área de gestão, na região. A partir desta análise, definirá o planejamento de
metas e ações, o cronograma e orçamento que forneçam as condições para implantação dos
programas de Pós-Graduação.
Os princípios básicos desta política serão:
 contribuir e participar do desenvolvimento regional e nacional na formação de
recursos humanos qualificados;
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 definir áreas prioritárias e desenvolver investigação científica nessas áreas, inclusive
com os parceiros;
 consolidar a concepção de programa de pós-graduação integrado à graduação;
 formar grupos em investigação científica;
 buscar sempre o melhor corpo docente em nível nacional;
 priorizar a excelência na qualidade do ensino para a formação profissional e técnicocientífica.
Coerente com os princípios e propostas que caracterizam a presente política, a PósGraduação adotará mecanismos de avaliação institucional, incluindo a participação de especialistas
internos ou externos, nacionais ou internacionais, conduzindo processos de acompanhamento dos
mesmos e revertendo seus resultados para a continuada melhoria de sua qualidade.

4.2 Política de Iniciação Científica
A iniciação científica é um processo educativo fundamental para a criação e a cultura de
investigação na Faculdade CNA, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e da extensão.
Sem dúvida, é imprescindível que ela ocorra no contexto de projetos desenvolvidos por docentes,
ligados às linhas de ação definidas pela instituição, ou, por meio dos trabalhos de conclusão de curso,
intitulado, Projeto Integrador, que assume uma relação fundamental com a iniciação científica.
Contudo, o que tem de ser levado em consideração, é que a concepção que deve ser
emprestada à iniciação científica é a de integração com o ensino, não fazendo desta um simples
programa de bolsa ou de estímulos para um grupo selecionado. Nela devem ser despertadas ações
didático-pedagógicas para os estudantes, constituindo o cerne de todo processo educativo.
Neste sentido, a iniciação científica na Faculdade CNA terá como objetivos:


Em relação aos alunos:
 despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais, para sua
participação efetiva em projetos científicos;
 proporcionar o domínio da metodologia científica e estimular o desenvolvimento
do pensamento científico e da criatividade;
 despertar uma nova mentalidade em relação às atividades científicas;
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 preparar o aluno participante de programa de bolsa de iniciação científica para o
acesso à pós-graduação;
 aumentar a produção acadêmica dos discentes bolsistas;
 proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos científicos e o
estímulo ao desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade.
 Em relação à Instituição:
 contribuir para a sistematização e institucionalização da iniciação cientíica na
Faculdade CNA
 propiciar condições para a execução dos projetos científicos;
 tornar as ações institucionais intensamente ativas e competitivas na construção
do saber e na geração de conhecimento;
 possibilitar a implementação otimizada d as atividades interdisciplinares;
 possibilitar mior integração entre a graduação e a pós-graduação;
 assegurar suporte qualitativo da formação profissional dos alunos da FACULDADE
CNA.
 Em relação aos docentes:
 estimular professores a engajarem-se nos processos acadêmicos (pesquisa e
extensão);
 estimular o aumento da produção científica dos docentes;
 incentivar o envolvimento de docentes em atividades de iniciação científica.
Por fim, a iniciação científica se realizará a partir dos períodos iniciais dos cursos de
graduação e será incentivada até a conclusão dos cursos. A recomendação para tal, é que se abra
espaço nos currículos para a inclusão da atividade, e valendo-se de todos os meios possíveis e
disponíveis, mas sobremaneira, embasada no(s):
 potencial de desenvolvimento econômico regional versando estudos sobre fatores que
viabilizam o crescimento econômico e a valorização da cidade e da região, tendo em
conta as peculiaridades do mercado local;
 mercado e ambiente de trabalho e perfil profissional, objetivando investigar as
condições de absorção dos profissionais pela agropecuária, e temas afins, visando
alimentar um banco de dados e análises sobre o universo mercadológico na cidade e
região;
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 estudos para o desenvolvimento de aplicativos para o setor da agropecuária e temas
afins, com finalidades educacionais.
A Faculdade CNA colaborará com o desenvolvimento da iniciação científica por meio de
trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelas disciplinas dos cursos que oferece, bem como por meio de
evento científico que desenvolverá anualmente, onde serão apresentados artigos elaborados por
meio do TCC, denominado Projeto Integrador e citado anteriormente, pela comunidade acadêmica.
Para que a política de iniciação científica consiga alcançar os objetivos desejados, foi
definido a regulamentação que se encontra em documento próprio.

4.3 Políticas de Extensão
A Faculdade CNA, tomando como parâmetro os padrões de qualidade referendados pelo
MEC, pretende desenvolver atividades de extensão, envolvendo corpo docente, discente e em
parcerias com propriedades rurais, sobre temas vinculados aos cursos pretendidos e incentivar a
elaboração e implementação de atividades práticas, visando a interação da teoria e prática.
As atividades de extensão terão como base o interesse local e regional e a construção de
parcerias, mediante a elaboração de instrumentos de contratos e convênios. Deve-se ter como
prioridade, o desenvolvimento de atividades acadêmicas de temas que envolvam, a um só tempo,
interesse local e interesse acadêmico de docentes e discentes, marcados pela interdisciplinaridade.
A Faculdade CNA, por meio da coordenação da extensão, indicará atividades, com a
finalidade de elaborar propostas de visitas técnicas, seminários e outras atividades, com vistas a dar
efetividade ao seu programa de extensão.
Contudo, esta política se conceberá como um mecanismo acadêmico de formação que
articula a teoria com a prática. Isto se fará em um processo educativo, acadêmico, científico, cultural
e comunitário que relaciona a extensão e o ensino de forma indissociável. Consequentemente, as
atividades de extensão devem significar uma troca sistemática e permanente de saberes, por meio
de uma comunicação produtiva com o setor rural, proporcionando o desenvolvimento acadêmico.
Além disso, pretende-se promover a ação social e a prestação de serviços articulados com
as diferentes demandas, podendo ser formatados projetos de extensão da Faculdade CNA
explicitando as maneiras como será garantida a indissociabilidade entre extensão, ensino e iniciação
científica.
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A extensão deverá configurar-se e concretizar-se como um procedimento de mão dupla,
com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que por sua vez encontrará na sociedade, a
oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico, onde o resultado das
atividades de extensão submetido à reflexão teórica, enriquece substancialmente.
É este fluxo que estabelecerá o intercâmbio de saberes sistematizados - acadêmico e
popular - advindos da produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade
situacional local, regional, nacional, democratizando o conhecimento acadêmico e confirmando a
participação efetiva da comunidade na atuação da IES e seu entorno.
Porquanto, a política de extensão da Faculdade CNA, além de instrumentalizadora do
processo dialético entre teoria-prática, será um procedimento interdisciplinar que favorecerá
enormemente a visão integradora do social, permitindo:
 articulação ensino e sociedade, por meio de ações de extensão desenvolvidas pela
comunidade acadêmica;
 construção da cidadania profissional do discente, por meio do conhecimento e da
interação com situações desafiadoras da realidade social;
 aproximação entre os currículos de formação profissional e a realidade social;
 estímulo à problematização como atitude de interação com a realidade;
 promoção à extensão mediante cursos e projetos especiais, abertos à participação da
população, prestando colaboração constante à comunidade, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da iniciação científica e
tecnológica gerada na Faculdade CNA.
4.4 Políticas de Estímulo à Difusão das Produções Acadêmicas: Científicas, Didático-Pedagógica,
Tecnológica, Artística e Cultural
Os eventos dos discentes da Faculdade CNA, serão apoiados e estruturados pela Instituição,
tanto no âmbito do planejamento anual dos cursos quanto por iniciativa da Direção. Dentre os
eventos organizados pelos cursos para exposição de resultados e trabalhos dos alunos estão:
encontro de iniciação científica e ciclos de debates nas jornadas acadêmicas; etc.
Alunos da graduação e da pós-graduação também podem submeter artigos para serem
publicados na revista eletrônica da Faculdade.
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4.5 Estratégias e meios de comunicação

A mantenedora definiu que o processo de comunicação e posicionamento da marca da
mantida deve ser trabalhada alinhada com a marca do sistema CNA/SENAR/ICNA, maximizando o
esforço em Marketing e tornando-o mais direcionado e eficaz, além de possibilitar ao público uma
continuidade perceptiva da imagem corporativa da Faculdade CNA associada ao sistema citado
anteriormente.

4.5.1 Canais de Comunicação

O objetivo fundamental dos canais de comunicação da Faculdade CNA será de prover aos
educadores modernas ferramentas de apoio ao ensino, baseadas nas tecnologias hoje disponíveis.
Estas ferramentas poderão ser utilizadas, tanto por professores quanto pela coordenação dos cursos.
Tais canais disponibilizarão um leque de recursos que permitirão o enriquecimento do
processo educacional e o estreitamento do relacionamento entre professores e estudantes,
constituindo-se em um instrumento no auxílio ao processo educacional.
A internet proporcionará o crescimento das funções e recursos de um sistema pedagógico a
verdadeiras ferramentas de integração da comunidade acadêmica e do ensino colaborativo,
permitindo que não somente o pessoal da área da secretaria, biblioteca e administrativo utilizem
seus benefícios, mas também estudantes e professores. Dessa forma, constituir-se-á num sistema de
controle acadêmico e administrativo moderno que provê, além dos recursos habituais fornecidos por
um sistema deste tipo, um universo de novos recursos, que o uso da Internet veio propiciar.
Portanto, a Faculdade CNA buscará ter meios de informação que se constituem de módulos
integrados que automatizam os diversos processos acadêmicos e administrativos, armazenando
informações, integrando as diversas áreas e fornecendo conhecimento para as tomadas de decisões.
Assim, visando à disseminação de conhecimento e informação, o discente, o egresso e os
docentes dos cursos da Faculdade CNA, contarão com vias de comunicação tais como: sistema de
gestão acadêmica; home page da IES; intranet; mala direta e flayers.
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4.5.2 Comunicação Interna
Com ênfase na qualidade educativa, a comunicação interna (endomarketing) terá por
objetivo fortalecer as relações humanas e a imagem da Faculdade CNA, de modo a oferecer aos
funcionários e estudantes a melhoria na prestação dos serviços.
Além, da existência de comunicação por rede de computadores, Intranet e informativos
internos, a Faculdade CNA desenvolverá as seguintes ações:
 Divulgação, por meio da Intranet, de eventos destinados a alunos e funcionários;
 Divulgação de datas comemorativas e da participação dos colaboradores/estudantes
em congressos, cursos e eventos externos;
 Divulgação sobre a realização de eventos;
 Interação entre os setores da instituição visando o favorecimento na comunicação –
esta ação prevê reuniões com os setores/núcleos para atualizar e avaliar as ações
desenvolvidas;
 Criação de pastas compartilhadas entre os setores para facilitar o acesso aos
documentos institucionais, via intranet, maximizando a produtividade, bem como
defesa do meio ambiente, reduzindo o volume de papéis em circulação interna.

4.5.3 Comunicação Externa

A comunicação da imagem da Faculdade CNA, perante a sociedade civil organizada,
acontece da seguinte forma:
 Apresentação e divulgação da imagem da Faculdade por meio eletrônico;
 Padronização de logotipos para os projetos da Faculdade CNA;
 Divulgação da agenda e das ações da Faculdade CNA, em jornais e revistas de
circulação nacional, regional e local;
 Investimento na divulgação da Faculdade CNA nas principais mídias do município,
onde existir polo de apoio presencial e de sua região de abrangência;
 Correio eletrônico e tradicional para convites de eventos e divulgação institucional;
108
SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 1 e 2º andares, Brasília-DF, CEP 70.040-908.

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
 Distribuição de folhetos com informações da Faculdade CNA em instituições parceiras,
feiras, seminários e demais eventos;
 palestras institucionais em organizações parceiras, escolas, etc.

4.5.4 Ouvidoria
A Ouvidoria que já está implantada, tem a função de garantir um canal permanente de
comunicação, proporcionando maior aproximação entre a direção e comunidade externa e interna,
com o objetivo de facilitar o recebimento das manifestações de todos os setores acadêmicos, por
meio de um processo ágil, eficaz e seguro.
Ela é gerida por um profissional, pertence ao quadro de funcionários técnicoadministrativo, que conhece a sistemática da IES. Tem um ambiente próprio equipado com
computador conectado a internet, impressora, mesa, cadeiras e armário para guarda de
documentos. Trabalha de forma personalizada, transparente e objetiva, assegurando o sigilo
absoluto como forma de preservar a identidade do manifestante.
Seu papel será o de ouvir, receber e encaminhar críticas, elogios, informações,
reclamações, solicitações, sugestões e questionamentos aos diversos setores da IES, acompanhando
o processo até a solução final. Irá sugerir à direção medidas que contribuam para a melhoria dos
serviços. Informará o autor da solicitação, em tempo hábil, fornecendo-lhes os devidos
esclarecimentos, alternativas e soluções.
As formas de contato com a Ouvidoria acontecem por meio de e-mail (site da IES),
pessoalmente (local, dias e horários na IES), caixa de sugestões (urnas) ou carta.
Ela possui regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Superior, e disponibilizada à
comunidade acadêmica na home page da Faculdade CNA. Esta regulamentação está descrita em
documento próprio.

4.6 Políticas de Atendimento aos Discentes
Entende-se que a principal tarefa da Educação é a de despertar em seus estudantes as suas
potencialidades, os seus desejos e os seus interesses próprios diante da totalidade do conhecimento
humano. Isso significa reforçar a idéia de uma formação humana ampla, que contemple todas as
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áreas do conhecimento.
Se há múltiplos interesses entre os professores que os fizeram optar cada um por suas
respectivas áreas de atuação, estes múltiplos interesses também existem para os estudantes,
garantindo-lhes o acesso à multiplicidade do conhecimento e estimulando à construção de uma
realidade idiossincrática vivida por todos os seres humanos.
Acredita-se que seja necessário, então, fazer com que nossa prática educacional esteja
conscientemente preocupada com a promoção da transformação social e não com a sua manutenção
de forma inconsciente e não refletida. Para isso, precisa-se ter clareza sobre as ações e que estas
reflitam decisões cada vez mais explícitas sobre o fazer pedagógico.
Contudo, estamos buscando construir um processo contínuo no qual se possa não só
avaliar o ser humano em sua totalidade (afetiva, social, motora-corporal e cognitiva) como também
orientá-lo na busca dessa profissionalização.
Por fim, para que estes pressupostos se tornem realidade, abaixoestão detalhadas as
políticas de atendimento aos discentes da Faculdade CNA, as quais abrangem as formas de acesso,
matrícula e transferência; os programas de apoio financeiro e psicopedagógico; os estímulos à
permanência no curso; programas de nivelamento, a organização estudantil e o acompanhamento
de egressos, entre outros.

4.6.1 Formas de Acesso, Matrícula e Transferência
a) Formas de Acesso

Anualmente, antes de cada período letivo, a Faculdade CNA tornará publico seus critérios
de seleção de estudantes nos termos do Art. 44, inciso II da Lei nº 9.394 de 1996, de acordo com as
orientações do CNE e conforme legislação em vigor.
As vagas oferecidas para cada curso serão as autorizadas pelo Ministério da Educação.
O Edital próprio anunciará os critérios do processo seletivo, fixando datas para inscrição e
realização das provas ou outros mecanismos avaliatórios, bem como os cursos oferecidos, número
de vagas para cada curso, prazos para inscrição, documentação exigida para inscrição, relação das
provas e critérios de classificação/desempate e demais informações úteis.
A Faculdade informará aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos
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cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores,
recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições.
O processo seletivo, idêntico para grupos de cursos afins e unificados em sua realização,
abrangerá conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do Ensino Médio, sem
ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas escritas, na forma disciplinada
pela comissão de processo seletivo.
A instituição poderá participar do processo seletivo unificado com outras instituições
congêneres ou realizá-lo isoladamente.
A Faculdade CNA ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de
estudantes levará em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio,
articulando com os órgãos normativos do sistema de ensino.
A classificação será feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o
limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos
pelo Conselho Superior.
A classificação obtida será válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza o
concurso, tornando-se nulos seus efeitos, se o candidato classificado deixar de requerê-la ou em o
fazendo, não apresentar a documentação regimental completa, dentro dos prazos fixados.
Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderá realizar-se novo processo seletivo,
ou, sendo de interesse da Instituição de Ensino, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas
por estudantes transferidos de outra Instituição ou portadores de diploma de graduação, desde que
submetidos a um processo seletivo prévio.

b) Matrícula

A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à Faculdade CNA, realizar-se-á
na Secretaria, em prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico, instruído do requerimento com a
seguinte documentação:
 Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
 Resultado do ENEN;
 Prova de quitação com o serviço militar e obrigação eleitoral;
 Documento oficial de identidade;
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 CPF;
 Prova de pagamento ou isenção da primeira parcela da semestralidade;
 Comprovante de residência;
 Duas fotos três por quatro recentes;
 Histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente;


Certidão de Nascimento ou Civil.

No caso de diplomado em curso de graduação será exigida a apresentação do diploma,
devidamente registrado, acompanhado do Histórico Escolar respectivo em substituição ao certificado
de conclusão do ensino médio.
Aquele que, para a realização da matrícula, se servir de documento inidôneo ou falso, terá
a matrícula anulada de pleno direito, sujeitando-se, além da perda da vaga obtida e dos valores
pagos, às punições previstas em lei.
A matrícula será feita semestralmente de conformidade com a matriz curricular do curso do
estudante, admitindo-se a dependência de estudos em até três disciplinas, para alunos que não
foram contemplados com bolsa integral para estudos.
A matrícula será renovada semestralmente em prazos estabelecidos no calendário escolar.
A não renovação da matrícula implica abandono do curso e desvinculação do estudante da Faculdade
CNA. Porém poderá o estudante solicitar a reabertura da matrícula ou seu reingresso, estando esse
condicionado à existência de vagas no curso de origem.
O requerimento de renovação de matrícula será instruído com o comprovante de
pagamento ou isenção da primeira prestação da semestralidade, bem como de quitação do semestre
anterior, além de prova de quitação com as obrigações eleitorais, militares e civis, quando for o caso.
O trancamento de matrícula será concedido, se requerido até o prazo estabelecido no
calendário escolar, pelo prazo de um semestre, para efeito de, interrompidos temporariamente os
estudos, manter o estudante com sua vinculação à Faculdade CNA e seu direito à renovação de
matrícula.
A concessão de trancamentos consecutivos deverá ser justificada e dependerá de
manifestação do Coordenador do curso que poderá ou não concedê-los, não podendo, em seu
conjunto ultrapassar quatro semestres letivos.
Será cancelada a matrícula do estudante a requerimento do interessado ou por aplicação
de pena disciplinar, nos termos do Regimento.
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c) Transferência

Será concedida matrícula a estudante transferido de curso superior de instituição
congênere, nacional ou estrangeira reconhecida nacionalmente, na estrita conformidade das vagas
existentes, mediante processo seletivo e requerido nos prazos para tanto fixados, para
prosseguimento dos estudos do mesmo curso ou curso afim.
As transferências ex-officio dar-se-ão na forma da lei.
O requerimento de matrícula por transferência será instruído com a documentação
constante do Regimento. Além do histórico escolar do curso de origem, necessita-se de programas e
cargas horárias das disciplinas nele cursadas com aprovação, bem como a situação de regularidade
junto ao ENADE. A documentação pertinente à transferência deverá ser necessariamente original.

4.6.2 Programa de Apoio Psicopedagógico

A Faculdade CNA proporcionará o atendimento extraclasse, realizado por todos os setores
da instituição (Secretaria Acadêmica, Biblioteca, Coordenadorias dos Cursos, Professores em TI e TP,
entre outros), a fim de proporcionar ao discente ambiente adequado ao êxito da aprendizagem.
Os laboratórios poderão ser utilizados pelos estudantes, fora do horário de aulas, com a
participação de monitores e/ou dos técnicos, para o reforço da aprendizagem prática.
A biblioteca terá horário de funcionamento idêntico ao da Instituição, de segunda a sextafeira, e aos sábados no período matutino, para que os estudantes possam realizar suas pesquisas
bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo sem prejuízo da presença em sala de aula.
As Coordenadorias dos Cursos estarão disponíveis durante o horário de funcionamento da
instituição, aberta a estudantes e professores, para a abordagem de qualquer assunto ligado ao
curso e ao desempenho discente.
Além disso, já foi implantado um Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que atuará no ensino
desenvolvendo programas com estudantes, professores e coordenadores, visando à dinâmica do
processo ensino-aprendizagem. Os programas oferecidos estarão nas áreas de orientação pessoalrelacional e acadêmica.
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4.6.3 Programas de Apoio Financeiro
Eis os programas propostos pela FACULDADE CNA:
a) Bolsas da Mantendora

Este Programa de Bolsas de Estudos, implantado pela mantenedora, possibilita ao
estudante regularmente matriculado a oportunidade de obter apoio financeiro para concluir seu
curso de graduação.
Para ser beneficiado com a bolsa, o estudante deverá ser funcionário de uma das
instituições que compõem o Sistema CNA/SENAR/ICNA.
A seleção dos estudantes inscritos será feita, considerando os dados preenchidos pelos
candidatos e os critérios estabelecidos pela Mantenedora.
Por meio de convênio firmado com instituições ligadas ao Sistema CNA/SENAR/ICNA, os
estudantes da Faculdade CNA terão seus estudos subsidiados com bolsas parciais, concedidas pela
direção da Faculdade.
A critério da Mantenedora, poderão ser concedidos bolsas de estudos integral aos
discentes, dentro da política de democratização do acesso ao ensino superior da Faculdade CNA.

b) Bolsa de Monitoria

Os estudantes da Faculdade CNA poderão participar do Programa de Monitoria destinado a
propiciar aos interessados a oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira docente,
nas funções de ensino, iniciação científica e extensão.
Os monitores auxiliarão o corpo docente na execução de tarefas didático-científicas,
inclusive na preparação de aulas; de trabalhos didáticos e atendimento a estudantes; de atividades
de iniciação científica e extensão e de trabalhos práticos e experimentais.
Ao corpo discente, os monitores auxiliarão, sob a supervisão docente, na orientação em
trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com seu grau de
conhecimento e experiência.
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A monitoria irá funcionar de acordo com o regulamento que está estabelecido em
documento próprio.

4.6.4 Estímulos a Permanência

A Faculdade CNA tem como compromisso promover a atenção integral ao estudante,
visando garantir sua permanência na IES e oportunizando a interface entre o conhecimento teórico e
a experiência prática, assim como a inserção em atividades de extensão acadêmica e atendimento
por um profissional preparado para diagnosticar a situação relacional entre o discente e o objeto
cognoscível, bem como o relacionamento entre o discente e o mediador da aprendizagem.
Portanto, proporcionará ao corpo discente um adequado e eficiente atendimento de apoio
ou suplementar às atividades de sala de aula. Proporcionará ainda atendimento individual ao
estudante, buscando identificar os obstáculos estruturais e funcionais ao pleno desenvolvimento do
processo educacional, prestando informações aos órgãos competentes, aos quais solicita
providências e propõe soluções.
Eis as formas de estímulos a permanência a serem adotadas pela Faculdade CNA :

a)

Mecanismos de Nivelamento

Diante do panorama atual da Educação Básica, é possível dizer que o estudante ingressa no
ensino superior com conhecimento peculiar. Esta variabilidade, certamente, constitui-se em
evidência que precisa ser considerada na organização e desenvolvimento das ações curriculares face
aos objetivos do êxito acadêmico desejados.
Nesta perspectiva, os conteúdos/abordagens curriculares dos cursos de graduação da
Faculdade CNA estarão estruturados de modo a contemplarem, em sua organização e dinamização,
as diversidades cognitivas dos discentes.
Deste modo, o processo de nivelamento da Faculdade CNA consistirá em subsidiar os
discentes de elementos básicos em disciplinas de uso fundamental aos seus estudos universitários.
O regulamento proposto para o Programa de Nivelamento está estabelecido em
documento próprio.
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b) Atendimento Psicopedagógico

A Faculdade CNA oferece serviço de atendimento psicopedagógico ao discente, por meio
do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), para atender, mediar e solucionar situações que possam
surgir no decorrer da vida acadêmica do corpo discente.
Terá por objetivo oferecer acompanhamento psicopedagógico aos discentes e subsídios
para melhoria do desempenho de estudantes que apresentem dificuldades.
Contribuirá para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral,
recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos estudantes, realizando a
orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos
ingressantes.
Este serviço será coordenado por um profissional com formação na área de psicologia e/ou
psicopedagogia.
O atendimento será caracterizado por orientações individuais a estudantes encaminhados
pelos professores, Coordenadores de Curso ou àqueles que procurarem o serviço espontaneamente.
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico funcionará com a regulamentação que foi estabelecida
em documento próprio. Possui os seguintes objetivos:
I. apoiar o processo de aprendizagem dos estudantes, zelando pelas condições de ensino
e de vivência institucional;
II. prestar assistência psicológica e pedagógica aos estudantes;
III. garantir aos estudantes o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e
administrativas;
IV. analisar e encaminhar propostas de bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação
científica, de extensão e de monitoria;
V. acompanhar o desempenho acadêmico discente;
VI. processar o acompanhamento de egressos.

4.6.5 Acompanhamento dos Egressos
A Faculdade CNA, criará seu programa de acompanhamento de egressos, tendo em vista
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que a turma pioneira graduou-se em final de 2016.
Este Programa é um instrumento que possibilitará a avaliação continuada da Instituição,
por meio do desempenho profissional dos ex-alunos, levantados por mecanismos específicos. Será
um importante passo no sentido de incorporar ao processo ensino/aprendizagem elementos da
realidade externa à Instituição, que apenas o diplomado está em condições de oferecer, já que é ele
quem experimentará pessoalmente as consequências dos aspectos positivos e negativos vivenciados
durante sua graduação.
Sendo assim, estabeleceu os seguintes objetivos específicos do Programa:
 avaliar o desempenho da instituição, por meio do acompanhamento do
desenvolvimento profissional dos ex-alunos;
 manter registros atualizados de alunos egressos;
 promover intercâmbio entre ex-alunos;
 Ppomover a realização de atividades extracurriculares, de cunho técnicoprofissional, como complemento à formação prática do ex-aluno, e que, pela
própria natureza do mundo moderno, estarão em constante aperfeiçoamento;
 promover a realização de eventos direcionados a profissionais formados pela
Faculdade CNA;
 condecorar os egressos que se destacam nas atividades profissionais;
 divulgar permanentemente a inserção dos alunos formados no mercado de
trabalho e acompanhar sua vida profissional como forma de atualização do PPC;
 identificar junto às empresas seus critérios de seleção e contratação dando ênfase
às capacitações dos profissionais da área buscados pela mesma;
 incentivar à leitura de acervos especializados, disponíveis na biblioteca, bem como
a utilização de laboratórios, cujo acesso as dependências da instituição acontecerá
por meio de carteirinha de ex-aluno a ser expedida pela Faculdade CNA .

Além disso, a Faculdade CNA pretende lidar com as dificuldades de seus egressos e colher
informações de mercado visando formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de
suas atribuições.
Para tanto disponibilizará em seu site o link “Portal do Egresso”, cujo acesso será com login
e senha e deverão ser preenchidos dados pessoais, conforme solicitado nas telas do sistema, pelos
117
SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 1 e 2º andares, Brasília-DF, CEP 70.040-908.

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
alunos que encontram-se matriculados nos últimos semestres dos cursos que a Faculdade CNA,
visando colher informações dos alunos que concluirão seus cursos.
Esses dados coletados serão gerenciados pelo setor de tecnologia da informação e
encaminhados aos órgãos responsáveis da instituição para que a política de egressos da Faculdade
CNA, esteja calcada na possibilidade de potencializar competências e habilidades em prol do
desenvolvimento qualitativo de sua oferta educacional.
Sendo assim, o órgão responsável pelos egressos na Faculdade CNA, juntamente com o
Conselho Superior, intensificarão diretrizes para acompanhar os egressos dos cursos, fornecendo um
espaço de troca de saberes, de vida e de experiências. Evidenciará, assim, o Programa de
Acompanhamento de Egressos e reconhecerá, neste programa, um instrumento para a necessária
interação Faculdade CNA-empresa-sociedade.
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5. POLÍTICAS DE GESTÃO
O planejamento e a gestão dentro de uma instituição educacional representam o eixo
norteador para que se consiga alcançar os resultados desejados e o reconhecimento da comunidade
acadêmica e da sociedade onde está inserida.
Na Faculdade CNA, a política de gestão que se busca é a de transparência e
coorporativismo, onde todos os setores da Instituição, por meio de seus representantes, participam
das tomadas de decisões dentro de suas áreas de atuação e do processo como um todo.
Para alcançar tal política estratégica, as principais diretrizes de gestão da Faculdade CNA
referem-se à(ao):
 mapeamento da evolução provável da demanda de serviços e das tecnologias de
ensino-aprendizagem;
 escolha de segmentos de clientela para atendimento com um referencial socialmente
valorizado;
 redesenho da oferta de produtos e serviços em face dos novos perfis da demanda e ao
novo ambiente tecnológico;
 construção de parcerias;
 formulação de esquemas alternativos de financiamento;
 aplicação racional de recursos próprios e à adoção de modelos de gestão mais ágeis e
flexíveis.
Submetida às premissas por modernização e mudança, para fazer face às demandas,
exigências e expectativas da sociedade e dos seus alunos, a Faculdade CNA, adotará um
planejamento estratégico como método de escolha que lhe assegure simultaneamente, e de forma
equilibrada:
 sintonia permanente com o ambiente externo (o desafio da efetividade com
legitimação do setor rural brasileiro);
 qualidade, alcance e inovação no portfólio de produtos e serviços (o desafio da eficácia
organizacional);
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 o melhor uso possível dos seus colaboradores e recursos financeiros (o desafio da
eficiência).
Isto posto, será a essência da auto-sustentação estratégica da Faculdade CNA.
Contudo, o planejamento e a gestão da Faculdade CNA representam o caminho que a
instituição escolheu para evoluir desde a situação presente até a situação desejada no futuro, tendo
como uma das políticas principais, a valorização do ser humano, em todas as suas dimensões,
independente de sua posição hierárquica na comunidade acadêmica.
Aos discentes estarão destinadas ações e metas de valorização do educando como centro
do processo ensino-aprendizagem, com programas de apoio à monitoria, à iniciação científica, às
atividades de extensão e de suporte às carências identificadas ao longo do processo de
aprendizagem.
Os professores e técnico-administrativos terão ambiente de trabalho adequado às suas
responsabilidades no desenvolvimento do processo de aprendizagem, principalmente com a
criação/reestruturação de planos de capacitação, de carreira docente e de cargos e salários.
Por fim, para que sejam atingidas as finalidades e objetivos do processo de gestão
institucional, a Faculdade CNA envidará todos os esforços para:
 promoção de uma política de valorização do profissional baseada também em
experiência profissional e não somente em titulação acadêmica, não menosprezando,
por conseguinte, a titulação mínima de pós-graduação Lato Sensu da qual o docente
tem que ser detentor;
 seleção do pessoal técnico-administrativo pautada por critérios de qualificação
profissional, levando-se em conta a análise de currículo, a avaliação da experiência
profissional e a análise das competências profissionais e comportamentais;
 criação/aprimoramento da política de bolsa de estudo da instituição, com critérios
melhor definidos quanto àqueles acadêmicos que realmente se fazem merecedores de
concessão respectiva;
 concessão de bolsas de monitoria e de iniciação científica, além das reduções
concedidas por critério de carência. Em todas as categorias de auxílios e incentivos,
haverá uma articulação com o processo acadêmico, avaliando-se a concessão dos
benefícios por critérios de qualidade e produtividade acadêmica;
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 melhoria das relações do corpo discente com a instituição em caráter educacional e
pedagógico conduzidas pelas coordenações dos cursos, inclusive os de pós- graduação,
em suas funções de gestão acadêmica, sob a supervisão da Diretoria Geral;
 obrigação de todos os setores acadêmico-administrativos em atender e orientar os
estudantes nas suas demandas, encaminhando-as aos órgãos competentes as
solicitações, críticas e sugestões apresentadas, promovendo o efetivo retorno das
questões trazidas;
 responsabilidade das instâncias acadêmicas e administrativas, de acordo com este PDI e
com projetos pedagógicos dos cursos, em reconhecer e promover o caráter educativo
das atividades de representação estudantil, imprescindíveis ao exercício da cidadania;
 promoção incentivadora e garantida da elegibilidade dos representantes estudantis
resguardando-os de qualquer tipo de constrangimento, cabendo à instituição garantir as
relações dialéticas com os mesmos;
 promoção permanente da melhoria dos seus processos administrativos, de modo a
garantir a agilidade e resolutividade no atendimento do corpo docente e discente;
 integração da estrutura organizacional da instituição nos seus diversos setores, na
medida das necessidades, com o intuito de compatibilizar de forma mais flexível e
objetiva possível ao atendimento da clientela final, ou seja, o discente;
 estimulação e a garantia das relações de integração entre os cursos com a participação
do corpo docente-discente nas dimensões do ensino-iniciação científica-extensão;
 comprometimento em criar e implementar mecanismos junto aos recém-formados,
para identificar os vazios na sua formação acadêmica e oferecer cursos e/ou atividades
que visem preencher estas necessidades;
 promoção ao alunado de espaços de convivência, esporte, arte, cultura e
entretenimento através de programas, eventos e readequação da estrutura física da
instituição;
 garantia por meio de um programa institucional diferenciado, ao aluno com
necessidades educacionais especiais, de uma política de atendimento à integrantes da
comunidade acadêmica da Faculdade CNA;
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 incentivo aos docentes quanto a melhoria da capacitação por meio de atividades
constantes de atualização e aperfeiçoamento didático pedagógico mediante auxílio para
participação em eventos regionais e/ou nacionais;
 ampliação do acervo bibliográfico dos cursos de acordo com listagens proporcionadas
pelos docentes e coordenadores, catalogando-os e colocando a disposição da
comunidade acadêmica;
 incentivo a participação da comunidade acadêmica em órgãos deliberativos e comissão
de avaliação institucional;
 desenvolvimento de uma organização derivada de uma dinâmica gerada pelo ritmo das
transformações sociais, essencial para o desempenho de suas funções junto à sociedade
civil organizada.

5.1 Corpo Docente
O corpo docente, constituído de professores qualificados nas respectivas áreas de
formação, com capacidade didática para o ensino superior e de educação em geral, tem por
compromisso o respeito aos dispositivos, princípios e valores institucionais explicitados no
Regimento da Faculdade CNA, bem como o que estabelece a legislação trabalhista.
O perfil do corpo docente, detalhado abaixo, é abrangido pela composição; critérios de
seleção e contratação; políticas de qualificação e carreiras; procedimentos para substituição de
docentes; e cronograma de expansão.

5.1.1 Composição do Perfil Docente

O perfil desejado do docente para os cursos da Faculdade CNA, além de englobar a
experiência profissional comprovada, é caracterizada como de profissional:
 docente capaz de agir como agente reflexivo, criativo e transformador das
experiências curriculares efetivadas; que estejam buscando alternativas de melhoria
de conhecimento, atitudes e habilidades pertinentes à prática pedagógica;
 que possua a competência caracterizada por habilidades em: ministrar aulas
interativas, utilizar textos de periódicos afins, desenvolver pesquisas bibliográficas e de
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campo, realizar seminários, desenvolver estudo de caso, promover ciclo de palestras,
promover jogos de empresas e visitas a organizações; capacidade de utilizar com
eficácia recursos audiovisuais como retroprojetores, projetores multimídia, filmes
temáticos, além de equipamentos e ferramentas de software de apoio, laboratórios
especiais para aprendizagem em grupo e laboratórios para a realização de atividades
práticas;
 preparado para promover o ensino-aprendizagem de forma sócio-interativa, visando à
formação de pessoas com senso crítico, inovador e criativo, ao aliar o ensino à
pesquisa e à extensão;
 que se apresente de forma equilibrada psico-afetivamente de maneira a estabelecer
uma convivência sadia e respeitosa com seus alunos, e inclusive ser capaz de
estabelecer os adequados estímulos de motivação à aprendizagem.

Quanto à titulação, para pertencer ao quadro docente da Faculdade CNA, o título mínimo a
ser aceito é o de especialização, desde que possua vasta experiência na área e na disciplina que irá
ministrar, e são os professores responsáveis pelas disciplinas específicas, cuja área de concentração
demanda uma grande experiência em determinado assunto. O privilégio fica para os docentes que
possuem títulos de mestrado e doutorado, pois, além de atender as exigências da legislação do
ensino superior vigente, são aqueles que possuem experiências maiores na área de investigação
científica e que contribuirão para o desenvolvimento didático-pedagógico da instituição.
Com relação ao regime de trabalho, o pessoal docente da Faculdade CNA está sujeito à
prestação de serviços semanais, da seguinte forma:
 TI - Tempo Integral: 40 horas semanais de trabalho, nelas reservados o tempo de pelo
menos, 20 horas semanais para estudo, pesquisa, trabalhos de extensão,
planejamento e avaliação;
 TP – Tempo parcial: 12 ou mais horas semanais de trabalho, nelas reservados pelo
menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de
estudanes;
 Horista: exclusivamente para ministrar aulas, independentemente da carga horária
contratada.
As horas de trabalho não utilizadas como carga didática do docente serão distribuídas em
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preparo de aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, iniciação
científica, encargos administrativos, reuniões de órgãos colegiados, trabalhos práticos ou atividades
de assessoria e extensão a se desenvolverem na instituição ou em local determinado pela Faculdade,
bem como colaborador altamente qualificado nas atividades do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
e participação em Comitê Editoral da Revista eletrônica “Agro em Questão” da Faculdade CNA.
As atividades de iniciação científica, extensão e assessoria, colaborador do NDE, referidas
no parágrafo anterior poderão ser remuneradas complementarmente, a critério do Diretor Geral e
com aprovação. As demais atividades devem ser prestadas obrigatoriamente na Instituição.

5.1.2 Critérios de Seleção e Contratação

Os docentes serão contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas,
observados os critérios e normas do Regimento e do Plano de Carreira Docente.
A admissão do professor será feita mediante seleção precedida pela Coordenadoria de
Curso e homologada pela Mantenedora, observados os seguintes critérios:
 além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos acadêmicos,
didáticos e profissionais, relacionados com a matéria a ser por ele lecionada;
 constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação correspondente a
curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica ou afim
àquela a ser lecionada.
São requisitos mínimos para ingresso nas categorias da carreira docente:
 para a admissão de professor na categoria assistente nível I, exige-se como titulação
acadêmica mínima, certificado de curso de aperfeiçoamento ou especialização, obtido
nas condições para este fim definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 2 anos de
experiência em função docente de nível superior, sem experiência docente e em
acompanhamento didático-pedagógico;
 para a admissão de professor na categoria assistente nível II, exige-se como titulação
acadêmica mínima, certificado de curso de aperfeiçoamento ou especialização, 2 anos
de experiência em função docente de nível superior, 2 ou mais dos seguintes
requisitos: produção intelectual (nos últimso 3 anos; experiência de gestão acadêmica;
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experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão; experiência
profissional; e


para admissão de professor adjunto_na categoria nível I, exige-se título de mestre ou
doutor, 2 anos de experiência em função docente de nível superior 2 ou mais dos
seguintes requisitos: produção intelectual (nos últimos 3 anos; experiência de gestão
acadêmica; experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão;
experiência profissional; e



para admissão de professor adjunto_na categoria nível II, exige-se título de mestre ou
doutor, 3 anos de experiência em função docente de nível superior 2 ou mais dos
seguintes requisitos: produção intelectual (nos últimos 3 anos; experiência de gestão
acadêmica; experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão;
experiência profissional; e



para admissão de professor titular_na categoria nível I, exige-se título de mestre, 10
anos de experiência em função docente de nível superior, produção intelectual nos
últimos 3 anos, 3 ou mais dos seguintes requisitos: produção intelectual nos últimos
3 anos; experiência de gestão acadêmica; experiência em desenvolvimento de ensino,
pesquisa e extensão; experiência profissional; e



para admissão de professor titular_na categoria nível I, exige-se título de doutor ou
livre-docente 5 anos de experiência em função docente de nível superior, produção
intelectual (nos últimos 3 anos; 3 ou mais dos seguintes requisitos: experiência de
gestão acadêmica; experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão;
experiência profissional; e



para admissão de professor titular_na categoria nível II, exige-se título de mestre, 12
anos de experiência em função docente de nível superior, produção intelectual (nos
últimos 3 anos; 3 ou mais dos seguintes requisitos: experiência de gestão acadêmica;
experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão; experiência
profissional; e



para admissão de professor titular_na categoria nível II, exige-se título de doutor ou
livre-docente 6 anos de experiência em função docente de nível superior, produção
intelectual (nos últimos 3 anos; 3 ou mais dos seguintes requisitos: experiência de
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gestão acadêmica; experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão;
experiência profissional.
Para fins de ascensão a uma categoria mais elevada, o critério é a titulação do professor. O
acesso de uma categoria para outra se dá pela comprovação da titulação adquirida através de
requerimento à coordenação do curso a qual encaminhará para a aprovação da diretoria.
Na promoção do nível I para o nível II, o decurso de tempo será de um ano, contado a partir
da data de admissão. Nas promoções entre os demais níveis, o decurso de tempo será de dois anos,
contados a partir da última alteração desta espécie. Por fim, pela produção científica e intelectual do
docente, a cargo da Comissão de Avaliação Docente, para a aprovação da Diretoria, observados
ainda, os seguintes termos:
 para o primeiro enquadramento, o professor poderá apresentar toda a sua produção
científica e intelectual;
 o enquadramento ou ascensão nos diversos níveis só será efetuado mediante
requerimento do interessado instruído com a documentação comprobatória completa.
A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na comprovação da
documentação apresentada implica no cancelamento do enquadramento ou ascensão aprovada,
independente de outras sanções legais.

5.1.3 Políticas de Qualificação e de Carreira

A busca constante pela excelência nos serviços e no relacionamento/comunicação será uma
marca da Faculdade CNA. A docência terá como suporte, profissionais capacitados e treinados para
desempenharem, de forma qualitativa, seu papel no ensino das atividades didático-pedagógicas.
Uma das bandeiras da Faculdade CNA será o da manutenção constante do cursos de
capacitação para seus colaboradores, visando deste modo maximizar os níveis de serviços prestados.
Contudo, as políticas adotadas ao corpo docente da Faculdade CNA incluem os planos de
capacitação e de carreira docente, cujos detalhamentos estão estabelecidos em documentos
próprios.

5.1.4 Procedimentos para Substituição Eventual de Professores
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Além dos casos previstos na legislação trabalhista, poderá ocorrer o afastamento do
ocupante de cargo docente, com direitos e vantagens estabelecidos no Plano de Carreira Docente,
para:
• aperfeiçoar-se

em

programas

de

doutorado,

mestrado,

especialização,

aperfeiçoamento ou atualização, em nível de pós-graduação ou comparecer a
congressos e reuniões, relacionados à sua atividade técnica ou docente na Faculdade;
• exercer cargos na estrutura didático-administrativa da Faculdade.

No caso de pedido de afastamento, o docente deverá ser encaminhado por meio da
Coordenaçao de Curso, em requerimento dirigido ao Diretor Geral, com a exposição de motivos e a
programação a que se destina.
O docente somente poderá afastar-se, ou permanecer afastado, para a realização de Curso
de Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado) na área específica ou afim à disciplina que
leciona ou em atividades de interesse do Curso, e dentro das prioridades da Instituição.
Os afastamentos serão objeto de planejamento anual de cada curso, proposto pela Direção
Geral, submetido à aprovação dos Colegiados e homologação final da Mantenedora.
Os docentes com afastamento deverão firmar, antecipadamente, o compromisso de
lecionar ou prestar serviços técnicos na Faculdade CNA no mínimo, pelo dobro do tempo do
afastamento, sob o mesmo regime de trabalho, sob pena de reembolso das importâncias recebidas,
acrescidas de juros e correção monetária.
Durante o período de duração do curso ou estágio e, ao final do mesmo, fica o docente
obrigado a remeter à Faculdade, relatório mensal das atividades, com visto do Orientador do seu
curso, bem como a comprovação de frequência mensal emitida pela Instituição, sob pena de
cancelamento do afastamento.

5.1.5 Cronograma de Expansão do Corpo Docente
Com a implantação dos cursos propostos para o quinquênio 2017-2021, a Faculdade CNA
elaborou o seguinte cronograma de contratação de docentes, por titulação e regime de trabalho,
para atender a demanda de alunos:
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CONTRATAÇÃO deDOCENTES, segundo TITULAÇÃO e REGIME DE TRABALHO

TITULAÇÃO

REGIME DE TRABALHO
2018
2019

2017

TOT TI TP
Especialista
1 - Mestre
2 - 1
Doutor
- - TOTAL
3 - 1

H TOT TI TP

1
1
2

2
2
4

-

H

1
1
2

TOT

1
1
2

1
3
1
5

TI

TP

-

H

2
1
3

2020

TOT

TI

1
4
1
6

-

1
1
2

TP

1
2
1
4

2021
H TOT TI TP H

2
2

1 4 1
2 7 1

1
2
2
5

1
1

Dos 25 docentes a serem contratados no quinquênio 2017-2021, 4 serão doutores (16%), 15
mestres (60%) e 6 especialistas (24%). Em relação ao regime de trabalho, serão contratados em
Tempo Integral, 1 docente correspondendo a (4%), 15 docentes, em Tempo Parcial (60%) e 13
docentes como Horistas (52%).
Com base no quadro de contratação de docentes exposto acima, será ofertado capacitação
em serviço e formação continuada, no próprio mês de contração.
Para o cenário até 2021, a demanda para contratação de professores-tutores está assim
prevista, levando em consideração que o tempo real inicial será após o credenciamento da Faculdade
como Instituição EaD:
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EaD
Professores EaD
Atendimento Presencial
Atendimento a
Distância

2017
58
19

2018
94
32

2019
130
44

2020
166
56

2021
200
67

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES
PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO
Doutorado
Mestrado
Especialização
Aperfeiçoamento
Atualização
Treinamento
Eventos diversos
TOTAL (26)
(*)

2017

ANO/QUANTIDADE(*)
2018 2019 2020

1
1
1
3

1
1
2
1
6

1

2021
1
1

1
2
2
2
7

1
1
2
4
10

Quantidade de docentes, por ano, beneficiado com programas de pós-graduação e
treinamentos diversos.
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5.2 Perfil do Corpo Técnico-Administrativo

O Corpo Técnico-Administrativo, tem a seu cargo os serviços educacionais-meio necessários
ao bom funcionamento da Faculdade CNA.
A Faculdade CNA buscará identificar junto com os funcionários as oportunidades para o seu
desenvolvimento e colocá-los em funções e posições em que possam dar sua melhor contribuição.
Mostrar que as pessoas são partes integradas do processo de melhoria, reconhecendo que os
funcionários têm condições para tomar decisões relativas ao trabalho, delegando assim, autoridade
para soluções de problemas.
Para que o ambiente de trabalho seja profícuo e prazeroso, a Faculdade CNA promoverá:
 ambiente de comunicação total, informando-os para dar-lhes uma visão ampla a
respeito dos desafios e tendências dos serviços educacionais, dos objetivos setoriais,
das metas e do desempenho geral, bem como alimentando-os das informações
necessárias para o bom desempenho de suas funções e interagindo com eles;
 reuniões regulares de debates, sugestões, avaliação institucional e solução de
problemas, bem como, encorajando-os e apoiando-os em idéias de melhoria da
qualidade, com o intuito de buscar sempre, a mantença e fortalecimento da autoestima dos funcionários;
 ampla participação em instância colegiadas, por meio de seu representante.
Para que os pressupostos expostos acima sejam alcançados, a Faculdade CNA definiu que o
perfil do corpo técnico-administrativo será abrangido pelos critérios de seleção e contratação,
políticas de qualificação e carreiras e cronograma de expansão, a seguir destacados.

5.2.1 Critérios de Seleção e Contratação

O ingresso nos cargos do Plano de Carreira dos funcionários técnico-administrativos será
com base no programa que privilegia a efetiva participação dos colaboradores em prol do sucesso
dos propósitos institucionais da Faculdade CNA, contribuindo para o desenvolvimento das pessoas
com comprometimento, consciência e responsabilidade.
A contratação do quadro Técnico-Administrativo se efetivará por meio de análise do
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currículo pertinente a função desejada, experiência na função em questão e entrevista com o
mesmo, em atendimento ao perfil profissional que a Faculdade CNA necessita para a função a ser
ocupada.
A admissão do funcionário técnico-administrativo será feita mediante ao atendimento dos
pré-requisitos estabelecidos para cada cargo e função, nos termos normativos da Consolidação das
Leis de Trabalho (CLT).

5.2.2 Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Técnico-Administrativo

A dimensão do corpo técnico-administrativo estimada, em razão dos cursos e programas a
serem implementados, é a seguinte:

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
Nível de Formação
Ensino Médio
Graduação
Especialista
TOTAL (10)

2017

2018
1
1
2

2019
1
2
3

2020

2
2

2021

3
3

Com a contratação de funcionários e para que os mesmos obtenham o nível de qualidade
exigido pela Faculdade CNA, a instituição elaborou o seguinte cronograma para o treinamento e
desenvolvimento do pessoal técnico-administrativo:

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS
ANO/QUANTIDADE(*)
PROGRAMAS DE
CAPACITAÇÃO
2018 2019 2020 2021 2022
Especialização
1
Aperfeiçoamento
1
2
Atualização
1
2
Treinamento
2
2
Eventos diversos
1
2
2
3
TOTAL (19)
4
5
5
5
(*)
Qtde de funcionários, por ano, beneficiado com programas de pósgraduação e treinamento.
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5.2.3 Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho
As políticas adotadas ao corpo técnico-administrativo da FACULDADE CNA incluem os
planos de capacitação e de cargos e salários, conforme detalhamento disposto em documento
próprio.
5.3 Organização Administrativa da IES
A organização administrativa pensada pela FACULDADE CNA é a participativa,
descentralizada e moderna, voltada para as tomadas de decisões calçadas nos anseios e
necessidades da comunidade e na integração com os colegiados.
Neste PDI, conforme detalhado abaixo, ela é abrangida pela estrutura organizacional,
instâncias de decisão e organograma; órgãos colegiados deliberativos e executivos; órgãos de apoio
acadêmico; autonomia da instituição; e relações e parceria com a sociedade civil organizada.

5.3.1 Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma

A Administração da FACULDADE CNA, para a gestão dos cursos e programas que oferece e
irá oferecer, é exercida pelos seguintes órgãos: Conselho Superior; Direção Geral; CPA, Assessoria
Acadêmica, Colegiados de Cursos; Assessoria Acadêmica, Coordenação de Educação Presencial;
Coordenação de Educação a Distância, Coordenação de Extensão e Iniciação Científica, Coordenação
Administrativo e Financeira e Órgãos de Apoio Técnicos e Administrativos.
Com relação aos órgãos de apoio didático pedagógico, responsáveis pelo auxílio às
atividades acadêmicas, estão estruturados em secretaria, tesouraria, biblioteca, regidos por
regulamentos próprios e subordinados à Direção. Os demais serviços administrativos da Faculdade
CNA serão disciplinados por portaria da Direção.
Aos órgãos colegiados aplicam-se as seguintes normas:


funcionam com a presença da maioria absoluta de seus membros e decide por
maioria de voto dos presentes;



o presidente participa da votação e, no caso de empate, terá o voto de qualidade;
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nenhum membro pode participar de sessão em que se aprecie matéria de seu
interesse particular;



as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas no calendário anual, aprovado
pelo colegiado, são convocadas com antecedência de quarenta e oito horas, salvo
em caso de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos;



das reuniões serão lavradas atas, lidas e assinadas por todos os presentes.

Para visualização gráfica das instâncias gestoras da Faculdade CNA e de suas instâncias de
decisão, apresenta-se o organograma institucional e acadêmico da Faculdade CNA, inserida no
ANEXO II do presente PDI.
As narrativas das atribuições dos órgãos colegiados deliberativos e executivos encontramse no Regimento da Faculdade CNA, disponibilizadas no ANEXO III, do presente Projeto.
Slienta-se que a CPA encotra-se inserida no organograma, contudo, de forma não
hierarquizada, bem como suas atribuições são reguladas pelo Ministério da Educação, com
normativas próprias, gozando de autonomia própria junto aos setores executivos para
desenvolvimento de suas atividades avaliativas e acompanhamento dos planos de melhoria de todos
os serviços educacionais ofertados pela Faculdade.

5.3.2 Autonomia da IES em relação à Mantenedora

O Instituto CNA é responsável perante as autoridades públicas e o público em geral, pela
Faculdade CNA, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento,
respeitando os limites da lei e do Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e
a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos.
Compete

principalmente

à

Mantenedora,

promover

adequadas

condições

de

funcionamento das atividades da Faculdade CNA, colocando-lhes à disposição os bens móveis e
imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe os
suficientes fatores humanos e recursos financeiros de custeio.
À Mantenedora, reserva-se a administração orçamentária e financeira, contábil e
patrimonial da Faculdade CNA, podendo delegá-la no todo ou em parte ao Diretor, assim como a
oferta dos serviços gerais de apoio à Faculdade.
Dependem de aprovação da Mantenedora: o orçamento anual da Faculdade; a assinatura
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de convênios, contratos, protocolos ou acordos; as decisões dos órgãos colegiados que importem em
alteração de despesa ou de receita; a admissão, promoção, premiação, punição ou dispensa dos
recursos humanos colocados à disposição da Faculdade; a criação ou extinção de cursos e o
aumento, redistribuição ou redução de suas vagas iniciais; e a transferência de mantença.
Compete ainda à Mantenedora designar, na forma do Regimento, o Diretor, o Colegiado
Superior, competindo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-administrativo da
Faculdade.
5.3.3 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas

A Faculdade CNA tem também uma função social no meio em que vai atuar. Seus corpos
funcionais, sua estrutura organizacional e seu instrumental tecnológico serão postos à disposição das
comunidades da sua área geo-educacional, com vistas à prática da cidadania, ao progresso sócioeconômico-cultural e ao aperfeiçoamento de órgãos e entidades públicas e privadas. Será esse o
exercício pleno do papel de educar, de formar quadros de recursos humanos e de ser agente
promotor de mudanças e de progresso.
A Faculdade CNA conhece a comunidade envolvente, cujos dados e indicadores sociais
habilitam os professores e estudantes a trabalharem em programas extensionistas e de serviços. A
instituição estabelecerá mecanismos de colaboração permanente, principalmente com o setor
institucional/empresarial para intercâmbio de experiências e transferência de conhecimentos.
A celebração de parcerias com empresas públicas e privadas assumirá relevância nessa
missão de formar profissionais capacitados a operar de acordo com as peculiaridades e necessidades
regionais. As parcerias da Faculdade CNA serão estabelecidas com base em termos de cooperação
técnica, científica, educacional e caracterizarão a intenção de realizações de interesses comuns.
Muitas dessas parcerias estão em andamento, inclusive com vistas a assegurar estágios a estudantes
dos cursos superiores de outras instituições.
Para cada conjunto de ações ou projetos negociado estabelecerá um termo aditivo
contendo a identificação do objeto a ser executado, as metas e objetivos a serem atingidos e as
etapas ou fases de execução. Os recursos financeiros envolvidos com os correspondentes
cronogramas de desembolso ficarão à responsabilidade das partes nas realizações, bem como outros
detalhes pertinentes.
A coordenação e o controle das atividades serão realizados por meio de encontros
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periódicos, quando serão analisados os relatórios de conclusão de cada etapa, com os dados que
permitam avaliar o alcance dos objetivos estabelecidos.
As entidades de classe da região participarão dos eventos culturais, seminários e encontros
de estudos realizados pela Faculdade, por meio de representantes, como forma de conhecimento
recíproco e ajuda mútua para superar os desafios postos pelas diferenças qualitativas de nível de
vida e de modernização das estruturas sócio-econômicas regionais.
A Direção da Faculdade CNA, órgão responsável pelas parcerias, fará semestralmente
reunião com a presença de representantes estudantis para avaliar os resultados das cooperações e
as parcerias com as comunidades envolventes, os convênios celebrados com empresas, entidades e
órgãos públicos e privados e verificará se tais resultados se afeiçoam aos objetivos institucionais e ao
perfil profissiográfico pretendido.
5.4 Sistema de Registro Acadêmico
A organização do registro acadêmico discente e prontuários didáticos docentes seguirá as
normas estabelecidas pela Faculdade CNA, sendo que todo sistema de matrícula, trancamento,
frequência, notas, aprovação e reprovação, bem como os demais procedimentos de secretaria
contarão com pessoal qualificado e com um sistema de informação apropriado.
O sistema de controle acadêmico primará pela organização das informações referentes ao
conteúdo curricular oferecido aos estudantes, bem como a sistematização dos dados referentes ao
horário e cronograma de atividades, incluindo a elaboração de toda a documentação pertinente à
vida acadêmica, tendo presente a legislação educacional em vigor.
A instituição adotará o regime semestral de matrícula. A cada semestre o estudante
renovará sua matrícula no seu curso, conforme horário de aulas preparado para aquele semestre.
Durante o semestre, sempre que interessar, o estudante poderá solicitar e/ou consultar pela intranet
o histórico escolar contendo resultados das disciplinas cursadas em semestres anteriores.
A documentação de estudantes e os registros acadêmicos serão administrados pela
Secretaria Acadêmica da instituição. Os documentos e as informações serão fornecidos
continuamente pela Secretaria e/ou buscados pelo próprio estudante pela intranet, atendendo
solicitação de toda comunidade acadêmica. Os requerimentos de solicitação desses documentos
serão protocolados na própria Secretaria Acadêmica.
As atribuições da Secretaria Acadêmica encontra-se no Regimento da Faculdade, no
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ANEXO III do presente documento.

5.5 Sustentabilidade Financeira
O desempenho econômico-financeiro e a evolução da receita e da despesa serão
monitorados pela mantenedora, em parceria com a Diretoria da instituição. Os ajustes serão
promovidos sempre que necessário, na receita, na despesa ou nos investimentos.
Cabe à Mantenedora estabelecer e tornar viável o planejamento financeiro para que os
recursos econômicos sejam suficientes à realização dos objetivos, metas e ações propostos para o
desenvolvimento da Faculdade CNA, ou seja:
 definir claramente os custos para a implementação e manutenção da IES;
 analisar a viabilidade financeira e a adequação às políticas e diretrizes institucionais de
planos, programas e projetos educacionais por curso;
 controlar a aquisição de bens patrimoniais otimizando e racionalizando a utilização dos
bens existentes, evitando duplicações;
 definir as fontes dos recursos necessários;
 prever a alocação, distribuição e utilização dos recursos financeiros;
 aperfeiçoar o processo de orçamento participativo, compatível com as finalidades da
IES;
 realizar inventários e regulamentar depreciação de equipamentos;
 desenvolver parcerias entre a IES e a comunidade regional com vista à angariar meios
financeiros adicionais;
 criar mecanismos para garantir a participação da comunidade acadêmica em eventos
científicos e técnico-profissionais relevantes, criando um fundo de apoio;
 tornar extensível a atribuição de bolsas de estudo a discentes, docentes e funcionários
em formação;
 realizar análise de custo-benefício e de custo-efetividade.
A colaboração entre a Mantenedora e a Mantida, por intermédio de seus dirigentes
superiores, facilitará o cumprimento da peça orçamentária e/ou sua correção, quando houver,
comprovada necessidade.
Com base no exposto acima e para que esta política alcance os objetivos desejados,
135
SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 1 e 2º andares, Brasília-DF, CEP 70.040-908.

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
detalham-se a seguir as estratégias de gestão econômico-financeira, o plano de investimentos e a
previsão orçamentária da Faculdade CNA.

5.5.1 Estratégia de Gestão Econômico-Financeira
Compete à Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento das atividades
da Faculdade CNA , prioritariamente aquelas que dizem respeito ao ensino de graduação e pósgraduação, colocando-lhe à disposição os bens imóveis, móveis e equipamentos necessários e
assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio.
O planejamento econômico-financeiro para o segundo quinquênio de funcionamento da
Faculdade CNA foi elaborado a partir dos seguintes dados:
 desempenho econômico-financeiro das outras IES, nos três últimos anos;
 análise da inflação nos três últimos anos;
 análise dos preços dos serviços educacionais nas outras IES da Região;
 levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao cumprimento
do plano de expansão, melhoria e consolidação do ensino, da iniciação científica e da
extensão.
Além disso, a receita de mensalidades levou em consideração a evasão média, na
graduação em âmbito nacional. Na previsão das despesas, tiveram-se presente os percentuais de
encargos sociais sobre os salários; o PIS; o COFINS sobre a receita líquida; o ISS, e a incidência do IRPJ
na contribuição social sobre o lucro.
Para financiar os programas de iniciação científica, extensão e capacitação de recursos
humanos serão reservadas, anualmente, percentual da receita líquida. Registre-se, contudo, que,
para tais programas e projetos, serão investidos, ainda, recursos com pagamento de salários de
docentes-pesquisadores e de pessoal técnico-administrativo e acervo da biblioteca.
Os investimentos foram estimados para atender à construção, readaptação, adaptação,
melhoria e ampliação da infra-estrutura física e de apoio acadêmico, assim como a aquisição,
melhoria e ampliação de equipamentos, materiais, acervo e serviços, com a alocação de percentual
da receita líquida para tal fim.
A principal fonte de receita serão as mensalidades dos estudantes, cabendo à mantenedora
arcar com todas as despesas e investimentos para manter a IES em funcionamento, quando se fizer
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necessário.

5.5.2 Plano de Investimento
As políticas de sustentabilidade financeira e de captação e alocação de recursos terão sua
aplicação voltada aos programas de ensino, iniciação científica e extensão, principalmente para:
 contratação e capacitação dos recursos humanos (professores e pessoal não-docente),
além da implementação dos planos de carreira docente e de cargos e salários;
 programas de apoio ao discente;
 comunicação interna, externa e meios de divulgação da imagem da IES;
 ampliação e melhoria do acervo da biblioteca;
 ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos para os laboratórios
e serviços técnicos, incluindo recursos de computação e informática;
 ampliação, reforma e readaptação da infra-estrutura física e de apoio;
 implementação e consolidação do processo de avaliação institucional;
 adaptação da infra-estrutura física aos requisitos de acessibilidade a pessoas
portadoras de necessidades especiais e atendimento às normas de segurança.

5.5.3 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução
Os quadros das despesas e investimentos, projetados para o período 2017-2021,
encontram-se detalhados às paginas seguintes.
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Quadro 5.1. Previsão Orçamentária de Desembolso e Cronograma de Execução – 2018 a 2022: DESPESAS – Educação Presencial
ITENS

2017

Acervo bibliográfico –periódicos-Com
Acervo bibliográfico – livros Comunic
47.288,79
Acervo bibliográfico-atualiz.Agro
Acervo bibliográfico –periódicos-Agro
10.873,20
Capacitação docentes
Capacitação funcionários
Contratação de funcionários (4)*
Eventos
1.500,00
Pagamento pessoal administrativo
1.530.553,03
Pagamento docents curso pres-AGRO
613.565,00
Pagametos docents curso pres-COMU
Pagamento coord curso pres COMU
Extensão curso Comunicação
21.443,00
(4)* – graduação = 2.800 + encargo
ITENS
Iniciação científica curso pres COMU
Extensão
Psicopedagógico
CPA –Comissão Propria de Avaliação
Nivelamento
NDE-Nucleo Docente Estruturante
Revista e revisão de artigos

2017
96.507,00
21.443,79
26.805,82
24.129,13
24.129,13
26.805,82
48.258,25

2018
5.237,18
11.348,36
20.125,00
9.500,00
1.500,00
1.597.438,19
853.837,06
213.460,00
87.622,69
22.380,88

2018
100.725,25
22.380,88
27.977,23
25.183,57
25.183,57
27.977,23
50.367,14

VALORES (R$)
2019
5.466,04
25.756,07
11.844,29
20.125,00
9.500,00
1.500,00
1.667.246,24
891.149,74
519.837,35
91.451,80
23.358,93
VALORES (R$)
2029
105.126,94
23.358,93
29.199,83
26.284,09
26.284,09
29.199,83
52,568,18

2020
5.704,91
12.361,88
20.125,00
9.500,00

2021
5.954,22
19.902,10
20.125,00
9.500,00

1.500,00
1.740.104,90
930.092,98
620.061,99
95.448,24
24.379,71

1.500,00
1.816.147,49
970.738,04
647.158,69
99.619,33
25.445,10

2020
109.720,99
24.379,71
30.475,87
27.432,71
27.432,71
30.475,87
54.865,41

2021
114.515,80
25.445,10
31.807,66
28.631,51
28.631,51
31.807,66
57.263,03
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B) DESPESAS – Educação a Distância
ITENS

2017
Taxa de polos
229.350,00
Taxa Autorização 2 cursos EaD
Taxa 2 cursos de pós-graduação EaD
13.900,00
Taxa Autorização 1 curso presencial
Taxa Reconhecimento de 5 cursos 2 anos EaD
Taxa Reconhecimento de 2 cursos 3 anos EaD
Taxa Renovação do Recredenciamento da IES
10.440,00
Taxa Renovação Reconh. 1 curso presencial
Taxa Renovação Reconh de 5 cursos 2 anos EaD
Aluguel do estacionamento
20.160,00
Aluguel das Maquinas de lanches
1.565,55
Serviços de Terceiro – Bibliotecaria
4.139,38
Serv. de Terceiro –Consultoria EaD
259.200,00
Material de expediente de limpeza e de copa
50.00,00
Manutenção e Limpeza
21.000,00
Despesas administrativas
57.000,00
Diárias e passagens
79.000,00
Transporte para visitas técnicas
59.400,00
TOTAL

2018
13.900,00
6.950,00
34.750,00
21.041,00
1.633,96
4.320,27
328.680,00
52.185,00
21.917,00
59.400,00
82.452,00
61.995,00

VALORES (R$)
2019
2020
347.500,00
13.900,00
10.440,00
21.960,00
22.920,00
1.705,36
1.779,89
4.509,06
4.706,11
1.155.700,00 1.445.860,00
54.465,00
56.846,00
22.876,00
23.875,00
62.090,00
64.804,00
86.055,00
89.816,00
64.705,00
67.533,00

2021
347.500,00
34.750,00
23.922,00
1.857,77
4.911,77
1.646.000,00
59.330,00
24.916,00
67.635,00
93.741,00
70.484,00
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - CURSOS EAD
Resumo

2018

Quantidade de polos

2019

2021

2022

1º Sem

2º Sem

1º Sem

2º Sem

1º Sem

2º Sem

1º Sem

2º Sem

1º Sem

25

50

50

50

75

100

100

100

125

Quantidade vagas/ano

2.900

Quantidade de vagas acumulativas/semestre

2020

4.700

6.500

2º Sem

150

8.300

10.000

*

*

3.980

4.700

5.780

6.500

7.580

8.300

9.380

10.000

Quantidade de vagas/semestre

2.000

900

1.080

720

2.509

1.363

2.422

1.491

3.181

1.799

Quantidade de vagas/semestre curos A (2 anos)

1.429

643

771

514

1.792

973

1.730

1.065

2.272

1.285

Quantidade de vagas/semestre curso B (3 anos)

571

257

309

206

717

389

692

426

909

514

Alunos concluintes curso A (2 anos)

*

*

*

*

1.429

643

771

514

1.792

973

Alunos concluintes curso B (3 anos)

*

*

*

*

*

*

571

257

309

206

6

6

6

6

6

6

6

6

Valor da mensalidade

R$ 160,00

Quantidade de parcelas

6

Receita total mensalidades/ano

R$ 167,00

R$ 5.568.000,00

R$ 172,00

R$ 9.418.800,00

R$ 179,00

R$ 13.416.825,60

R$ 187,00

R$ 17.829.259,20

6
R$ 22.440.897,60

1ª mensalidade p/polos

R$ 320.000,00

R$ 144.000,00

R$ 180.360,00

R$ 120.240,00

R$ 431.548,00

R$ 234.413,64

R$ 433.609,60

R$ 266.912,27

R$ 594.797,39

30% comissão/polos

R$ 1.088.000,00

R$ 489.600,00

R$ 776.750,40

R$ 936.188,64

*

*

*

*

*

*

15% comissão/polos

R$ 512.000,00

R$ 230.400,00

R$ 182.764,80

R$ 220.279,68

R$ 830.073,72

R$ 971.099,87

R$ 1.156.161,00

R$ 1.297.157,60

R$ 1.489.501,71

R$ 1.632.599,70

Total do repasse p/ polos

R$ 2.784.000,00

Taxa de boleto da mensalidade

R$ 2.416.583,52

R$ 85.608,00

Tutores online (quantidade)
Salários para Tutor EAD
Tutores presenciais (quantidade)
Salários para Tutor presencial

R$ 2.467.135,23

R$ 144.948,00

R$ 3.153.840,47

R$ 209.052,86

R$ 336.450,78

R$ 4.053.349,58

R$ 278.893,44

R$ 350.414,02

13

6

21

11

37

20

53

30

75

42

R$ 20.000,00

R$ 9.000,00

R$ 32.145,96

R$ 16.907,94

R$ 60.881,35

R$ 32.492,60

R$ 91.082,67

R$ 50.865,50

R$ 132.805,87

R$ 74.437,82

40

18

80

94

116

130

152

166

188

200

R$ 40.000,00

R$ 18.000,00

R$ 83.078,52

R$ 98.107,80

R$ 125.931,79

R$ 141.617,71

R$ 172.364,65

R$ 188.736,16

R$ 222.613,78

R$ 237.327,49

Encargos
Comunicação

500.000,00

500.000,00

R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

*

*

*

*

*

R$ 890.500,00

R$ 1.137.100,00

R$ 1.274.000,00

R$ 139.200,00

R$ 208.680,00

R$ 265.200,00

R$ 308.760,00

R$ 372.000,00

TOTAL DESPESA

R$ 3.715.808,00

R$ 3.620.451,74

R$ 4.692.811,56

R$ 5.881.642,89

R$ 7.216.948,56

TOTAL LIQUIDO

R$ 1.852.192,00

R$ 5.798.348,26

R$ 8.724.014,04

R$ 11.947.616,31

R$ 15.223.949,04

Conteúdo
Licenciamento SAGAH
Plataforma

500.000,00
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5.5.4 Adequação da Gestão Financeira

Para este PDI foram levantados os compromissos assumidos na implantação de cursos, na
implantação e desenvolvimento das práticas investigativas, com a iniciação científica e extensão nos
cursos de graduaçãoe e de pós-graduação, na atualização tecnologica dos equipamentos e software
de informática e de tecnologia educacional, na implantação e atualização do acervo da biblioteca.
Os investimentos foram programados a partir da projeção para implantação dos cursos a
distância e um novo Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional no presencial.
A gestão financeira é de responsabilidade da Mantenedora, a quem cabe liberar os
pagamentos dos recursos-humanos (professores e pessoal técnico-administrativo) e outras despesas
de custeio. Os investimentos são realizados diretamente pela mantenedora, tendo sempre presentes
às metas e ações inseridas neste PDI.
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6. INFRA-ESTRUTURA

A infra-estrutura da Faculdade CNA, detalhada abaixo, abrange os ambientes físicos;
biblioteca; laboratórios; recursos tecnológicos e audiovisuais; acessibilidade aos portadores de
necessidades especiais; e estratégias e meios de comunicação.

6.1 Instalações Físicas Gerais

As instalações físicas disponibilizadas para a Faculdade CNA estão localizadas no Setor
Bancario Norte, Quadra 01, bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 1º e 2º andares, Brasília –DF, CEP
70.040 908.
O imóvel é locado pela Mantenedora da Faculdade CNA e possui um contrato de locação
pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.
Todas as dependências estão adequadas ao atendimento e desenvolvimento das atividades
e programas curriculares dos dois primeiros anos de funcionamento da instituição.
As especificações obedecem aos padrões arquitetônicos recomendados quanto à
ventilação, iluminação, dimensão, acústica e destinação específica.
As salas de aula, laboratório, biblioteca e outras dependências são de uso privativo do
corpo docente, discente e técnico-administrativo, permitindo o acesso de pessoas estranhas quando
da realização de eventos, encontros culturais, seminários ou em casos de expressa autorização da
Direção.
A infra-estrutura física está à disposição dos alunos para atividades extraclasse, desde que
pertinentes aos cursos ofertados e dentro dos horários devidamente reservados. As salas de aula
estão aparelhadas para turmas de, até, cinquenta alunos, para possibilitar melhor desempenho
docente e discente.
A Faculdade primará pelo asseio e limpeza mantendo as áreas livres hienizadas. Os
depósitos de lixo serão colocados em lugares estratégicos, como próximos às salas de aula, na
biblioteca, nas salas de estudo etc.
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As instalações sanitárias gozarão de perfeitas condições de limpeza com pisos, paredes e
aparelhos lavados e desinfetados. Para isso a instituição manterá pessoal adequado e material de
limpeza disponível.
Disporá ainda de instalações apropriadas para o processo de ensino-aprendizagem
disponibilizando recursos audiovisuais e equipamentos específicos, para cada curso.
Os locais de trabalho para os docentes estão adequados às necessidades didáticopedagógicas atuais, tanto em termos de espaço, quanto em recursos técnicos, mobiliários e
equipamentos.
As instalações possuem nível de informatização adequado, com as dependências
administrativas e acadêmicas servidas de equipamentos atualizados. O corpo docente terá livre
acesso às informações de secretaria, biblioteca e Internet.
As plantas das instalações encontram-se na instituição, à disposição das autoridades
educacionais, as quais comprovam a existência dos ambientes a seguir detalhados:

Quadro 6.1. Discriminação dos espaços físicos, equipamentos e mobiliários
disponibilizados na Faculdade CNA, 2016.

Quant
01
01
01
01

03

01

01
01

1º ANDAR
ESPAÇOS/EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO
Sala da copiadora
- 01 Impressora e Copiadora, - 01 Cadeira, 2 balcões
Almoxarifado
03 – Prateleiras, 01 – Mesa, 03 – Armários
Lavatório
02 armários de parede e 01 fixado chão
Copa
01 – armário
Salas de Aula – seis sala totalizando 304,54 M²
Para cada sala:
50 – Carteiras, 01 - Mesa para o professor, 01 – Cadeira, 01 - Quadro,
01 – Ar condicionado 60 BTU em cada sala – Tela, 01 – Data show
Sala dos Professores
01 – Mesa, 08 – Cadeiras, 03 – bais com Computador, 04 baias sem
computador, 7 cadeiras para as baias, 1 TV, 01 sofá, 01 mesinha para o
café, 01 filtro de parede 2 –Armários scaninho, 02 banheiros femininos
e masculino
Sala de coordenação do curso presencial de Agronegócio
02 – armários, 2 mesas, 01 amarinho, 3 cadeiras
Sala da secretaria do curso
02 armários, 2 mesas, 01 amário pequeno e 2 cadeiras.

M²
19,00
8,85
4,42
4,42

304,54

34,10

11,50
11,50
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01
01
01
01
01

01

01

01
01
01

01

01

01
01
01

Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Banheiro PNL
Espaço de Circulação
Sala de convivência
4 mesas, 12 cadeiras, 1 microondas, 1 mesa, 1 máquina de café, 01
máquina com produtos alimentícios self service,
Biblioteca
01 sala de estudo em grupo: 27,00
2 mesas de estudo, 8 cadeiras, 5 computadores para pesquia, 4 mesas
individuais, 01 ar condicionado.
01 sala de processamento técnico: 13,00
2 mesas, 3 cadeiras, 1 computador, 2 estantes duplas, 1 armário
01 sala de acervo e recepção: 13,00
15 prateleiras, 4 mesas de estudo em grupo, 16 cadeiras, 11 baias, 11
cadeiras,2 mesas com 2 computadores para consuta interna, 2 cadeiras,
1 balcao de atendimete, 1 mesa com 2 cadeiras, 1 computador, 1
armarinho, 2 armários de parede, 3 expositores, 1 armário para
arquivo, 20 scaninhos,2 aparelhos telefônicos, 2 ares condicionados,
2.468 títulos, 5.873 exemplares, 30 títulos de periódicos e 1.310
exemplares de periódicos
2º ANDAR
Sala da Direção Geral
01 – Computador, 01 telefone, 1 ar condicionado, 7 cadeiras, 2 mesas, 3
amários
Sala da CPA
02 telefones, – 6 Mesas, 5 – Cadeiras, 02 – Computadores, 2 – ar
condicionado, 5 rmários
Sala Iniciação Científica e Extensão
2 computadores, 1 telefone, 2 mesas, 3 - armários
Sala da Coordenação Administrativa e Ouvidoria
3 mesas, 8 cadeiras, 2 armários, 1 computador, 2 teleones, 1 ar
condicionado
Sala de Tecnologia da Informação
2 mesas, 2 computaores, 3 cadeiras, 5 notebooks, 1 telefone, 1
ventilador, 1 câmera, 1 armário
Sala de reunião – NDE
1 mesa para reunião, 8 cadeiras, 1 armário, 1 notebook, 1 ar
condicioado, 1 tv, 1 teleone, 1 mouse, 1 tclado, 1 suporte
Sala da recepção
2 sofás, 2 poltronas, 1 mesas, 1 telefone, 2 mesas, 3 armários, 1
computador
Sala do apoio psicopedagógico
2 mesas, 3 cadeiras, 1 armário, 1 computador, 1 telefone, 1 ventilador
Sala de professor de tempo integral
2 mesas, 8 cadeiras, 1 armário, 1 ar condicionado

4,42
4,42
4,00
73,71
59,50

150,60

20,80

29,90
9,27
20,80

16,12

18,00

26,20
6,90
6,90
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01
01
03
01
01
01

01

Secretaria Acadêmica e Protocolo
7 mesas, 7 cadeiras, 7 armários, 2 telefones, 2 computadores, 2
impressoras
Corredor
01 – Bebedouro
Coordenação da EaD
Laboratório de Informática
21 mesas, 21 computadores, 21 câmeras, 2 ar-condicioados
Copa
01 – Geladeira, 01 – Forno micro ondas, 1 forno elétrico, 1 armário
Coordenação Pedagógica
01 – Mesa, 02 – Cadeiras, 01 – Computador, 01 – Mesa Computador, 01
– Armário, 01 - Impressora
Diretoria Acadêmica
02 – Mesas, 06 – Cadeiras, 02 – Computadores, 02 – Mesas
computadores, 02 – Armários

26,10
83,15
25,12
50,56
6,95
6,90

29,90

6.1.1 Infraestrutura de Segurança

A Faculdade CNA atenta às condições de segurança aos seus usuários, tendo em vista que
as instalações são espaços destinados às funções acadêmicas, planejou suas edificações para
atenderem todas as condições de segurança com saídas de evacuação sinalizadas para o caso de
emergência e com equipamentos adequados e de fácil acesso, proporcionalmente distribuídos,
conforme normas legais.

6.1.2 Manutenção e Conservação das Instalações Físicas

A política de infraestrutura que a Faculdade CNA adotará, será a da manutenção
preventiva, a qual ocorre todo fim de semestre letivo e início do próximo, preparando os ambientes
e equipamentos para uso seguro e com qualidade, e também adotará a política de manutenção
corretiva, sob demanda, ou seja, em qualquer necessidade de reparo, adequação ou instalação que
necessitem rápida implantação, a Faculdade CNA fará de imediato.

6.1.3 Expansão das Instalações Físicas
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A Faculdade CNA não está programando a expansão das instalações físicas, em virtude de
ter-se ocupado das novas instalações em abril de 2016, e essas, atendem todas as exigências e
demandas por espaço físico no quinquênio 2017-2021.

6.2 Biblioteca
A Biblioteca da Faculdade CNA terá como principal objetivo servir de apoio às atividades de
investigação, oferecer suporte informacional aos programas de ensino, iniciação científica e extensão
e atender às necessidades culturais de seus corpos docente e discente e de toda comunidade.
A Faculdade CNA considera que o conhecimento científico poderá ter um impacto mais
positivo e importante no processo de transferência e inovação tecnológica se houver um
especializado serviço de informação, estruturado, desenvolvido e bem preparado para selecionar
informação técnica cultural e científica.
Dentro deste contexto, a Biblioteca da Faculdade CNA será parte essencial do projeto
institucional, com a finalidade de organizar e disseminar a informação, desenvolvendo atividades
inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, bem como a dinâmica e atualização de informações
a serem observadas e geradas no desenvolvimento do ensino, iniciação científica e extensão.

6.2.1 Acervo Bibliográfico na Sede e nos Polos

O acervo para atender todas as necessidas da comunidade acadêmica é constituído por
2.476 títulos e 6.002 exemplares, 29 títlos e 1.536 fascículos de periódicos e material audiovisual, das
áreas de ciências sociais aplicadas, ciências extas e tecnologia, ciências humanas e ciências agrárias, e
4 títulos de jornal, sendo eles: Cooreio Brasiliense, O Valor, O Globo e Folha de São Paulo.
Além do acervo específico de cada curso, a Biblioteca possui livros de referência que
possam contribuir para a formação científica, técnica, geral e humanística da comunidade
acadêmica.
O planejamento econômico-financeiro da Faculdade CNA, anualmente reservará dotação
orçamentária para atualização e ampliação do acervo.
Os 29 títlos e 1.536 fascículos de periódicos assinados, em consonância com o projeto
pedagógico dos cursos, serão os de informação acadêmica e científica, cobrindo as áreas do
conhecimento em que Faculdade atua.
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As bases de dados serão as que possibilitem à comunidade acadêmica acesso a ampla
informação sobre todas as áreas dos conhecimentos humanos, com ênfase para os cursos oferecidos,
em todos os níveis para os cursos presenciais e a distância.
O acesso ao acervo é livre, com orientação da equipe de profissionais da Biblioteca, bem
como informatizado, cuja consulta estará disponível ao discente por meio do portal do estudante.
Os componentes do acervo da Biblioteca são submetidos aos seguintes padrões:


CDU (Classificação Decimal Universal) para classificação,



Código Anglo-Americano (AACR2) para sua catalogação, e



ABNT 6023, como sua referência.

6.2.2 Área Física da Biblioteca na Sede e nos Polos
O espaço físico da Biblioteca da Faculdade CNA, Unidade Sede, possui 200 m², com
condições adequadas quanto à área física; área de leitura geral, individual e em grupo; área de
acervo de livros, periódicos especializados e mídias; acesso a internet, bem como adequada gestão e
informatização do acervo, pautada numa política de atualização e expansão do acervo, além do
acesso às redes de informação.
O mobiliário da Biblioteca é adequado, de acordo com os princípios recomendados para as
bibliotecas acadêmicas. O acervo está acomodado em estantes, devidamente distribuído. Os
periódicos especializados contam com estantes expositoras para os títulos correntes.
A Biblioteca é adequada ao número de usuários e aos fins a que se destina e obedece aos
critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem iluminada, limpa e segura. Além disso, este
ambiente é adaptado às pessoas portadoras de necessidades especiais e possui nas suas
proximidades equipamentos de proteção contra incêndio.
As instalações para estudos individuais e em grupo possuem espaços e mobiliários
adequados, atendendo às necessidades dos estudantes e professores.

6.2.3 Horário de Funcionamento
A Biblioteca funcionará em todos os dias letivos e estará aberta à comunidade acadêmica
no mesmo horário de funcionamento da Faculdade CNA, e dos cursos e aos sábados poderá
funcionar no período matutino.
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6.2.4 Pessoal Técnico-Administrativo
A Biblioteca contará inicialmente com um profissional habilitado, que responderá pela
administração, e um auxiliar para prestar atendimento à comunidade acadêmica, além do pessoal
que dará cobertura completa ao processo de informatização da biblioteca.
Por meio do seu quadro de funcionário, a Bibliotecária orientará trabalhos acadêmicos,
com objetivo de auxiliar os usuários a encontrar as informações necessárias. Além disso, promoverá
o acompanhamento durante a elaboração de trabalhos de conclusão de curso, de acordo com as
normas da ABNT.
No início de cada ano letivo será elaborado material didático onde constarão o
regulamento da biblioteca e os procedimentos necessários para um atendimento adequado. Ainda,
anualmente serão promovidos cursos de pesquisa no acervo e na rede internet.
6.2.5 Serviços Prestados pela Biblioteca
A Biblioteca oferecerá a comunidade interna e externa os seguintes serviços:
 Empréstimo domiciliar;
 Renovação de empréstimos;
 Penalidades por atraso na devolução de materiais;
 Reserva de materiais;
 Orientação para trabalhos científicos;
 Comutação bibliográfica;
 Levantamento bibliográfico;
 Treinamento aos usuários.
Além destes, outros serviços poderão ser disponibilizados, de acordo com a necessidade da
comunidade, bem como pela adesão de novas tecnologias.
6.2.6.Política de Aquisição e Atualização do Acervo

O acervo bibliográfico será atualizado constantemente, por indicação de estudantes e
professores, por solicitação da coordenadoria e da equipe da Biblioteca, em razão de novas edições
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ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações destinadas a subsidiar
projetos de iniciação científica e extensão. Será dada prioridade, na aquisição de livros, àqueles
indicados pelos professores como bibliografia básica e complementar de cada disciplina dos cursos
ministrados, em todos os níveis.
Os coordenadores serão os responsáveis por efetuar o levantamento do acervo junto aos
professores, bem como encaminhar a relação bibliográfica ao Colegiado de Curso e posteriormente à
Diretoria para que autorize a aquisição. Os livros mais antigos serão mantidos para consulta histórica.
Os títulos, assinaturas e materiais multimídia adquiridos, serão catalogados pela
Bibliotecária antes de serem disponibilizados.

6.2.7 Normatização da Biblioteca
A regulamentação da Biblioteca da Faculdade encontra se em documento específico.

6.3 Salas de Apoio de Informática e Estrutura Equivalentes

A Faculdade CNA possui sala de apoio de informática e estruturas equivalentes que atende
as necessidades institucionais com adequadas condições no que tange a equipamentos, softwares,
comunicação em rede, acesso à internet, acessibilidade digital, acessibilidade física, ergonomia,
segurança e espaço físico.
Estas estruturas contam com serviços de manutenção e suporte prestados dentro e fora do
período de atividades, garantindo o pleno funcionamento assim como o melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis para a comunidade acadêmica.
As necessidades de implantação e atualização de recursos de software são supridas sob
demanda da necessidade dos docentes, além de na maioria das vezes serem prontamente atendidas
pelos planos de atualização automática de softwares praticados pela Instituição.
Os equipamentos e instrumentos do Laboratório de Informática seguirão as normas e
padrões de qualidade, segurança, condições ergonômicas, adequabilidade aos objetivos e anseios
pedagógicos da Faculdade CNA. Além disso, na aquisição de equipamentos leva-se em consideração
se estarão previstas atividades acadêmicas a serem desenvolvidas no Laboratório Geral de
Informática, sempre sob a supervisão de pessoal qualificado.
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A Direção Geral da Faculdade ficará encarregada de acordar com os professores os horários e
o número de estudantes que deverão utilizar o parque de equipamentos e desenvolver as práticas
discentes.
O acesso ao Laboratório Geral de Informática e ao parque de equipamentos instrucionais
poderá ser individual, a juízo do professor da disciplina e sob autorização do Coordenador do Curso,
ou em turmas com número de estudantes definido pelo professor, segundo a natureza das práticas
discentes.
O Laboratório Geral de Informática, com área física de 35,43 m2, funcionará durante o
mesmo horário de funcionamento da Faculdade CNA .
Este laboratório será composto por 25 computadores atualizados, com acesso à internet,
obedecendo às condições de salubridade e segurança e com os seguintes softwares:


Sistema Operacional;



Processador de Texto;



Planilha de Cálculo;



Gerenciador de Apresentações;



Ferramenta Gráfica;



Navegador Web;



Adobe Reader;



Antivírus;



Programas específicos para os cursos oferecidos.

Neste Laboratório serão feitas atualizações conforme a necessidade dos estudantes e
professores e pelo menos duas vezes ao ano. As manutenções preventivas serão realizadas
diariamente visando o perfeito funcionamento de todas as máquinas.
A manutenção e conservação do Laboratório serão executadas por pessoal especializado ou
treinado para exercer estas funções e, quando não for possível resolver o problema na instituição,
será encaminhado para uma empresa terceirizada, especializada em manutenção.

6.4 Instalações Sanitárias
A Instituição possui instalações sanitárias adequadas, leva em consideração a acessibilidade
física, ergonomia, segurança e espaço físico. Estas estruturas (banheiros femininos, masculinos e
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PNL) contam com serviços de limpeza e manutenção, assim como avaliação periódica do espaço e
manutenção, sob a responsabilidade da Coordenação Administrativa e Financeira da Faculdade CNA.

6.5 Estrutura dos polos EaD
Os polos são compostos pela seguinte infraestrutura:
Estrutura Física
• Instalações Administrativas: uma sala administrativa para recepção e atendimento dos candidatos
do processo seletivo e alunos do referido Polo.


01 estação de trabalho* com acesso à Internet para cada colaborador/turno



01 armário com fechadura para cada colaborador/turno



01 linha telefônica / aparelho



01 impressora

• Salas de Aula: Salas de aula equipadas para atender as necessidades didático-pedagógicas dos
cursos com capacidade para aproximadamente 40 alunos.


Carteiras individuais



01 mesa e 01 cadeira



01 Quadro branco e acessórios



01 Projetor multimídia e 02 caixas de som

 Sala de Coordenação do Polo: uma sala ou espaço próprio para recepção e atendimento de
alunos, bem como para administrar a implantação e o
funcionamento local.


01 estação de trabalho* com acesso à Internet



01 impressora a laser



01 scanner de alta capacidade



01 linha telefônica / aparelho

 Sala de Tutoria: uma sala ou espaço próprio para recepção e atendimento de alunos do referido
Polo.


01 estação de trabalho* com acesso a internet



02 cadeiras
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 Auditório/Sala de Conferência: o Polo poderá disponibilizar uma área (sala) destinada para uso
como auditório e/ou sala de conferência (se necessário), com
mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia
adequados para o seu pleno funcionamento.
 Instalações Sanitárias: para o funcionamento ideal, o Polo deve possuir no mínimo 02 sanitários
(masculino e feminino) com acesso independente e nunca dentro das
salas utilizadas para atividades acadêmicas com acessibilidade para
portadores de necessidades especiais.
 Área de Convivência: deve-se dispor de uma área equipada para a convivência dos alunos durante
ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este ambiente pode ou não contar com
cantina, mas deve ser amplo e mobiliado para permitir que o aluno possa usufruir de sua
estrutura adequadamente.
 Recursos de Informática: um laboratório de informática para o desenvolvimento de atividades
diversas. O laboratório de informática deve possuir:
 01 estação de trabalho* com acesso a internet para cada aluno, cuja configurações mínimas
serão:
 core i3 2.6 GHz 4GB RAM,
 HD 500 GB,
 DVD-RW,
 Monitor 18,5 LED
 Mouse,
 Teclado e
 estabilizador.
 Biblioteca: a biblioteca deverá estar localizada em um local de fácil acesso com o acervo
controlado pela administração do Polo e tendo em seu acervo a bibliografia indicada no material
pedagógico em quantidade suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, mesas e cadeiras)
deve ser adequado para o propósito-fim de uma biblioteca, considerando espaço para estudo,
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com 01 estação de trabalho e estrutura de estudo individual e em grupo.
 Laboratórios didáticos especializados e Laboratórios didáticos: de acordo com o curso ofertado,
deverão constar laboratórios didáticos específicos (ex.: propriedades e empresas rurais) em
consonância com a proposta pedagógica docurso.

De acordo com o Decreto nº 5296/2004, todas as instalações do Polo deverão respeitar as
condições adequadas de acesso para portadores de necessidades especiais.
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7. POLÍTICA AMBIENTAL

A Faculdade CNA buscará realizar as adequações necessárias para que possa cumprir com o
que está regulamentado pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2005, e na Lei nº 9.795, de 27 de
abril de 1999, que trata da acerca da política nacional de educação ambiental.
Conforme o texto do art. 10 e respectivos parágrafos da Lei nº 9.795, de 27 de abril de
1999, a inclusão da política nacional de educação ambiental, virá por meio de ações a serem
definidas e executas por esta IES, tendo sempre como base a legislação que rege esta POLÍTICA, e
não como disciplina obrigatória no contexto curricular. Desta forma esta IES, incluirá dentro de suas
ações institucionais, mecanismos que possam dar sustentabilidade as ações no âmbito da educação
ambiental.
A Faculdade CNA buscará determinar as diretrizes para que tais ações possam ser
alcançadas tendo como base o que esta indicada no art. 5º do Decreto nº 4.281 de 25/06/2006, que
recomenda como base para os Parâmetros e as DCN, tais como:
I.

a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e
permanente; e

II.

a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de educadores. Em
consoante ao exposto no Art. 6o do mesmo Decreto supracitado, buscará implantar e
desenvolver ações e programas de educação ambiental integrado que possibilite:

III.

às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de
licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de
gerenciamento de resíduos, de gerenciamento costeiro, de gestão de recursos
hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de recursos
ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental;

IV.

às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia de
comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde;

V.

aos processos de capacitação de profissionais promovidos por empresas, entidades de
classe, instituições públicas e privadas;

VI.

a projetos financiados com recursos públicos; e
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VII.

ao cumprimento da Agenda 21. De acordo com a Proposta de Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Ambiental, apresentada pelo MEC, por meio da Coordenação
– Geral de Educação Ambiental – CGEA/SECAD/MEC, as diretrizes curriculares para a
educação superior ficou definido da seguinte forma:
I - DIRETRIZES GERAIS - PARA TODOS OS NÍVEIS E MODALIDADES
DE ENSINO APRENDIZAGEM
1. Estímulo à visão complexa da questão ambiental, a partir das
interações dinâmicas entre ambiente, cultura e sociedade,
situando a questão ambiental no tempo e no espaço,
considerando as influências políticas na relação humana com o
ambiente, bem como o estudo da diversidade biológica e seus
processos ecológicos vitais;
2. Abordagem da Educação Ambiental com uma dimensão
sistêmica, inter, multi e transdisciplinar, de forma contínua e
permanente em todas as áreas de conhecimento e componentes
curriculares em projetos e atividades inseridos na vida escolar e
acadêmica, enfatizando a natureza como fonte de vida e
relacionando o meio ambiente com outras dimensões como a
pluralidade étnico-racial, enfrentamento do racismo ambiental,
justiça social e ambiental, saúde, gênero, trabalho, consumo,
direitos humanos, dentre outras;
3. Abordagem crítica dos aspectos constituintes e determinantes
da dinâmica da hidrosfera, atmosfera, biosfera, sociosfera e
tecnosfera, contextualizando os conhecimentos a partir da
dinâmica da paisagem, da bacia hidrográfica, do bioma, do
clima, dos processos geológicos, das ações antrópicas e suas
interações, analisando os diferentes recortes territoriais, cujas
riquezas e potencialidades, os usos e os problemas devem ser
identificados e valorados;
4. Incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos técnicos e
metodológicos que aprimorem a cidadania ambiental, com a
participação ativa nas tomadas de decisões, com
responsabilidade individual e coletiva (pública e privada) em
relação ao meio ambiente local, regional e global;
5. Valorização da diversidade sob a ótica da Educação Ambiental,
trazendo os múltiplos saberes e olhares científicos, de povos
originários e tradicionais sobre o meio ambiente, captando os
vários sentidos que os grupos sociais lhes atribuem, numa
perspectiva transdisciplinar;
6. Inserção da Educação Ambiental no Projeto PolíticoPedagógico dos estabelecimentos de ensino de forma multi,
transdisciplinar e interdisciplinar, como um plano coletivo da
comunidade escolar e acadêmica;
7. Promoção de espaços estruturantes nas escolas e comunidades
(baseados no conceito de “círculos de cultura” – Paulo Freire),
que incentivem a participação da comunidade escolar no
planejamento e gestão de projetos de conservação, preservação
e recuperação ambientais voltados para a melhoria da
qualidade de vida, combatendo práticas relacionadas ao
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desperdício, degradação e consumismo;
8. Promoção de observação, percepção, levantamento de hipótese
e registro da realidade ambiental, para a construção do
conhecimento na escola a partir das experiências tradicionais e
dos saberes multidisciplinares como ciências, artes,
educomunicação entre outros;
9. Incentivo à uma visão de mundo humanista e interpretativa,
contextualizada historicamente e baseada no reconhecimento e
respeito das diferenças, e na cooperação, democracia, justiça
social, liberdade e sustentabilidade;
10. Abordagem da Educação Ambiental que propicie uma postura
crítica e transformadora de valores, de forma a reorientar
atitudes para a construção de sociedades.
II - DIRETRIZES – EDUCAÇÃO SUPERIOR
1.Promoção do enfoque da sustentabilidade em seus múltiplos
aspectos, por meio de atividade curricular/disciplina/projetos
interdisciplinares obrigatórios que promovam o estudo da
legislação ambiental e conhecimentos sobre gestão ambiental,
de acordo com o perfil profissional dos diversos cursos de
bacharelado, licenciatura, graduação tecnológica e seus
respectivos cursos de pós-graduação.
2.Fomento a pesquisas voltadas à construção de instrumentos,
metodologias e processos para a abordagem da dimensão
ambiental que possam ser aplicados aos currículos integrados
dos diferentes níveis e modalidades de ensino.
3.Acompanhamento avaliativo da incorporação da dimensão
ambiental na Educação Superior de modo a subsidiar o
aprimoramento dos projetos pedagógicos e a elaboração de
diretrizes específicas para cada um de seus âmbitos.
4.Fomento e estímulo à pesquisa e extensão nas temáticas
relacionadas à Educação Ambiental;
5.Incentivo à promoção de materiais educacionais que
sirvam de referência para a educação ambiental nos diversos
níveis de ensino e modalidades de ensino e aprendizagem;
6.Participação em processos de formação continuada e em
serviço de docentes.
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8. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
8.1 Alvará de Funcionamento

A Faculdade CNA possui Alvará de funcionamento nº 01620/2016, expedido pela Secretaria
das Cidades, Administração Regional de Brasília/DF – RA I, com vencimento em 11 de novembro de
2021.

8.2 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

A Faculdade CNA possui também o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB),
expedido pelo CBMDF, despacho nº 227/2016, folha nº 48.

8.3 Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico, conforme disposto na Portaria N° 1.224, de 18
de dezembro de 2013
A Faculdade CNA, em atendimento à Portaria nº 1.224/2013, protocolou no MEC a
indicação de Adelia Leana responsável pela Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico.

8.4 Acessibilidade Física da Instituição
A Faculdade CNA atende integralmente aos requisitos legais relativos às condições
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88,
Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos nº
5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003.
A Faculdade possui piso tátil direcional e de alerta, possui elevadores, sinalização em braile,
banheiro adaptado,vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, compromisso
de, se solicitado, disponibilizar os meios adequados para atendimento aos alunos portadores de
deficiência visual ou auditiva, serviço de atendimento pedagógico, Núcleo de Apoio Psicopedagógico
(NAP), para atendimento a estudantes portadores de necessidades educacionais especiais.
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8.5 Acessibilidade Pedagógica, Atitudinal e das Comunicações

A Faculdalde CNA apresenta condições de acesso e garante a acessibilidade física para
pessoas com

deficiência

ou

mobilidade

reduzida,

transtornos

de

conduta

e

altas

habilidades/superdotação, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da
ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e na
Portaria nº 3.284/2003.
A Faculdalde CNA garantirá o acesso ao conhecimento a todas as pessoas, independente
da raça, credo, orientação sexual, deficiência de alguma forma ou diferencial cognitivo, sendo
compromisso daqueles que detêm o conhecimento, envidar esforços no sentido de minimizar a
exclusão social, a pobreza, a violência, o analfabetismo, a fome e as enfermidades.
A inclusão não pode ser concebida apenas como a inserção da pessoa portadora de
deficiência ou diferencial cognitivo num estabelecimento de ensino, mas deve ser entendida como
promoção de condições de aquisição do conhecimento e participação ativa do processo
educacional, por parte de cada pessoa do corpo discente, prevendo recursos e serviços de apoio
especializados para que o estudante tenha condições de integrar-se na sociedade e ingressar no
mundo do trabalho de acordo com suas possibilidades.
Aos alunos com deficiência visual, caso o ingressante apresente essas necessidades, a
Instituição promoverá as condições necessárias para o bom aprendizado do aluno.
Aos alunos com deficiência auditiva, a Instituição proporcionará, além de capacitação em
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para todos os professores e comunidade acadêmica em geral,
bem como, disponibilizará um intérprete em LIBRAS, principalmente em períodos de realização de
provas. Também, para complementar a avaliação escrita, quando o aluno não conseguir expressar o
seu real conhecimento, a Instituição orientará ao professor, que valorizem o conteúdo semântico e
conheçam as especificidades linguísticas do aluno com deficiência auditiva.
Além disso, a Faculdalde CNA possui a questão da acessibilidade pedagógica e atitudinal
tratada, continuamente, no âmbito de seus programas de formação continuada dos corpos docente
e técnico-administrativo, bem como dispõe de profissional especializado para intermediar relações
didático-pedagógicas, diversidade e éticas, para manutenção do ambiente produtivo de trabalho
intelectual, de aprendizagem exitosa e crescimento como pessoa humana entre os membros da
comunidade acadêmica.
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8.6 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

A Faculdalde CNA, em atendimento a Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, executa a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, por meio
de atendimento individual aos alunos portadores com essa deficiência, através do Núcleo de Apoio
Psicopedagógico (NAP) da Faculdade, institucionada em Regimento interno, que, de forma
interdisciplinar, acompanha o desempenho desses alunos, em parceria com a família e o corpo
docente, fornecendo-lhes informações técnicas e didático-metodológicas para lidar com
comportamentos e

reações que envolvem o aluno, no trato de questões e pessoas com

necessidades especiais, em especial, para a salvaguarda da Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
“Art. VI. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares,
reconhecido como pessoa humana, perante a lei.“
(Declaração do Universal dos Direitos Humanos, ONU, 1948.)

Além disso, as questões ligadas à proteção dos direitos da pessoa, com transtorno do
espectro autista, é tratada continuamente no âmbito de seus programas de formação continuada
dos corpos docente e técnico-administrativo.

8.7 Plano de Cargos e Carreira Docente

O Plano Carreira Docente foi protocolado e homologado na Delegacia Regional do Trabalho
de, em 08 de outubro de 2012, NUDPRO/DRT-DF 46206.020021/2012-88.

8.8 Plano de Cargos e Carreira dos Funcionários Técnico-Administrativos

O Plano Cargos e Carreira dos funcionários técnico-administrativos foi protocolado e
homologado pela Delegacia Regional do Trabalho de Campo, mediante Portaria nº 15, de 2.02.2017,
Processo nº 462026.011275/2016-39.
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8.9 Titulação do Corpo Docente
Forma Legal de Contratação dos Professores
Faculdades: No mínimo, docentes com formação em pós-graduação lato sensu, conforme disposto na
Lei nº° 9.394/96.

A composição do corpo docente da Faculdade CNA, no que se refere à titulação, regime de
trabalho, atende à Lei n° 9.394/96, e seus curriculums vitae, bem como suas comprovações de
formação acadêmica encontram-se à disposição da Comissão de Avaliadores do MEC/Inep e
organizadas em pastas funcionais individuais de cada um dos professores.
O corpo docente, constituído de professores especialistas, mestres e doutores, qualificados
nas respectivas áreas de formação, com capacidade didática e de educação em geral, tem por
compromisso o respeito aos dispositivos, princípios e valores institucionais, explicitados no
Regimento da Faculdade CNA, bem como com o que estabelece a legislação trabalhista.
O perfil do corpo docente, detalhado abaixo, é abrangido pela composição; critérios de
seleção e contratação; políticas de qualificação e carreiras; procedimentos para substituição de
docentes; e cronograma de expansão.
O perfil desejado do docente para os cursos ofertados pela Faculdade CNA, além de
englobar a experiência profissional comprovada, é caracterizada como pessoa ética, críticohumanista, dotado de competências técnica, política e social, que:
 seja capaz de agir como agente reflexivo, criativo e transformador das experiências
curriculares efetivadas;


esteja buscando alternativas de melhoria de conhecimento, atitudes e habilidades
pertinentes à prática pedagógica;

 possua a competência caracterizada por habilidades em: ministrar aulas interativas,
utilizar textos de periódicos afins, desenvolver pesquisas bibliográficas e de campo,
realizar seminários, desenvolver estudo de caso, promover ciclo de palestras,
promover jogos de empresas e visitas a organizações; capacidade de utilizar com
eficácia recursos audiovisuais como retroprojetores, projetores multimídia, filmes
temáticos, além de equipamentos e ferramentas de software de apoio, laboratórios
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especiais para aprendizagem em grupo e laboratórios para a realização de atividades
práticas;
 é preparado para promover o ensino-aprendizagem de forma sócio-interativa, visando
à formação de um acadêmico de senso crítico, inovador e criativo, ao aliar o ensino à
pesquisa e à extensão; e
 se apresenta de forma equilibrada psico-afetivamente, de maneira a estabelecer uma
convivência sadia e respeitosa com seus alunos, e, inclusive, ser capaz de estabelecer
os adequados estímulos de motivação para ressignificar o conhecimento sistematizado
para releituras.
Quanto à titulação, para pertencer ao quadro docente da Faculdalde CNA, o título mínimo a
ser aceito é o de Especialização, desde que possua vasta experiência na área e na disciplina que irá
ministrar, e são os professores responsáveis pelas disciplinas específicas, cuja área de concentração
demanda uma grande experiência em determinado assunto. O privilégio fica para os docentes que
possuem títulos de mestrado e doutorado, pois, além de atender as exigências da legislação do
ensino superior vigente, são aqueles que possuem experiências maiores na área de investigação
científica e que contribuirão para o desenvolvimento didático-pedagógico dos cursos e da Instituição.
São requisitos mínimos para ingresso nas categorias da carreira docente:
 para a admissão de professor na categoria assistente nível I, exige-se como titulação
acadêmica mínima, certificado de curso de aperfeiçoamento ou especialização, obtido
nas condições para este fim definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 2 anos de
experiência em função docente de nível superior, sem experiência docente e em
acompanhamento didático-pedagógico;
 para a admissão de professor na categoria assistente nível II, exige-se como titulação
acadêmica mínima, certificado de curso de aperfeiçoamento ou especialização, 2 anos
de experiência em função docente de nível superior, 2 ou mais dos seguintes
requisitos: produção intelectual (nos últimso 3 anos; experiência de gestão acadêmica;
experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão; experiência
profissional; e
 para admissão de professor adjunto_na categoria nível I, exige-se título de mestre ou
doutor, 2 anos de experiência em função docente de nível superior 2 ou mais dos
seguintes requisitos: produção intelectual (nos últimos 3 anos; experiência de gestão
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acadêmica; experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão;
experiência profissional; e
 para admissão de professor adjunto_na categoria nível II, exige-se título de mestre ou
doutor, 3 anos de experiência em função docente de nível superior 2 ou mais dos
seguintes requisitos: produção intelectual (nos últimos 3 anos; experiência de gestão
acadêmica; experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão;
experiência profissional; e
 para admissão de professor titular_na categoria nível I, exige-se título de mestre, 10
anos de experiência em função docente de nível superior, produção intelectual nos
últimos 3 anos, 3 ou mais dos seguintes requisitos: produção intelectual nos últimos 3
anos; experiência de gestão acadêmica; experiência em desenvolvimento de ensino,
pesquisa e extensão; experiência profissional; e
 para admissão de professor titular_na categoria nível I, exige-se título de doutor ou
livre-docente 5 anos de experiência em função docente de nível superior, produção
intelectual (nos últimos 3 anos; 3 ou mais dos seguintes requisitos: experiência de
gestão acadêmica; experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão;
experiência profissional; e
 para admissão de professor titular_na categoria nível II, exige-se título de mestre, 12
anos de experiência em função docente de nível superior, produção intelectual (nos
últimos 3 anos; 3 ou mais dos seguintes requisitos: experiência de gestão acadêmica;
experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão; experiência
profissional; e
 para admissão de professor titular_na categoria nível II, exige-se título de doutor ou
livre-docente 6 anos de experiência em função docente de nível superior, produção
intelectual (nos últimos 3 anos; 3 ou mais dos seguintes requisitos: experiência de
gestão acadêmica; experiência em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão;
experiência profissional.
Para fins de ascensão a uma categoria mais elevada, o critério é a titulação do professor. O
acesso de uma categoria para outra se dá pela comprovação da titulação adquirida, através de
requerimento à Coordenação do Curso, a qual encaminhará para a aprovação da Direção Geral.
Na promoção do nível I para o nível II, o decurso de tempo será de um ano, contado a partir
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da data de admissão. Nas promoções entre os demais níveis, o decurso de tempo será de dois anos,
contados a partir da última alteração desta espécie. Por fim, pela produção científica e intelectual do
docente, a cargo da Comissão de Avaliação Docente, para a aprovação da Direção Geral, observados
ainda, os seguintes termos:
 para o primeiro enquadramento, o professor poderá apresentar toda a sua produção
científica e intelectual;
 o enquadramento ou ascensão nos diversos níveis só será efetuado mediante
requerimento do interessado instruído com a documentação comprobatória completa.
A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na comprovação da
documentação apresentada implica no cancelamento do enquadramento ou ascensão aprovada,
independente de outras sanções legais.
As horas de trabalho não utilizadas como carga didática do Docente serão distribuídas em
preparo de aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, iniciação
científica, encargos administrativos, reuniões de órgãos colegiados, trabalhos práticos ou atividades
de assessoria e extensão a se desenvolverem na instituição ou em local determinado pela Faculdade.
As atividades de iniciação científica, extensão e assessoria referidas no parágrafo anterior
poderão ser remuneradas complementarmente, a critério do Diretor Acadêmico e com aprovação.
As demais atividades devem ser prestadas obrigatoriamente na Instituição.
Os professores serão contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis
trabalhistas, observados os critérios e normas do Regimento e do Plano de Carreira Docente.
A admissão do professor será feita mediante seleção procedida pela Coordenadoria de
Curso e homologada pela Mantenedora, observados os seguintes critérios:
 além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos acadêmicos,
didáticos e profissionais, relacionados com a matéria a ser por ele lecionada;
 constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação correspondente a
curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica ou afim
àquela a ser lecionada.

8.10 Comissão Própria de Avaliação – CPA
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdalde CNA atende ao disposto na Lei nº
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10.861, de 14 de abril de 2004, tendo atuação autônoma em relação a Conselhos de Curso ou
Conselho Superior e demais órgãos existentes na Instituição.
É constituída, conforme estabelece a legislação em vigor, por segmentos da comunidade
acadêmica e de representantes da sociedade civil organizada, paritariamente, de maneira que
nenhum segmento seja privilegiado.
Os membros-colaboradores são:
 Professora Sofia Mitsuyo Taguchi da Cunha – Presidente-Coordenador;
 Professor Alberto Abadia dos Santos Neto – Representante do Corpo Docente;
 Lúcio Pablo do Nascimento – Representante do Corpo Discente;
 Leandro Ribeiro Oliveira – Representante do Corpo Técnico-Administrativo; e
 Maria Cristina de Azevedo Araújo – Representante da Sociedade Civil Organizada.

8.11 Normas e Procedimentos para Credenciamento e Recredenciamento de Centros
Universitários, conforme disposto na Resolução CNE/CES N° 1/2010.
Não se aplica por se tratar de Faculdade.

8.12 Normas e Procedimentos para Credenciamento e Recredenciamento de Universidades,
conforme disposto na Resolução CNE/CES N° 3/2010.
Não se aplica por se tratar de Faculdade.

8.13 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena
A Faculdalde CNA, em conformidade com a Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena,
nos termos da Lei nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, e da
Resolução CNE/CP nº 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 3/2004, atende por meio dos
conteúdos relativos à educação das Relações Étnico-Raciais e de Ensino de História e Cultura AfroBrasileira,

Africana

e

Indígena,

mais

especificamente

em

Atividades

Complementares

Multidisciplinares dos cursos que serão oferecidos: CST em Gestão do Agronegócio, na modalidade
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presencial e os CSTs Gestão do Agronegócio, Logistica, Gestão Ambiental, Processos Gerenciais e
Recursos Humanos, na modalidade a distância , conforme inserido na matriz curricular dos cursos.

8.14 Políticas de Educação Ambiental
A Faculdalde CNA adota, em seus currículos plenos dos cursos e no cotidiano acadêmico,
políticas de educação ambiental, conforme disposto na nº 9.795/1999, no Decreto nº 4.281/2002 e
na Resolução CNE/CP nº 2/2012.
Na Faculdalde CNA, a educação ambiental é uma atividade de cunho institucional e
transversal, ou seja, desenvolvidos por meio de eventos, que envolvam todos os cursos da
Instituição, bem como em atitudes pró-responsáveis como cidadãos, no dia-a-dia, no uso dos
recursos naturais. Esses eventos são direcionados para palestras que abordem temas sobre o meio
ambiente, desenvolvimento sustentável, políticas ambientais, educação ambiental e o papel de cada
curso de graduação, ofertado pela IES nesse processo.
Também, a integração dos cursos de graduação da Faculdalde CNA com as políticas de
educação ambiental é realidade, por meio de conteúdos que são ministrados em disciplinas cuja
temática é abordada, especialmente, na disciplina de Responsabilidade Social e Meio Ambiente
(RSMA), logo no 1º período do curso.
Os alunos ingressantes dessa disciplina RSMA) são oportunizados como integrantes da
equipe responsável pelos eventos e programas direcionados ao meio ambiente. Além disso, em
relação ao meio ambiente, a Faculdalde CNA desenvolverá projetos que visam sensibilizar as
comunidades locais e do Entorno, quanto à conservação do meio ambiente, pela promoção de
palestras, ações coletivas, oficinas e trabalhos de mutirão em escolas, associações, entre outros
mecanismos possíveis em defesa do planeta Terra.
Nesse sentido, a Faculdalde CNA realiza e continuará implementando ações de ensino e de
extensão, assumindo o compromisso ético com a premissa ambiental e sustentabilidade.

8.15 Desenvolvimento Nacional Sustentável
Não se aplica, tendo em vista que o Decreto nº 7.746/2012 e a Instrução Normativa
Nº10/2012 se referem à Administração Pública Federal.
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Apesar disto, a questão da sustentabilidade é tratada de forma contínua, no âmbito da
política institucional para educação ambiental, já implantada pela Faculdalde CNA.

8.16 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos,
conforme disposto no Parecer CNE/CP nº 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP nº 1,
de 30/05/2012, a Faculdalde CNA acredita que direitos humanos é uma questão multidisciplinar, que
aborda vários segmentos e assuntos presentes na vida e portanto, é abordada de forma transversal e
multidisciplinar.
Desta forma, a Instituição desenvolve os conteúdos de Educação para os direitos humanos,
exigidos pela Resolução CP/CNE nº 1/2012, os quais são disponibilizados em disciplinas conforme
inseridas na matriz curricular dos seus cursos, tal como o componente curricular Direitos e Legislação
do Agronegócio, Responsabilidade Social e Meio Ambiente, Ética e Sociedade.
Também validam-se comprovações de desenvolvimento de atividades acadêmicas
complementares, onde essa temática esteja envolvida.
Assim sendo, os alunos são estimulados a participarem de ações de extensão, voltadas para a
promoção de direitos humanos, em diálogo com os segmentos sociais em situação de exclusão social
e violação de direitos, assim como os movimentos sociais e a gestão pública.
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ANEXO I
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
I – INTRODUÇÃO
O Programa de Avaliação Institucional (PAI) da FACULDADE CNA foi elaborado para atender
à Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) e cria a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e a
Comissão Própria de Avaliação (CPA) em cada IES do Sistema Federal de Ensino.
O presente Programa foi elaborado com base nos documentos Diretrizes para a Autoavaliação das Instituições e Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições,
editados pelo INEP.
O PAI será implantado e desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), criada
pelo Conselho Superior e constituída pela Diretoria.
II – O SINAES
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei n°
10.861, de 2004, fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação
superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia
institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades sociais.
São princípios fundamentais do SINAES:
 Responsabilidade social com a qualidade da educação superior;
 Reconhecimento da diversidade do sistema;
 Respeito à identidade, à missão e à história das IES;
 Compreensão de que a instituição deve ser avaliada a partir de um conjunto significativo
de indicadores de qualidade, vistos em sua relação orgânica e não de forma isolada.
O SINAES integra três modalidades principais de instrumentos de avaliação, aplicados em
diferentes momentos:
 Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) - centro de referência e
articulação do sistema de avaliação que se desenvolve em duas etapas principais:
 autoavaliação - coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) das IES;
 avaliação externa - realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo
diretrizes estabelecidas pela CONAES;
 Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) - avalia os cursos por meio de instrumentos
e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões externas;
 Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) - aplica-se aos estudantes do
primeiro e último ano do curso.
III – DIRETRIZES PARA A AUTOAVALIAÇÃO
O processo de autoavaliação deve fornecer uma visão global da instituição sob dupla
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perspectiva, segundo o documento Diretrizes para a Auto-avaliação das Instituições:
 O objeto de análise é o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, funções
e finalidades da instituição, centrado em suas atividades de ensino, iniciação científica e
extensão, segundo os diferentes perfis e missões institucionais. Está compreendida, na
avaliação da instituição, a gestão, a responsabilidade e compromissos sociais e a
formação acadêmica e profissional com vistas a repensar sua missão para o futuro;
 Os sujeitos da avaliação são os conjuntos de professores, estudantes, técnicoadministrativos e membros da comunidade externa, especialmente, convidados ou
designados.
IV – OBJETIVOS
Respeitada a missão institucional, ainda segundo o documento Diretrizes para a Autoavaliação das Instituições, o processo de auto-avaliação tem dois objetivos centrais:
 Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a auto-análise
valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente
realizadas, visando a melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento
institucional;
 Privilegiar o conceito da auto-avaliação e sua prática educativa para gerar, nos
membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, problemas e
desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados e
participativos para a sua realização.
V – OBJETIVOS OPERACIONAIS
O PAI tem como principais objetivos:
 Gerar conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da instituição em relação
à melhoria contínua de qualidade dos serviços de educação superior ofertados;
 Pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela
instituição;
 Identificar as potencialidades da instituição e as possíveis causas dos seus problemas e
pontos fracos;
 Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e
técnico-administrativo;
 Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;
 Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade;
 Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos;
 Prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos.
A avaliação interna será um processo contínuo por meio do qual a instituição constrói
conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de
suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social.
Para tanto, o PAI deve sistematizar informações, analisar coletivamente os significados das
realizações, desvendar formas de organização, administração e ação, identificar pontos fortes e
potencialidades, bem como pontos fracos, e contribuir com estratégias de superação de problemas.
O PAI pressupõe algumas condições fundamentais, a saber:
 Equipe de coordenação - a CPA - para planejar e organizar as atividades, manter o
interesse pela avaliação, sensibilizando a comunidade e fornecendo assessoramento
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aos diferentes setores da instituição, e refletir sobre o processo;
 Participação dos integrantes da instituição, pois o envolvimento dos atores – por
diferentes que sejam entre si – auxilia na construção do conhecimento gerado na
avaliação;
 Compromisso explícito dos dirigentes da IES em relação ao processo avaliativo;
 Informações válidas e confiáveis: a informação fidedigna é o elemento fundamental do
processo avaliativo e sua disponibilização pelos órgãos pertinentes da instituição é
prioritária;
 Uso efetivo dos resultados: o conhecimento que a avaliação interna proverá à
comunidade institucional deve ter uma finalidade clara de planejar ações destinadas à
superação das dificuldades e ao aprimoramento institucional;
 Avaliação externa: os resultados da auto-avaliação precisam ser submetidos ao olhar
externo de especialistas. Uma visão externa à instituição pode corrigir eventuais erros
de percepção produzidos pelos agentes internos, atuando como um instrumento
cognitivo, crítico e organizador das ações da instituição e do MEC.
VI – EQUIPE DE COORDENAÇÃO: A CPA
A CPA é o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento do Programa de
Avaliação Institucional da FACULDADE CNA, com as atribuições de condução dos processos de
avaliação internos, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP.
Ela será constituída por ato do Conselho Superior e terá a seguinte composição:
 Coordenador;
 Um representante do corpo docente;
 Um representante do corpo discente;
 Um representante do corpo técnico-administrativo;
 Um representante da sociedade civil organizada.
 O mandato dos membros da CPA será de um ano, podendo haver recondução.
A CPA será um órgão que colaborará com a Direção Geral na busca pela qualidade do
ensino e da própria instituição. A Diretoria providenciará a infraestrutura física e tecnológica e os
recursos humanos e financeiros necessários para o desenvolvimento de suas atividades.
VII – ETAPAS DA AVALIAÇÃO INTERNA
 PLANEJAMENTO
A elaboração do Programa de Avaliação Institucional compreende a definição de objetivos,
estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas.
O calendário deve contemplar os prazos para execução das ações principais e datas de
eventos (reuniões, seminários etc.), observando igualmente os prazos estabelecidos pela legislação
federal vigente.
O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, deve levar em conta as
características da instituição, seu porte e a existência ou não de experiências avaliativas anteriores.
 SENSIBILIZAÇÃO
No processo de auto-avaliação, a sensibilização busca o envolvimento da comunidade
acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização de reuniões, palestras,
seminários e outros meios de comunicação.
A sensibilização deve estar presente tanto nos momentos iniciais quanto na continuidade
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das ações avaliativas.
 DESENVOLVIMENTO
No desenvolvimento do processo de avaliação institucional a CPA deve assegurar a
coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os participantes
e a observância aos prazos.
Esta etapa consiste especialmente na:
 Realização de reuniões ou debates de sensibilização;
 Sistematização de demandas, idéias ou sugestões oriundas dessas reuniões;
 Realização de seminários internos;
 Definição da composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais
segmentos da comunidade acadêmica;
 Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, grupos
focais e outros;
 Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;
 Definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho;
 Definição de formato de relatório de auto-avaliação;
 Definição de reuniões sistemáticas de trabalho;
 Elaboração de relatórios; e
 Organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e publicação
das experiências.
 CONSOLIDAÇÃO
Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório final.
Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus
resultados em termos da melhoria da qualidade da instituição.
Relatório
O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de discussão,
de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de autoavaliação. É
importante que ele seja capaz de incorporar, quando estiverem disponíveis, os resultados da
avaliação de cursos e de desempenho de estudantes.
Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os avaliadores
externos e a sociedade.
Considerando essa diversidade de leitores, são fundamentais a clareza na comunicação das
informações e o caráter analítico e interpretativo dos resultados obtidos.
O relatório final deve apresentar sugestões para ações de natureza administrativa, política,
pedagógica e técnico-científica a serem implementadas.
Divulgação
A divulgação como continuidade do processo de avaliação interna, deve oportunizar a
apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores. Para tanto,
podem ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos (impressos e
eletrônicos), seminários e outros.
A divulgação deve propiciar, ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas
dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna.
Balanço Crítico
Ao final do processo de auto-avaliação, é necessária uma reflexão sobre o mesmo, visando
a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e dos avanços
apresentados permitirá planejar ações futuras.
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Deste modo, o processo de auto-avaliação proporcionará não só o autoconhecimento
institucional, o que em si é de grande valor para a instituição, como será um balizador da avaliação
externa, conduzida pelo MEC/INEP.

VIII – EIXOS E DIMENSÕES A SEREM AVALIADAS
As dimensões a serem consideradas no processo de avaliação institucional são as
estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, art. 3º e os 5 eixos avaliativos são os indicados na Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES nº 65, de 9 de outubro de 2014. Aas 10 dimensões arroladas deverão estar
aglutinadas em 5 Eixos, sendo assim organizadas para a elaoração dos Relatórios Parciais e Final.
O documento Orientações Gerais para o Roteiro da AutoAvaliação das Instituições,
divulgado pelo INEP, deverá servir de base para a elaboração dos indicadores em cada uma das 10
dimensões. A operacionalização da avaliação das seguintes dimensões nos respectivos eixos
avaliativos, na modalidade de educação presencial, deverá contar com, pelo menos os seguintes
indicadores:
No Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e
eficácia da autoavaliação institucional – 2 indicadores, a saber:
 Nível de percepção quanto ao uso dos resultados apurados na Avaliação Institucional;
 Nível de satisfação quanto à expectativa atendida, em relação à execução dos processos da
avaliação institucional, incluindo planejamento, aplicação dos instrumentos de coleta de
dados, análise das informações e divulgação dos resultados.
No Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional:
Dimensão 1: Missão Institucional e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): 2indicadores, a
saber:
 Nível de desenvolvimento das ações praticadas pela FATECNA em consonância com o proposto
em sua missão institucional;
 Nível de satisfação em relação à execução das ações previstas no Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI.
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural – 2 indicadores, a
saber:
 Nível de atendimento sobre o favorecimento das ações relativas à responsabilidade social e
inclusão de estudantes em situação econômica desfavorecida na FATECNA;
 Avaliação da política institucional em relação ao favorecimento de inclusão de pessoas com
necessidades especiais.
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas:
Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas
normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as
bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades – 7 indicadores, quais sejam:
 Grau de satisfação quanto à efetiva implementação do Curso e quanto aos objetivos
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propostos no Curso;
Avaliação do curso em relação à dosagem das atividades de aplicação prática e as aulas
teóricas, no ensino e extensão;
 Relevância, atualização e coerência dos conteúdos curriculares com os objetivos do curso e
com o perfil desejado do egresso;
 Nível de comprometimento da metodologia utilizada no desenvolvimento das atividades do
Curso em relação à competência científica e com a formação de sujeitos autônomos e
cidadãos;
 Dimensionamento da carga horária das Disciplinas para o desenvolvimento do Curso;
 Nível de satisfação com relação às atividades extraclasse definidas e articuladas com o
processo global de formação dos alunos na área de Agronegócio;
 Nível de divulgação e atualização do Projeto Pedagógico do CST em Agronegócio.
Dimensão 4: A comunicação com a sociedade – 2 indicadores, quais sejam:
 Nível de acesso (site, mídia televisiva, Canal do Produtor, Mural etc.) da comunidade externa
às atividades desenvolvidas pela IES;
 Grau de satisfação em relação aos meios internos de divulgação das atividades acadêmicas
do Curso/Faculdade CNA– site, Portal, mural das salas de aula e nos corredores da IES,
veiculação de informações e vídeos na TV, etc.
Dimensão 9: Política de atendimento aos estudantes – 7 indicadores, quais sejam:
 Grau de satisfação quanto à oferta de atividades que auxiliam os alunos na aquisição de
conhecimentos básicos de pré-requisitos às disciplinas (como Nivelamento) e na minimização
das dificuldades de compreensão dos conteúdos estudados em sala de aula (Programa de
Monitoria);
 Nível de satisfação quanto ao funcionamento da Secretaria Acadêmica e atendimento às
necessidades de matrícula e acesso ao registro acadêmico;
 Nível de satisfação quanto ao Programa de Apoio Psicopedagógico;
 Grau de atendimento da política institucional de oferta de bolsa de incentivo aos estudos
para o desenvolvimento acadêmico do aluno;
 Grau de satisfação quanto à eficiência da Ouvidoria;
 Grau de satisfação quanto à eficiência dos serviços da Biblioteca;
 Avaliação da atuação do Setor de Tecnologia da Informação.


No Eixo 4 – Políticas de Gestão:
Dimensão 5: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo,
seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho – 5 indicadores, a
saber:
 Nível de organização da FATECNA em relação às condições de trabalho oferecidas aos seus
funcionários;
 Nível de alocação dos recursos humanos em relação à compatibilização entre a formação
profissional, a experiência profissional acumulada e as funções exercidas pelos funcionários
técnico-administrativos e o corpo docente;
 Avaliação da possibilidade de crescimento profissional na FATECNA;
 Avaliação dos critérios para a Progressão Funcional.
Dimensão 6: Organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na comunidade universitária nos
processos decisórios – 3 indicadores, quais sejam:
 Percepção da comunidade acadêmica quanto ao uso dos resultados da Avaliação
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Institucional na revisão permanente do PDI;
Nível de satisfação da ação de qualificação do pessoal técnico e do corpo docente pela
FATECNA;
 Nível de percepção da efetividade da política de envolvimento da comunidade acadêmica nas
decisões da Instituição pelos gestores.
Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos
compromissos na oferta da educação superior – 2 indicadores, a saber:
 Percepção da comunidade acadêmica quanto à coerência entre a aplicação dos recursos
financeiros da FATECNA para o cumprimento da sua missão, objetivos e finalidades
institucionais (questão 35);
 Percepção da comunidade acadêmica quanto à saúde financeira da FATECNA para dar
continuidade na oferta dos serviços educacionais na área de Agronegócio (Questão 36).


No Eixo 5 – Infraestrutura Física:
Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de
informação e comunicação – 5 indicadores, a saber:
 Grau de adequação das instalações físicas da FATECNA para acessibilidade e mobilidade das
pessoas com necessidades especiais;
 Nível de satisfação da comunidade acadêmica quanto à limpeza, manutenção e conservação
das instalações físicas, bem como a iluminação e sistema de ventilação da IES;
 Avaliação das condições das instalações do ambiente de convivência da comunidade
acadêmica;
 Grau de satisfação quanto aos equipamentos instalados nos laboratórios de informática, em
termos de suficiência, conservação, funcionamento e sua manutenção;
 Avaliação dos recursos instrucionais disponíveis para o processo de ensino e de
aprendizagem (TV, vídeo, multimídia, datashow, computadores, outros).
Conforme a expansão da Faculdade CNA para outras modalidades de ensino e outros
cursos a serem ofertados, os indicadores que compõem os instrumentos de avaliação deverão sofrer
alterações de conteúdo e forma, conforme o segmento acadêmico respondente, área dos cursos,
modalidade de ensino e infraestrutura acadêmica necessária ao bom funcionamento dos cursos e
nível de exigência dos padrões da qualidade desejada dos serviços educacionais.
IX – METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DA AUTO-AVALIAÇÃO
A CPA definirá a metodologia (incluindo análise e interpretação de dados) e os
instrumentos a serem utilizados no processo de auto-avaliação e a periodicidade de avaliação,
mediante consultas aos diversos segmentos da comunidade acadêmica, atendida a Lei n° 10.861, de
2004, os documentos Diretrizes para a auto-avaliação e Orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das instituições, o Regimento, o PDI e demais documentos internos.
Anualmente, a CPA promoverá a avaliação desses mecanismos e da metodologia utilizados,
com o objetivo de aperfeiçoar o processo de auto-avaliação, como instrumento de planejamento e
gestão acadêmico-administrativo e atendimento às normas de avaliação da educação superior,
aprovadas pelo Poder Público.
X – CRONOGRAMA
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A implementação do processo de avaliação institucional (auto-avaliação e avaliação externa), pela
CPA, obedecerá ao seguinte cronograma, para o quinquênio 2017-2021:

ESPECIFICAÇÃO

ANO/TRIMESTRE
2019
2020
2021

2018
1 2 3

4

1

2 3 4 1 2 3 4

1

2

2022

3 4 1 2 3 4

Preparação:
Constituição/recondução dos
membros e instituição da CPA
Revisão/aprovação PAI
Aprovação das metodologias
Aprovação indicadores/padrões
Aprovação instrumentos/proced.
Sensibilização da comunidade acad.
Desenvolvimento:
Elaboração dos questionários
Inserção dos instrumentos Gennera
Testagem dos links de acesso
Coleta de dados e reuniões
Emissão relatórios quantitativos
Tratamento dos dados
Análise quali-quantitativa
Elaboração slides de divulgação
Apresentação resultados ao Diretor
Divulgação resultados à comunidade
Elaboração de metas e ações de
melhoria pelos setores acadêmicos
Elaboração de Relatórios Parciais
Elaboração de Relatório Final
Aprovação dos Relatórios Parciais
Aprovação do Relatório Final
Envio do Relatório Parcial/Final ao PI
Postagem Relatório Parcial no e-MEC
Postagem Relatório Final no e-MEC
Consolidação:
Elaboração Plano de Melhorias (PM)
Acompanhamento do PM
Relatório Conclusivo de ajustes
Meta-avaliação
Revisão/atualização PAI
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Organograma da Faculdade de Tecnologia CNA

181
SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 1 e 2º andares, Brasília-DF, CEP 70.040-908.

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

182
SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 1 e 2º andares, Brasília-DF, CEP 70.040-908.

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

ANEXO III

REGIMENTO GERAL

Brasília
2017
183
SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 1 e 2º andares, Brasília-DF, CEP 70.040-908.

184

185

REGIMENTO GERAL

TÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS
Art. 1° A Faculdade de Tecnologia CNA, instituição particular de ensino superior, de direito
privado, com limite territorial de atuação circunscrita ao Distrito Federal, é mantida pelo
Instituto CNA, pessoa jurídica de direito privado, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 10.846.584/0001-74 com sede e foro em Brasília,
Distrito Federal.
Parágrafo único. Mediante credenciamento para oferta de educação a distância junto ao
Ministério de Educação, a Faculdade de Tecnologia CNA terá o limite territorial de atuação
circunscrita ao território nacional, através de polos prévia e devidamente aprovados.
Art. 2° A Faculdade de Tecnologia CNA, doravante denominada Faculdade CNA, rege-se pela
legislação pertinente, por esse Regimento, por atos normativos dos seus órgãos colegiado e
executivo e, no que couber, pelo Regimento da Entidade Mantenedora.
Art. 3° A Faculdade CNA tem por finalidade:
 estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
 formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua formação contínua;
 incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver
o entendimento do homem e do meio em que vive;
 promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;
 suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
 estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais
e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade; e
 promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.
TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE
Art. 4° A administração da Faculdade CNA é composta de:
I - Órgãos Colegiados:
 Conselho Superior; e
 Colegiado de Curso de Graduação.
II - Órgãos Executivos:
 Direção Geral;
 Assessoria Acadêmica;
 Assessoria Comercial;
 Assessoria de Comunicação;
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 Coordenação Administrativa e Financeira;
 Coordenação de Educação a Distância; e
 Coordenação de Educação Presencial.
III - Órgãos de Apoio Acadêmico e Acadêmico-Administrativo:
 Coordenação de Curso;
 Coordenação de Iniciação Científica e Extensão;
 Coordenação de Pós-Graduação;
 Núcleo Docente Estruturante – NDE;
 Núcleo Psicopedagógico;
 Apoio Pedagógico;
 Gestão de Polo;
 Secretaria Acadêmica;
 Biblioteca;
 Recursos Humanos;
 Infraestrutura;
 Tecnologia da Informação; e
 Financeiro.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO SUPERIOR
Seção I
Da Composição
Art. 5° O Conselho Superior, órgão deliberativo da administração da Faculdade, com atribuições
normativa, judicante e consultiva da Faculdade CNA, tem a seguinte composição:
 o Diretor Geral, na qualidade de Presidente;
 o Assessor Acadêmico;
 o Coordenador Administrativo e Financeiro;
 o Coordenador de Educação a Distância;
 o Coordenador de Educação Presencial;
 um (01) representante do corpo docente da graduação, eleito por seus pares, com
mandato de dois anos, permitida uma recondução;
 um (01) representante do corpo discente da graduação, escolhido por seus pares, com
mandato de um ano, permitida uma recondução; e
 um (01) representantes da Entidade Mantenedora, indicado por seu Presidente.
Seção II
Das Reuniões
Art. 6° O Conselho Superior reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre e,
extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por dois terços dos membros do
colegiado.
Art. 7° O comparecimento dos membros do Conselho às reuniões terá prioridade sobre qualquer
outra atividade acadêmica.
Parágrafo único. A ausência de membro do Conselho a 03 (três) reuniões consecutivas, ou a 05
(cinco) alternadas acarretará a perda do mandato, salvo se o motivo do impedimento esteja
protegido legalmente ou se a justificativa da falta seja aceita pelo Presidente.
Art. 8° O Conselho Superior funcionará com a presença da maioria absoluta de seus membros e
as decisões são tomadas por maioria simples de votos, ressalvados os casos que se exija quórum
especial.
Parágrafo 1° As alterações ou reformas deste Regimento exigem 2/3 (dois terços) dos votos dos
integrantes do Conselho.
Parágrafo 2° As deliberações de votos sobre os seguintes assuntos exigem maioria absoluta de
votos:
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 criação, incorporação, suspensão ou extinção de cursos de graduação, cursos
sequenciais de formação específica e cursos de pós-graduação stricto sensu, com a
aprovação dos órgãos competentes externos, quando pertinente;
 alteração da estrutura institucional; e
 alteração do regulamento do Conselho Superior.
Art. 9° Na falta ou impedimento do Presidente do Conselho, a presidência será exercida pelo
Assessor Acadêmico, na falta ou impedimento deste, por um dos Coordenadores diretamente
subordinado ao Diretor Geral, e na falta ou impedimento destes, por um dos Coordenadores de
Curso, ou de iniciação Científica e Extensão, ou pelo Coordenação de Pós-Graduação.
Art. 10. As decisões do Conselho Superior sobre questões financeiras não previstas no plano de
execução orçamentária da Faculdade CNA devem ser precedidas de parecer favorável, por
escrito, da Entidade Mantenedora.
Art. 11. A convocação das reuniões do Conselho Superior é feita, por escrito, pelo seu
Presidente, por sua iniciativa, ou a requerimento de, pelo menos 2/3 (dois terços) de seus
membros, dando-se, em qualquer um dos casos, conhecimento da pauta dos assuntos.
Art. 12. As reuniões ordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 72 (setenta e
duas) horas e, as reuniões extraordinárias, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas.
Art. 13. Em caso de urgência, a critério do Presidente do Conselho, a convocação pode ser feita
verbalmente, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, ressalvada a comunicação dos
assuntos em pauta, que será fixada no mural institucional da entrada da Secretaria Acadêmica
da Faculdade CNA.
Art. 14. As votações devem ater-se às seguintes normas:
 a votação será secreta, sempre que o Conselho, por maioria simples, entender
necessário;
 nos demais casos, a votação será simbólica, podendo, mediante solicitação e aprovação
do Conselho, ser nominal ou secreta;
 não será admitido o voto por procuração;
 nas votações decidirá a maioria dos votos dos presentes à reunião, salvo o previsto nos
§§ 1º e 2º do art. 8º deste Regimento;
 os membros do Conselho têm direito a apenas um voto, mesmo que a ele pertença sob
dupla condição;
 o Presidente terá, além do voto singular, voto de qualidade, no caso de empate;
 nenhum membro pode votar matéria de seu interesse particular; e
 deverá constar em ata o número de votos favoráveis e contrários, além das abstenções.
Art. 15. A ausência de determinada classe de representantes não impede o funcionamento das
reuniões do conselho, nem invalida as decisões tomadas.
Art. 16. Das reuniões é lavrada ata que deve ser lida, aprovada e assinada pelos presentes.
Art. 17. As decisões do Conselho podem, conforme a natureza, assumir a forma de resoluções ou
portarias.
Seção III
Das competências
Art. 18. Compete ao Conselho Superior:
 zelar pela consecução da missão da Faculdade CNA;
 exercer a jurisdição superior e traçar as diretrizes da Faculdade CNA - em consonância
com a Entidade Mantenedora e com a legislação pertinente;
 estabelecer políticas, diretrizes e normas para a execução das atividades da Faculdade
CNA;
 aprovar diretrizes e projetos para a qualificação de seus profissionais e da melhoria da
qualidade da educação;
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 aprovar políticas e diretrizes sobre a seleção, contratação e o aperfeiçoamento de
pessoal docente e técnico-administrativo, respeitada a proposta orçamentária aprovada
pela Entidade Mantenedora;
 aprovar os projetos pedagógicos dos cursos e programas de ensino superior, assim como
eventuais alterações, observada a legislação pertinente;
 aprovar a criação, alteração, incorporação, suspensão e extinção de cursos e programas
de educação superior, observada a legislação pertinente;
 aprovar e modificar a estrutura organizacional da Faculdade CNA;
 aprovar o regimento da Faculdade CNA, bem como suas alterações, observado este
Regimento e a legislação pertinente;
 apreciar a proposta orçamentária da Faculdade CNA, a ser aprovada pela Entidade
Mantenedora;
 fixar o número de vagas para os cursos sequenciais, de graduação e programas e cursos
de pós-graduação, de acordo com a legislação pertinente;
 estabelecer normas referentes à organização e ao funcionamento acadêmico e
acadêmico-administrativo e ao regime acadêmico, complementares a esse Regimento,
observada a legislação pertinente;
 aprovar o calendário acadêmico da Faculdade CNA;
 aprovar diretrizes para a realização de acordos e convênios acadêmicos firmados pela
Faculdade CNA;
 estabelecer diretrizes e procedimentos para a realização da avaliação institucional;
 aprovar diretrizes e ou editais para ingresso nos cursos oferecidos pela Faculdade;
 conceder títulos honoríficos, de acordo com o previsto neste Regimento;
 julgar recursos no âmbito de sua competência, de acordo com o disposto neste
Regimento;
 aprovar o regulamento interno do Conselho Superior, observada a legislação vigente;
 dar posse ao Diretor Geral, nomeado pela Entidade Mantenedora, ao Coordenador
Administrativo e Financeiro, Coordenador de Educação a Distância, e Coordenador de
Educação Presencial, em sessão solene, especialmente convocada e aberta à
comunidade;
 deliberar sobre quaisquer outras atribuições decorrentes de leis, deste Regimento e
sobre matéria omissa neste Regimento.
Parágrafo único. O inciso XIX deste artigo aplica-se na segunda gestão e seguintes, sendo a
posse, na primeira gestão, realizada na forma determinada pela Entidade Mantenedora.
CAPÍTULO III
DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO
Seção I
Da Composição
Art. 19. O Colegiado de Curso de Graduação, vinculado à respectiva Coordenação de Curso, é
órgão consultivo de administração, ensino, pesquisa e extensão do curso, ressalvadas as
competências do Conselho Superior.
Parágrafo único. Cada curso de graduação – presencial e a distância - terá o seu Colegiado,
podendo seus membros fazerem parte de cursos de mesma área do conhecimento humano.
Art. 20. O Colegiado de Curso de Graduação tem a seguinte composição:
o Coordenador de Curso, na qualidade de Presidente;
3(três) professores em atividade no curso, eleito por seus pares; e
um representante discente, indicado por seus pares, para mandato de um ano, admitido uma
recondução.
Parágrafo único. O representante discente de curso de graduação, na modalidade de Educação a
Distância – EaD, poderá ter sua participação nas reuniões mediada por recurso tecnológico.
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Seção II
Das Competências
Art. 21. Ao Colegiado de Curso compete:
 propor atividades de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, respeitadas as
especialidades, e acompanhar a execução;
 aprovar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC);
 aprovar, quando necessário, a reestruturação/atualização do PPC;
 aprovar regulamentos afetos ao Estágio Curricular, quando for o caso e previsto no PPC,
bem como normas para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso/ Projetos
Integradores; Atividades Complementares, Iniciação Científica e demais programas,como
Monitoria;
 deliberar sobre os pedidos de transferências, de aproveitamento de estudos, adaptações
de alunos e revisão de menções;
 aprovar o plano de ensino e o calendário acadêmico específico de atividades do curso
elaborados pelo seu Coordenador, a ser submetido ao Conselho Superior;
 recomendar a admissão e a dispensa de alunos-monitores, mediante proposta do seu
Coordenador, a ser submetida ao Diretor Geral;
 exercer as demais atribuições que lhes sejam previstas na legislação, neste Regimento e
no Estatuto do ICNA;
 aprovar a criação de pós-graduação lato sensu referente à área de conhecimento do
curso;
 zelar pelo cumprimento das disposições desse Regimento e demais normas
institucionais.
Seção III
Das reuniões
Art. 22. O Colegiado de Curso de Graduação reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre e,
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou por requerimento assinado por 1/3
(um terço) de seus membros.
Art. 23. O Colegiado de Curso funciona com a presença de qualquer número de participantes e
as decisões serão tomadas por maioria simples dos presentes.
Art. 24. A convocação será realizada, por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e
duas) horas, pelo seu Presidente, por sua iniciativa, ou a requerimento de, pelo menos, 1/3 (um
terço) de seus membros, dando-se, em qualquer um dos casos, conhecimento da pauta dos
assuntos aos convocados.
Art. 25. Na ausência ou impedimento do Presidente do Colegiado, a Presidência das reuniões
será exercida pelo membro mais antigo na carreira docente do curso.
Art. 26. Das reuniões é lavrada ata que deve ser lida, aprovada e assinada pelos presentes.
Parágrafo único. O representante discente do Colegiado de Curso de Graduação que participa
através de mídia tecnológica receberá cópia da ata, devendo devolver em até 05 dias com sua
assinatura em cópia eletrônica, que será arquivada com a ata assinada pelos demais.
CAPÍTULO IV
DA DIREÇÃO
Art. 27. A Direção, órgão executivo que administra, coordena e supervisiona todas as atividades
da Faculdade CNA é exercida por:
 Diretor Geral;
 Assessor Acadêmico;
 Coordenador Administrativo e Financeiro;
 Coordenador de Educação a Distância; e
 Coordenador de Educação Presencial.
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Seção I
Da Nomeação e Posse
Art. 28. O Diretor Geral é nomeados pela Entidade Mantenedora, para um período de 05 (cinco)
anos, vigência do PDI, permitida a recondução.
Art. 29. A nomeação do Diretor Geral é realizada até 02 (dois) meses antes de expirado o prazo
de término de mandato da atual Diretoria.
Parágrafo único. Não havendo a nomeação no período indicado no caput, o Diretor Geral
permanece em suas funções até a nova nomeação.
Art. 30. A posse do Diretor Geral ocorre em sessão solene do Conselho Superior da Faculdade
CNA, especialmente convocada e aberta à comunidade.
Seção II
Das atribuições do Diretor Geral
Art. 31. São atribuições do Diretor Geral:
 representar a Faculdade CNA, interna e externamente, em juízo e fora dele;
 administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da Faculdade CNA, zelando
pela observância das finalidades institucionais e da legislação pertinente, na busca da
consecução de sua Missão;
 aprovar e propor para deliberação do Conselho Superior as políticas, as diretrizes e as
normas sobre a organização, o desenvolvimento e o gerenciamento das atividades
acadêmicas e administrativas da Faculdade CNA;
 convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior;
 baixar resoluções, portarias e normas decorrentes das decisões do Conselho Superior e
das decisões do âmbito de sua competência;
 nomear, ouvido os Assessores, os Coordenadores de Educação a Distância, da Educação
Presecial, Administrivo e Financeiro;
 nomear os responsáveis pelos Órgãos de Apoio Acadêmico e Acadêmico-Administrativo,
de acordo com este Regimento.
 designar o Procurador Institucional, nomear membros da Comissão Própria de Avaliação,
Coordenadores do ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão, comissões e grupos
de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades da Faculdade CNA, por
indicação dos respectivos responsáveis das atividades/serviços educacionais;
 autorizar publicações que envolvam responsabilidade da instituição;
 conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados referentes aos cursos e programas
de educação superior e às atividades acadêmicas, conjuntamente com o responsável da
Secretaria Acadêmica;
 elaborar, conjuntamente com seus Assessores e Coordenadores, de acordo com o Plano
de Desenvolvimento Institucional aprovado pelo MEC, o planejamento anual acadêmicoadministrativo, a ser aprovado pelo Conselho Superior, e o planejamento anual
financeiro a ser encaminhado, para aprovação, ao Presidente da Mantenedora, após
apreciação pelo Conselho Superior;
 elaborar o Relatório Anual de atividades da Faculdade CNA para a Entidade
Mantenedora e providenciar o envio, quando necessário, aos órgãos educacionais
competentes;
 providenciar o encaminhamento, nos prazos fixados pelos órgãos do sistema federal de
ensino, de relatórios e ou de informações e de documentos solicitados para regulação de
cursos e da Instituição;
 apoiar a CPA no processo de planejamento, sensibilização e execução da avaliação
institucional da Faculdade CNA de acordo com as diretrizes emanadas pelo
MEC/CNE/CONAES/INEP e legislação pertinente;
 zelar, com o apoio dos gestores da instituição, pela regularização dos cursos e atividades
da instituição junto aos órgãos competentes;
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 propor a criação de cursos e programas de educação superior ao Conselho Superior;
 solicitar à Mantenedora contratação e ou dispensa, nos termos legais, do pessoal
docente e técnico-administrativo, ouvidos os gestores institucionais;
 assinar os convênios de natureza técnico-científica, cultural e educacional firmados entre
a Faculdade CNA e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, realizados
de acordo com as diretrizes aprovadas pelo Conselho Superior, respeitado o orçamento
aprovado pela Entidade Mantenedora;
 exercer o poder disciplinar;
 estabelecer normas complementares a este Regimento e às normas emanadas do
Conselho Superior necessárias ao funcionamento dos órgãos acadêmicos e de apoio
técnico e administrativo;
 encaminhar o calendário acadêmico institucional, elaborado pela Secretaria Acadêmica e
Coordenadores de Educação Presencial e a Distância, para aprovação do Conselho
Superior;
 presidir as sessões de colação de grau ou nomear seu representante;
 tomar decisões e baixar atos normativos, ad referendum, do Conselho Superior em caso
de urgência e necessidade de continuidade das atividades da Faculdade CNA;
 articular-se com as instituições parceiras – públicas e privadas - para o cumprimento das
finalidades institucionais;
 propor a concessão de títulos honoríficos para aprovação do Conselho Superior;
 encaminhar, após apreciação pelo Conselho Superior, o orçamento anual para aprovação
da Mantenedora;
 julgar os recursos no âmbito de sua competência, de acordo com o disposto neste
Regimento; e
 exercer as demais atribuições conferidas em lei e para cumprimento das disposições
deste Regimento.
Parágrafo único. As atribuições descritas neste artigo aplicam-se às atividades institucionais nas
modalidades presenciais e em educação a distância.
Art. 32. O Diretor Geral, em seus afastamentos e impedimentos, será substituído pelo Assessor
ou um dos Coordenadores Acadêmicos (de Educação Presencial ou de Educação a Distância) e,
na ausência ou impedimento deste, pelo Diretor Administrativo.
CAPÍTULO V
DA ASSESSORIA ACADÊMICA
Art. 33. A Assessoria Acadêmica, órgão executivo que supervisiona e gerencia o ensino, a
pesquisa e a extensão, nas modalidades presencial e a distância, é exercida pelo Assessoria
Acadêmica.
Seção I
Das competências
Art. 34. São competências do Assessor Acadêmico:
 supervisionar as atividades das coordenações de cursos de graduação, de pósgraduação, de pesquisa, de extensão, dos polos de educação a distância e outras que
forem criadas para atender a programações específicas;
 orientar a elaboração dos projetos pedagógicos de cursos, projetos de extensão e
projetos de pesquisa, enviando-os para a Direção Geral, quando em condições de
aprovação pelo Conselho Superior;
 encaminhar para aprovação da Direção Geral, após análise crítica, propostas de
convênios, intercâmbios e contratos das atividades de ensino, de pesquisa e de
extensão;
 supervisionar e planejar, juntamente com os Coordenadores de Educação a Distância e
Presencial, os processos acadêmicos e acadêmico-administrativos institucionais;
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 supervisionar e planejar os processos de ingresso, de matrícula, de serviços acadêmicos,
de criação e regularização de cursos, de pesquisas interna e externa e de eventos, cursos
e atividades de extensão;
 gerenciar e zelar pela aplicação das políticas, diretrizes e normas das atividades de
ensino, de pesquisa e de extensão;
 supervisionar, em articulação com a Secretaria Acadêmica, os processos e os serviços
acadêmicos e acadêmico-administrativos referentes ao registro, ao controle, à guarda, à
atualização e à emissão de documentos acadêmicos;
 supervisionar o desenvolvimento do ensino, da extensão e da pesquisa;
 articular-se interna e externamente para a consecução de suas atribuições;
 analisar a solicitação de contratações de professores e tutores, vindas das Coordenações
de Educação a Distância e de Educação Presencial, para a Direção Geral, ouvidos os
respectivos Coordenadores;
 encaminhar ao Coordenador Administrativo e Financeiro, solicitações de recursos
materiais necessários ao desenvolvimento de cursos, programas e atividades de ensino,
pesquisa e extensão;
 - Organizar a pauta e secretariar as reuniões do Conselho Superior, mantendo
atualizados e organizados os atos expedidos por esse órgão, além de manter os
documentos originais, objeto de aprovação, rubricados pelo Presidente do Conselho;
 julgar recursos de acordo com o disposto neste Regimento;
 substituir o Diretor Geral em seus impedimentos e afastamentos de acordo com o art. 9º
e o art. 32 deste Regimento para as respectivas finalidades;
 aplicar as penalidades cabíveis, no âmbito de suas competências; e
 cumprir e fazer cumprir este Regimento e demais normas internas e externas no âmbito
de sua competência.
Parágrafo único. As atribuições descritas neste artigo aplicam-se às atividades institucionais nas
modalidades presenciais e em educação a distância.
CAPÍTULO VI
DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Art. 35. A Coordenação Administrativa e Financeira, órgão executivo que coordena, supervisiona
e gerencia o planejamento e o desenvolvimento institucionais, no âmbito da infraestrutura
necessária ao Ensino, Pesquisa/Iniciação científica e Extensão, é exercida pelo Coordenador
Administrativo e Financeiro
Seção I
Das competências
Art. 36. São competências do Coordenador Administrativo e Financeiro:
 coordenar e supervisionar o cumprimento das estratégias, ações e metas previstas no
Plano de Desenvolvimento Institucional;
 prospectar e promover parcerias com órgãos públicos e privados para captação de
recursos e ou desenvolvimento de atividades, projetos e serviços institucionais;
 zelar pela qualidade, inovação e atendimento das demandas sociais dos diferentes
atividades, projetos e serviços oferecidos pela Faculdade;
 organizar e manter cadastro dos principais órgãos públicos e privados para a captação de
recursos para o desenvolvimento das atividades institucionais;
 articular-se com os órgãos públicos e privados para a captação de recursos de acordo
com as demandas institucionais e as demandas externas;
 apoiar as ações de fortalecimento dos vínculos discente, docente e técnicoadministrativo com a Instituição, através de eventos, promoções e outras formas de
integração;
 organizar e manter a racionalização e utilização de recursos e tecnologias disponíveis na
Faculdade para a melhoria da produtividade institucional;
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 auxiliar a CPA na publicização das as informações oriundas das avaliações do
desempenho institucional promovendo a divulgação dos resultados junto às
comunidades interna e externa;
 adquirir títulos de livros, providenciar assinaturas revistas e períodicos científicos, e
demais elementos do acervo bibliográfico da Faculdade CNA, dando vasão aos pedidos
das Cooordenadorias de Educação a Distância e de Educação Presencial;
 articular a comunicação da Faculdade com os diferentes segmentos da comunidade
externa, assessorado pela Assessoria de Comunicação;
 promover novas estratégias de desenvolvimento institucional, juntamente com
Assessoria Comercial;
 desenvolver novas atividades, projetos e serviços da Faculdade;
 desenvolver relações com veículos de comunicação para a promoção da imagem
institucional;
 sistematizar e manter estratégias de atração e fidelização dos alunos;
 articular-se interna e externamente para o desenvolvimento das atividades sob sua
competência;
 atentar para oportunidades de parcerias e convênios institucionais para o
desenvolvimento da Faculdade como espaço privilegiado de excelência em sua área de
atuação;
 apoiar as ações que visem organizar e sistematizar a relação institucional com a
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA e do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR, em ação conjunta com as Coordenações de Educação a
Distância e Educação Presencial, articulando ações educacionais, sociais e promocionais
conjuntas junto aos diversos públicos destas organizações;
 prestar assessoramento à Direção Geral em assuntos administrativos, econômicofinanceiros e patrimoniais;
 elaborar, por solicitação do Diretor Geral, o orçamento anual para apreciação pelo
Conselho Superior e aprovação da Entidade Mantenedora;
 organizar e supervisionar a segurança patrimonial, inclusive a segurança de tecnologia da
informação;
 organizar e manter atualizadas as informações referentes ao corpo docente e corpo
técnico-administrativo;
 organizar e gerenciar a escrituração contábil;
 manter em dia a escrituração relativa ao material e ao patrimônio adquirido e entregue
ao uso;
 inventariar anualmente os bens patrimoniais;
 apresentar ao Colegiado Superior, por solicitação do Diretor Geral, os balancetes
mensais e o balanço anual;
 arrecadar e guardar sob sua responsabilidade os valores em moeda e em título;
 efetuar os pagamentos previstos no orçamento e autorizados pelo Diretor Geral;
 autenticar guias, folhas de pagamento, faturas e demais documentos que comprovam
despesas;
 manter controle dos pagamentos;
 supervisionar e coordenar os serviços de aquisição, guarda, tombamento, registro,
inventário, segurança e conservação de bens móveis e imóveis;
 supervisionar convênios que implicam ônus para a Faculdade;
 buscar fontes de financiamento para apoiar as atividades da Faculdade e operacionalizar
a captação de recursos no âmbito de sua competência;
 substituir o Diretor em seus impedimentos e afastamentos de acordo com o art. 9º e o
art. 32 deste Regimento para as respectivas finalidades; e
 cumprir e fazer cumprir as decisões deste Regimento.
Parágrafo único. As atribuições descritas neste artigo aplicam-se às atividades institucionais nas
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modalidades presenciais e em educação a distância.
CAPÍTULO VII
DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PRESENCIAL
Art. 37. A Coordenação de Educação Presencial, órgão executivo que coordena, supervisiona e
acompanha o gerenciamento dos cursos de graduação e de pós-graduação, na modalidade
presencial, é exercida pelo Coordenador de Educação Presencial, nomeado pelo Diretor Geral.
Parágrafo único. O Coordenador de Curso de Educação Presencial deve integrar o corpo docente
da Faculdade CNA.
Seção I
Das competências
Art. 38. São atribuições do Coordenador de Educação Presencial:
 analisar e aprovar o calendário acadêmico;
 avaliar o desempenho da Faculdade CNA nas áreas do ensino, da pesquisa, da extensão,
no âmbito da Educação Presencial, e estabelecer medidas que assegurem a sua
qualidade;
 disciplinar e executar a realização do processo seletivo para acesso aos cursos de
graduação;
 analisar o currículo pleno de cada curso de graduação, bem como suas modificações,
submetendo-os à aprovação do Conselho Superior;
 recomendar ao Conselho Superior a criação de cursos de graduação e de pós-graduação;
 propor, acompanhar a oferta e o desenvolvimento os cursos de pós-graduação em nível
de especialização, de aperfeiçoamento e programas de extensão, bem como os projetos
pedagógicos dos cursos e a forma de seleção de candidatos, de acordo com as normas
estabelecidas pelo Conselho Superior;
 dar qualidade às normas de funcionamento dos estágios curriculares, aos regulamentos
de trabalho de conclusão dos cursos da graduação e da pós-graduação, quando for o
caso;
 submeter à apreciação da Assessoria Acadêmica e do Conselho Superior os acordos e/ou
convênios a serem firmados com entidades nacionais e estrangeiras, que envolvam o
interesse da Faculdade CNA;
 sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades
acadêmicas da Faculdade CNA, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe
sejam submetidos pelo Diretor Geral;
 atender as comissões externas de credenciamento/recredenciamento institucional, bem
como avaliação dos cursos, para efeito de autorização ou seu reconhecimento;
 participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Superior;
 julgar recursos de revisão de nota, de acordo com o disposto neste Regimento;
 decidir com o Coordenador de Curso a contratação e dispensa de professores e apoios
técnico-administrativos da área da educação;
 substituir o Diretor Geral em seus impedimentos e afastamentos de acordo com o art. 9º
e o art. 32 deste Regimento para as respectivas finalidades;
 aplicar as penalidades cabíveis, no âmbito de suas competências; e
 cumprir e fazer cumprir este Regimento, o Calendário Acadêmico e demais normas
internas e externas no âmbito de sua competência.
CAPÍTULO VIII
DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Art. 39 A Coordenação de Educação a Distância (EaD), órgão executivo que coordena,
supervisiona e acompanha o gerenciamento dos cursos de graduação e de pós-graduação, na
modalidade EaD, é exercida pelo Coordenador de Educação a Distância, nomeado pelo Diretor
Geral.
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Parágrafo único. O Coordenador de Educação a Distância deve integrar o corpo docente da
Faculdade CNA.
Seção I
Das competências
Art. 40. São atribuições do Coordenador de Educação a Distância:
 analisar e aprovar o calendário acadêmico;
 planejar as necessidades de recursos humanos para a implantação e implementação dos
cursos na modalidade EaD;
 participar dos processos de seleção de professores para EaD, nos termos deste
Regimento Geral e do Plano de Carreira Docente do Instituto;
 planejar e supervisionar as atividades acadêmico-administrativas do
 avaliar o desempenho da Faculdade CNA nas áreas do ensino, da pesquisa, da extensão,
no âmbito da Educação a Distância, e estabelecer medidas que assegurem a sua
qualidade;
 disciplinar e executar a realização do processo seletivo para acesso aos cursos de
graduação, na modalidade EaD;
 analisar o currículo pleno de cada curso de graduação, na modalidade EaD, bem como
suas modificações, submetendo-os à aprovação do Conselho Superior;
 recomendar ao Conselho Superior a criação de cursos de graduação e de pós-graduação,
na modalidade EaD;
 propor, acompanhar a oferta e o desenvolvimento os cursos de pós-graduação em nível
de especialização, de aperfeiçoamento e programas de extensão, bem como os projetos
pedagógicos dos cursos, na modalidade EaD, e a forma de seleção de candidatos, de
acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Superior;
 submeter à apreciação do Conselho Superior os acordos e/ou convênios a serem
firmados com entidades nacionais e estrangeiras, que envolvam o interesse da
Faculdade CNA, na modalidade EaD;
 sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades
acadêmicas, no âmbito da Educação a Distância da Faculdade CNA, bem como opinar
sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor Geral;
 participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Superior;
 julgar recursos de revisão de nota, de acordo com o disposto neste Regimento;
 supervisionar o funcionamento dos polos;
 atender as comissões externas de credenciamento/recredenciamento institucional, bem
como avaliação dos cursos, para efeito de autorização ou seu reconhecimento;
 decidir com o Coordenador de Curso a contratação e dispensa de professores e apoios
técnico-administrativos da área da educação;
 substituir o Diretor Geral em seus impedimentos e afastamentos de acordo com o art. 9º
e o art. 32 deste Regimento para as respectivas finalidades;
 aplicar as penalidades cabíveis, no âmbito de suas competências; e
 cumprir e fazer cumprir este Regimento, o Calendário Acadêmico e demais normas
internas e externas no âmbito de sua competência.
CAPÍTULO IX
DA COORDENAÇÃO DE CURSOS
Art. 41. A Coordenação de Curso, órgão executivo que coordena, supervisiona e gerencia os
cursos de graduação, nas modalidades EaD e presencial, quando da oferta em ambas as
modalidades de um mesmo curso ou da mesma área do conhecimento humano, é exercida pelo
Coordenador de Curso, nomeado pelo Diretor Geral.
Parágrafo único. O Coordenador de Curso deve integrar o corpo docente da Faculdade CNA.
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Seção I
Das competências
Art. 42. São atribuições do Coordenador de Cursos:
 acompanhar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas dos cursos
presenciais e na modalidade EaD, observando sua compatibilidade com os projetos
pedagógicos dos cursos;
 propor alterações curriculares para apreciação do Colegiado de Curso;
 encaminhar para a Assessoria Acadêmica as alterações curriculares, sempre que
necessário, para a melhoria do projeto pedagógico;
 orientar ao professor sobre os procedimentos acadêmicos e acadêmico-administrativos
necessários para a execução do Projeto Pedagógico do Curso;
 coordenar e definir a execução das adaptações curriculares para alunos transferidos ou
nas alterações curriculares, respeitadas as normas institucionais;
 refletir os resultados do desempenho do docente, segundo proposta da Avaliação
Institucional e das normativas internas sobre o corpo docente, propondo ações de
melhoria e ou aperfeiçoamento profissional, quando for o caso;
 convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso, bem como coordenar as reuniões
do NDE;
 decidir sobre aproveitamento de estudos e adaptações curriculares, de acordo com o
projeto pedagógico do curso, com este Regimento e com a legislação pertinente;
 distribuir atividades de ensino, pesquisa e extensão aos professores, respeitadas as
respectivas áreas de conhecimento e as diretrizes institucionais, em articulação com as
Coordenadorias de Educação Presencial e de Educação a Distância;
 orientar a matrícula no âmbito do curso, de acordo com as diretrizes institucionais;
 supervisionar o desenvolvimento dos planos de ensino, o registro dos conteúdos
ministrados pelos professores, bem como a frequência discente, a entrega dos mesmos
em relatórios assinados, para guarda pela Secretaria Acadêmica;
 elaborar o quadro de horário das disciplinas e dos respectivos professores, e tutores
quando for o caso, zelando pelo fiel cumprimento do mesmo;
 orientar os alunos e os professores, e os tutores quando for o caso, do curso nas
questões acadêmicas e acadêmico-administrativas;
 exercer a ação disciplinar no âmbito de sua competência;
 enviar à Coordenadoria de Educação a Distância e Presencial, semestralmente, a relação
de publicações necessárias para o desenvolvimento das atividades do curso;
 participar da avaliação do curso de acordo com as diretrizes da Avaliação Institucional e
do Projeto Pedagógico do Curso;
 propor a admissão de monitores e tutores, quando for o caso, de acordo com as normas
internas e externas pertinentes;
 subsidiar as Coordenadorias de Educação a Distância e Educação Presencial na definição
do calendário acadêmico;
 sugerir propostas de convênios, ajustes e outros instrumentos dessa natureza, com
entidades públicas e privadas, para o desenvolvimento do curso;
 articular-se com os órgãos internos e externos para o cumprimento de suas
competências;
 cadastrar e manter atualizados os locais de prática e de estágio, quando for o caso;
 manter atualizadas as informações sobre os egressos do curso, fornecendo essas
informações, ao término do período letivo, para a Secretaria Acadêmica;
 julgar os recursos no âmbito de sua competência, de acordo como disposto neste
Regimento;
 cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento.
 Parágrafo único. As atribuições descritas neste artigo aplicam-se às atividades
institucionais nas modalidades presenciais e em educação a distância.
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CAPÍTULO X
DA COORDENAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Art. 43. A Coordenação de Curso de Pós-Graduação, órgão executivo que coordena, supervisiona
e gerencia o curso, na modalidade presencial ou a distância, é exercida pelo Coordenador de
Pós-Graduação, nomeado pelo Diretor Geral.
Seção I
Das competências
Art. 44. São atribuições do Coordenador de Curso de Pós-Graduação:
 acompanhar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas do curso ou
programa, observando sua compatibilidade com o Projeto Pedagógico do Curso;
 orientar o professor sobre os procedimentos acadêmicos e acadêmico-administrativos
necessários para a execução do Projeto Pedagógico do Curso;
 avaliar o desempenho docente, segundo proposta da Avaliação Institucional e das
normativas internas sobre o corpo docente, propondo substituição ou aperfeiçoamento
profissional, quando for o caso;
 decidir sobre aproveitamento de estudos de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso
e a legislação pertinente;
 distribuir atividades de ensino, pesquisa e extensão aos professores, respeitadas as
respectivas áreas de conhecimento e as diretrizes institucionais, em articulação com a
Direção Acadêmica;
 orientar a matrícula no âmbito do curso, de acordo com as diretrizes institucionais;
 orientar os alunos e os professores, e os tutores quando for o caso, do curso nas
questões acadêmicas;
 exercer a ação disciplinar no âmbito de sua competência;
 propor seleção e contratação de docentes, e tutores quando for o caso, e carga horária
contratual, de acordo com as necessidades das atividades do curso;
 enviar à Coordenadoria de Educação Presencial ou à Coordenadoria de Educação
Presencial, por edição do curso, a relação de publicações necessárias para o
 promover e participar da avaliação do curso de acordo com as diretrizes da Avaliação
Institucional e do Projeto Pedagógico do Curso;
 elaborar o quadro de horário das disciplinas e dos respectivos professores, e tutores
quando for o caso, zelando pelo fiel cumprimento do mesmo;
 sugerir propostas de convênios, ajustes e outros instrumentos dessa natureza, com
entidades públicas e privadas, para o desenvolvimento do curso;
 articular-se com os órgãos internos e externos para o cumprimento de suas
competências;
 articular-se com entidades públicas e privadas para captação de oportunidades para
qualificação do curso;
 manter atualizadas as informações sobre os egressos do curso, fornecendo essas
informações, ao término do período letivo para a Secretaria Acadêmica;
 julgar os recursos no âmbito de sua competência, de acordo como disposto neste
Regimento; e
 cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento.
Parágrafo único. As atribuições descritas neste artigo aplicam-se às atividades institucionais nas
modalidades presenciais e em educação a distância.
CAPÍTULO XI
DA COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO
Art. 45 A Coordenação de Iniciação Científica e Extensão, órgão executivo que coordena,
supervisiona e gerencia os projetos de pesquisa institucionais, é exercida pelo Coordenador de
Iniciação Científica e Extensão, nomeado pelo Diretor Geral, com tempo de mandato
determinado.

198

Seção I
Das competências
Art. 46. São atribuições do Coordenador de Iniciação Científica e Extensão:
 acompanhar, coordenar e supervisionar os projetos e as atividades de pesquisa e de
extensão, observando sua compatibilidade com as finalidades institucionais;
 orientar os pesquisadores e professores das atividades de extensão sobre os
procedimentos acadêmicos e administrativos necessários para a execução dos projetos e
atividades de pesquisa e de extensão;
 avaliar o desempenho dos pesquisadores, e professores de extensão, segundo proposta
da Avaliação Institucional e das normativas internas, propondo substituição ou
aperfeiçoamento profissional, quando for o caso;
 distribuir atividades de pesquisa aos professores com qualificação para pesquisa, bem
como implementar os cursos e as atividades de extensão, respeitadas as respectivas
áreas de conhecimento e as diretrizes institucionais, em articulação com a
Coordenadoria de Educação Presencial e Coordenadoria de Educação a Distância;
 orientar sobre agências de fomento e agências específicas para o desenvolvimento de
pesquisas, de acordo com as finalidades institucionais;
 solicitar à Assessoria Acadêmica, via Coordenadorias de Educação a Distância e
Coordenadoria de Educação Presencial, professores para novas pesquisas ou
desenvolvimento das existentes, de acordo com as finalidades, o cronograma da
pesquisa e o orçamento institucional;
 estimular e promover a iniciação científica ao corpo docente e discente da Faculdade,
através das pesquisas institucionais;
 atender demandas e captar recursos junto a instituições públicas e privadas para o
desenvolvimento de programas, projetos, eventos, cursos e atividades de Extensão, de
acordo com as finalidades institucionais;
 solicitar à Coordenadoria de Educação Presencial e Coordenadoria de Educação a
Distância apoio discente, monitor e bolsista de iniciação científica, para atuar junto aos
pesquisadores;
 publicar edital para seleção de monitor e bolsista de iniciação científica, de acordo com
as normas institucionais, após aprovação da Direção Geral;
 promover a avaliação dos projetos e das atividades de pesquisa e de extensão de acordo
com as diretrizes da Avaliação Institucional;
 elaborar cronograma do desenvolvimento e disseminação da pesquisa e de extensão,
zelando pelo fiel cumprimento do mesmo;
 sugerir propostas de convênios, ajustes e outros instrumentos dessa natureza, com
entidades públicas e privadas, para o desenvolvimento da pesquisa e oferta de cursos de
extensão;
 articular-se com os órgãos internos e externos para o cumprimento de suas
competências e das finalidades institucionais em sua área de atuação;
 articular-se com entidades públicas e privadas para captação de oportunidades para o
desenvolvimento da pesquisa e atividades de extensão;
 manter atualizadas as informações sobre o desenvolvimento das pesquisas e atividades
de extensão, os responsáveis, os discentes de apoio, os eventos e as publicações da
pesquisa, fornecendo essas informações, ao término do período letivo para a
Coordenadoria de Educação Presencial e Coordenadoria de Educação a Distância;
 solicitar à Coordenadoria de Educação Presencial e Coordenadoria de Educação a
Distância a criação de programas permanentes de extensão, alocando profissionais para
a coordenação e o desenvolvimento dos programas, de acordo com as finalidades
institucionais.
Parágrafo único. As atribuições descritas neste artigo aplicam-se às atividades institucionais nas
modalidades presenciais e em educação a distância.
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CAPÍTULO XII
DA SECRETARIA ACADÊMICA
Art. 47. A Secretaria Acadêmica, órgão de apoio acadêmico e acadêmico-administrativo
vinculado à Coordenadoria de Educação Presencial e Coordenadoria de Educação a Distância, é
responsável pelo movimento, registros acadêmico e acadêmico-administrativo da Faculdade
CNA, que é dirigida por um Secretário Acadêmico designado pela Direção Geral.
Seção I
Das competências
Art. 48. Compete ao Secretário Acadêmica as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras
conferidas ou inerentes ao cargo:
 zelar pela guarda, manutenção e segurança dos documentos da Secretaria Acadêmica;
 zelar pela fidedignidade dos registros acadêmicos e acadêmico-administrativos;
 informar petições, solicitações e requerimentos para decisão da Coordenadoria de
Educação Presencial e Coordenadoria de Educação a Distância ou seu encaminhamento
a outros órgãos da administração;
 organizar os serviços da Secretaria Acadêmica;
 manter atualizada a escrituração acadêmica;
 abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares, submetendo-os à
Coordenadoria de Educação Presencial e Coordenadoria de Educação a Distância;
 redigir e expedir correspondência institucional referente aos processos acadêmicos;
 emitir e assinar declarações, atestados, certificados, diplomas e demais documentos de
ordenação acadêmica, observado o art. 31, inciso X, deste Regimento;
 coletar, organizar e sistematizar informações necessárias para relatórios institucionais e
ou legais e a avaliação institucional;
 sugerir proposta de calendário acadêmico à Coordenadoria de Educação Presencial e
Coordenadoria de Educação a Distância;;
 supervisionar as atividades e os serviços administrativos no âmbito de sua competência;
 prestar assessoramento à Coordenadoria de Educação Presencial e Coordenadoria de
Educação a Distância; em assuntos relativos à organização acadêmica e acadêmicoadministrativa;
 articular-se interna e externamente para o desenvolvimento das atividades sob sua
competência; e
 cumprir e fazer cumprir as determinações da administração e deste Regimento.
Parágrafo único. As atribuições descritas neste artigo aplicam-se às atividades institucionais nas
modalidades presenciais e em educação a distância.
CAPÍTULO XIII
DO APOIO PEDAGÓGICO
Art. 49. O Apoio Pedagógio, órgão de apoio acadêmico e acadêmico-administrativo vinculado à
Coordenadoria de Educação Presencial e Coordenadoria de Educação a Distância e que orienta
as ações pedagógicas e metodológicas no âmbito acadêmico, objetivando maior qualificação do
processo ensino-aprendizagem, é coordenada por responsável designado, a quem compete
aplicar as diretrizes aprovadas pelo Conselho Superior, zelando pela qualidade da proposta
pedagógica institucional.
CAPÍTULO XIV
.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Art. 50. A Assessoria de Comunicação, órgão de Apoio Acadêmico e Acadêmico-Administrativo
vinculado à Direção Geral, é coordenada por responsável designado, a quem compete gerenciar
a comunicação interna e externa, zelar pela imagem da Faculdade e apoiar as atividades nas suas
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demandas comunicacionais através dos diferentes recursos de mídia.
CAPÍTULO XV
.DA ASSESSORIA COMERCIAL
Art. 51. A Assessoria Comercial, órgão de Apoio Acadêmico e Acadêmico-Administrativo
vinculado à Direção Geral, é coordenada por responsável designado, a quem compete gerenciar
a captação da demanda à Faculdade CNA, zelar pela informação de marketing dos cursos
ofertados pela Faculdade e apoiar as atividades nas suas demandas comunicacionais de
Processos Seletivos, através dos diferentes recursos de mídia e canais de comunicação.
CAPÍTULO XVI
DA BIBLIOTECA
Art. 52. A Biblioteca, órgão de Apoio Acadêmico e Acadêmico-Administrativo vinculado à
Coordenação Administrativa Financeira, é coordenada por responsável designado, a quem
compete aplicar o regulamento próprio da Biblioteca, aprovado pelo Conselho Superior, e zelar
pelo apoio às atividades da Faculdade CNA, na área da consulta e pesquisa bibliográfica realizada
pelos alunos, professores e pública externo.
CAPÍTULO XVII
DOS LABORATÓRIOS
Art. 53. Os laboratórios, órgãos de Apoio Acadêmico e Acadêmico-Administrativo vinculados à
Coordenação Administrativa e Financeira, destinados a auxiliar e a assessorar professores e
alunos na aprendizagem através da prática, são coordenados por responsável designado, a quem
compete aplicar as diretrizes aprovadas pelo Conselho Superior, zelando pelo cumprimento das
finalidades dos laboratórios, de acordo com os objetivos institucionais.

TÍTULO III
DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
CAPÍTULO I
DOS NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO
Art. 54. Para a consecução de suas finalidades a Faculdade CNA oferece cursos e programas de
educação superior, compreendendo, entre outros, os seguintes:
 graduação;
 pós-graduação; e
 extensão.
§ 1º Os cursos oferecidos pela Faculdade CNA podem ser presenciais e ou a distância, cabendo
para a modalidade de educação a distância o cumprimento das prescrições legais cabíveis.
§ 2º As informações sobre os cursos ministrados pela Faculdade CNA estão disponíveis na
Secretaria Acadêmica, Biblioteca e no site institucional, de acordo com as exigências legais.
Seção I
Dos cursos de graduação
Art. 55. Os cursos de graduação serão estruturados através de matrizes curriculares, compostas
por unidades acadêmicas, que têm como finalidade a formação profissional de nível superior,
observadas as diretrizes curriculares pertinentes e o Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 56. O acesso aos cursos de graduação é permitido a candidatos que tenham concluído o
Ensino Médio ou equivalente, na forma da lei, e tenham sido classificados em Processo Seletivo,
de acordo com Edital aprovado pelo Conselho Superior.
Seção II
Da pós-graduação
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Art. 57. Os cursos de pós-graduação da Faculdade CNA compreendem os seguintes níveis de
formação: especialização, aperfeiçoamento e outros de igual equivalência.
Art. 58. Os cursos de pós-graduação serão aprovados pelo Conselho Superior, com base em
projetos específicos, observada a legislação pertinente.
Art. 59. Os cursos de pós-graduação podem ser desenvolvidos diretamente pela Faculdade CNA
ou por meio de parcerias com outras instituições de educação superior, públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, observadas as normas do Conselho Superior, a legislação vigente e
as possibilidades orçamentárias da Mantenedora.
Seção III
Dos cursos de extensão
Art. 60. Os cursos de extensão, articulados com o ensino, a pesquisa e o mercado de trabalho,
desenvolvem-se na forma de atividade, permanente ou ocasional, aberta a candidatos
portadores dos requisitos exigidos no projeto, e destinam-se à comunidade interna e externa,
com o objetivo de divulgar o conhecimento e qualificar para atuação profissional.
Parágrafo único. Os cursos de extensão podem ser promovidos através de colaboração e
convênios com entidades da comunidade e com órgãos públicos e privados.
Art. 61. Os critérios para organização e desenvolvimento dos cursos de extensão obedecem às
normas aprovadas pelo Conselho Superior.
CAPÍTULO II
DA PESQUISA
Art. 62. A Pesquisa na Faculdade CNA tem como objetivo a geração de novos conhecimentos
nas áreas de atuação da Faculdade e a qualificação do ensino, devendo estar contextualizada
na realidade local, regional e nacional e sustentada nas finalidades e Missão institucionais.
Art. 63. A Faculdade CNA incentiva a pesquisa através:
 do cultivo da atividade de iniciação científica e do estímulo ao pensar crítico nas
atividades didático-pedagógicas;
 da concessão de bolsas de iniciação científica;
 da concessão de auxílio para execução de projetos específicos;
 da realização de convênios e intercâmbios com instituições públicas e privadas,
nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos comuns;
 da divulgação dos resultados das pesquisas realizadas nos veículos da Faculdade CNA;
 da promoção de eventos científicos;
 do incentivo à participação do corpo docente e discente em eventos científicos;
 da disseminação das informações e relatórios dos eventos em que membro da
comunidade acadêmica participa; e
 da realização de convênios com órgãos públicos e privados para a captação de
recursos.
Art. 64. O Conselho Superior estabelecerá as diretrizes para o desenvolvimento da Pesquisa.
CAPÍTULO III
DA EXTENSÃO
Art. 65. A extensão compreende, além dos cursos dispostos neste Regimento, os programas,
projetos, eventos, atividades e serviços destinados a promover a integração da Faculdade CNA
na comunidade local e regional, através de:
 estudos, pesquisas de informações sistematizadas para subsidiar soluções em
atendimento a necessidades da comunidade ou de instituições públicas e privadas;
 implementação da educação continuada; e
 apoio, estímulo, criação e produção cultural, integrada à ação educativa e aos
diferentes contextos sociais.
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TÍTULO IV
DO REGIME ESCOLAR
Art. 66. O regime escolar da Faculdade CNA, como forma de organização curricular dos cursos
de graduação, é composto por unidades curriculares que têm como finalidade a sistematização
de conhecimentos e técnicas afins, correspondentes a um programa de estudos e atividades,
que se desenvolve em um determinado número de horas, pré-fixados, distribuídos ao longo do
período letivo.
Parágrafo único. As unidades curriculares podem assumir a forma de disciplinas, oficinas,
seminários, palestras e outras ações sistematizadas e orientadas que têm como finalidade a
flexibilidade e a qualificação curricular, que se desenvolve em determinado número de horas,
pré-fixadas, distribuídas ao longo do período letivo, de acordo com o Projeto Pedagógico do
Curso.
Art. 67. O Projeto Pedagógico de cada curso fixará o currículo do curso, com total de horas a
serem atribuídas para as unidades curriculares, por período letivo, para ser integralizado em
prazo mínimo e máximo de duração, respeitadas as normas institucionais e legais externas.
Art. 68. O Projeto Pedagógico do Curso, com vistas à consecução das finalidades previstas
neste Regimento, obedecidas as diretrizes curriculares estabelecidas pelos órgãos competentes
do MEC, propiciará:
 formação básica e específica sustentada na valorização do ser humano em suas
múltiplas dimensões e em diferentes contextos socioeconômico-culturais;
 integração entre teoria e prática e a articulação do conhecimento da área específica do
curso com outras complementares;
 articulação entre atividades desenvolvidas pelo aluno no âmbito da Faculdade CNA
com aquelas de seu campo de atuação na sociedade;
 formação científica que permita a compreensão e o uso do método científico; e
 sintonia entre o perfil do egresso, incluindo as competências a serem desenvolvidas e a
estruturação das atividades ao longo da permanência do aluno na instituição.
Art. 69. O regime escolar dos cursos de graduação e de pós-graduação e dos cursos de
extensão, inclusive na modalidade de educação a distância, é definido nos respectivos projetos
e aprovado pelo Conselho Superior, observada a legislação pertinente.
CAPÍTULO I
DO ANO LETIVO
Art. 70. O ano letivo, independente do ano civil, divide-se em dois períodos letivos regulares,
com duração mínima de 100 (cem) dias de atividades efetivas cada um, excluído o tempo
reservado aos exames finais.
Art. 71. O Calendário Acadêmico que define as atividades da Faculdade CNA é organizado pela
Secretaria Acadêmica subsidiado pela Coordenação de Educação a Distância e Coordenação de
Educação Presencial, e aprovado pelo Conselhoo Superior.
CAPÍTULO II
DO PROCESSO SELETIVO
Art. 72. O Processo Seletivo destina-se a avaliar os conhecimentos recebidos pelos candidatos
no ensino médio ou equivalente e a classificá-los, dentro do estrito limite das vagas oferecidas,
ao ingresso nos cursos de graduação.
Art. 73. O Processo Seletivo será realizado semestralmente, de acordo com Edital público, do
qual constarão informações sobre os cursos e respectivas vagas autorizadas, os prazos, a
documentação exigida, a relação das provas, os critérios de classificação, as exigências para a
inscrição, sem prejuízo de outras informações determinadas pelos órgãos competentes.
Art. 74. O Processo Seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de
escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade.
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Parágrafo único. A Faculdade articula-se, quando necessário, com os órgãos normativos dos
sistemas de ensino para o estabelecimento dos critérios e das normas de seleção e admissão
de estudos, considerando os efeitos destes sobre a orientação do ensino médio ou nível de
ensino equivalente.
Art. 75. O Processo Seletivo é classificatório, com aproveitamento dos candidatos até o limite
de vagas, na ordem decrescente dos resultados obtidos.
Art. 76. Após a matrícula dos alunos classificados, as vagas restantes poderão ser preenchidas,
mediante processo seletivo:
 por portadores de diploma de curso superior, com a apresentação do diploma
devidamente registrado em órgão competente;
 por transferidos de outras instituições de ensino, de curso afim;
 por portadores de histórico escolar, sem vínculo com outra instituição de ensino
superior; e
 por transferidos internos.
Parágrafo único. A Faculdade CNA poderá receber, havendo vagas, alunos convênio,
intercâmbio e cortesia, de acordo com a legislação específica.
CAPÍTULO III
DA MATRÍCULA
Art. 77. A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à Faculdade CNA, realizase na Secretaria Acadêmica ou nos polos, de acordo com a modalidade de oferta do curso, após
orientação da Coordenadoria de Educação a distância e Coordenadoria de Educação Presencial,
nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico, mediante requerimento instruído com a
seguinte documentação:
I - para a matrícula inicial nos cursos de graduação e sequenciais:
 fotocópia do Registro Civil (Certidão de Nascimento ou de Casamento).
 fotocópia do Registro de Identidade Civil (RG) e do CPF (frente e verso).
 Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar (original).
 declaração de equivalência expedida pelo Conselho Estadual de Educação, no caso de
ensino médio feito no estrangeiro.
 fotocópia do Título de eleitor.
 prova de quitação das obrigações militares.
 comprovante de regularização de situação no País, caso o requerente seja estrangeiro.
II - para a matrícula nos cursos de pós-graduação são exigidos os seguintes documentos:
 fotocópia do Registro Civil (Certidão de Nascimento ou de Casamento).
 fotocópia do Registro de Identidade Civil (RG) e do CPF (frente e verso).
 fotocópia do diploma do curso de graduação (frente e verso).
 comprovante de regularização de situação no País, caso o requerente seja estrangeiro.
Parágrafo único. A matrícula é feita por unidade curricular, observada a compatibilidade de
horários, a observância de pré-requisitos e o número mínimo de unidades curriculares
determinado para o semestre.
Art. 78. Compete ao Conselho Superior dispor sobre o mínimo e o máximo de unidades
curriculares a serem cursadas pelo aluno em cada período letivo.
Art. 79. Será anulada a matrícula obtida mediante a apresentação de documentação falsa ou
inidônea.
Art. 80. A não renovação da matrícula no prazo estipulado importa, para todos os efeitos,
abandono de curso e perda do vínculo com a Faculdade CNA, exceto no caso de trancamento
na forma prevista neste Regimento.
Art. 81. A Faculdade CNA poderá conceder matrícula em unidades curriculares para alunos não
regulares que demonstrem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo.
Art. 82. A formalização da matrícula, por parte do aluno, implica a sua concordância com as

204

normas acadêmicas, administrativas e financeiras da Faculdade CNA e assunção dos
respectivos compromissos.

CAPÍTULO IV
DO TRANCAMENTO
Art. 83. É concedido o trancamento de matrícula, a qualquer época do período letivo, para o
efeito de interrupção temporária dos estudos, com preservação do vínculo com a Faculdade
CNA, por até 4 (quatro) semestres letivos.
§1º O período correspondente ao trancamento de matrícula não será computado no prazo de
integralização curricular.
§2º O trancamento não será negado em virtude de inadimplência do aluno.
§3º Ao solicitar reingresso no curso, o aluno se sujeita ao currículo vigente, podendo ter
aproveitadas as unidades curriculares já cursadas com aprovação.
CAPÍTULO V
DO CANCELAMENTO
Art. 84. O cancelamento de matrícula interrompe o vínculo do aluno com a Faculdade CNA e
ocorre por:
 transferência do aluno para outra instituição de ensino superior;
 expressa manifestação do aluno;
 abandono;
 decorrência de sanções disciplinares;
 não cumprimento do prazo máximo para integralização curricular do curso; e
 ultrapassar o prazo máximo de quatro semestres de trancamento de matrícula.
Art. 85. Excetuado o cancelamento de matrícula em decorrência de sanções disciplinares, o
aluno poderá reingressar no curso, desde que haja vaga e mediante a classificação em processo
seletivo, estabelecido pela Faculdade CNA, respeitada a legislação pertinente para ambas as
formas de estabelecimento de vínculo.
CAPÍTULO VI
DAS TRANSFERÊNCIAS
Art. 86. No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, a Faculdade CNA pode
conceder transferência para alunos provenientes de cursos afins, nacionais ou estrangeiros,
para prosseguimento de estudos, no prazo previsto no calendário acadêmico.
Art. 87. A transferência ex-officio dar-se-á na forma da lei.
Art. 88. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias,
aproveitados os estudos realizados com aprovação na instituição de origem, a critério da
Coordenação de Curso.
Art. 89. A concessão de transferência a alunos regulares para outra Instituição de Ensino será
concedida a qualquer tempo mediante solicitação formal do acadêmico, independente da
condição financeira e disciplinar e ou do período do curso.
CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR
Art. 90. A avaliação do rendimento escolar será realizada por unidade curricular, incidindo
sobre a frequência e o aproveitamento do aluno.
Art. 91. A frequência às aulas e às demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos
matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas.
§ 1º As faltas justificadas serão julgadas pela Secretaria Acadêmica, de acordo com
regulamentação específica aprovada pelo Conselho Superior, atendida a legislação pertinente.
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§ 2º Na educação a distância a frequência e avaliação ocorre na forma estabelecida no Projeto
Pedagógico do Curso, atendida a legislação educacional, devendo a avaliação presencial ter
preponderância em relação às avaliações realizadas a distância.
Art. 92. A avaliação do rendimento escolar é concebida como parte essencial e integrante do
processo ensino-aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e cumulativos de
apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação às competências exigidas no
perfil proposto no Projeto Pedagógico do Curso.
§ 1° Compete ao professor da unidade curricular elaborar os instrumentos de aferição do
rendimento escolar do aluno e determinar os demais trabalhos escolares, de acordo com o
Projeto Pedagógico do Curso, além de avaliar e registrar o resultado obtido pelo aluno.
§ 2° Compete ao professor da unidade curricular proceder à revisão dos graus, por solicitação
do aluno.
3º Compete ao professor da unidade curricular entregar para a Secretaria Acadêmica o
resultado da avaliação do rendimento escolar do aluno para fins de registro.
Art. 93. A verificação do rendimento escolar será realizada através da atribuição de 2 (duas)
avaliações por semestre ao aluno, oriundos de processo formal de avaliação do rendimento
escolar através de diferentes instrumentos de avaliação, realizados de acordo com o Projeto
Pedagógico do Curso, com o objetivo de avaliar progressivamente o aproveitamento do aluno.
Parágrafo único. Aos resultados obtidos através dos instrumentos de aferição da avaliação de
aprendizagem é atribuído um grau numérico de 01 (um) a 10 (dez).
Art. 94. É considerado aprovado na unidade curricular objeto de avaliação o aluno que alcançar
a média aritmética simples dos graus parciais do semestre igual ou superior a 6,0 (seis) e tenha
obtido a frequência mínima obrigatória de 75% (setenta e cinco por cento) às atividades
programadas para a unidade curricular.
Art. 95. O Projeto Pedagógico do Curso deve definir as unidades curriculares que têm
sistemática própria de avaliação em atendimento às suas particularidades.
Art. 96. Atribui-se grau 0 (zero) ao aluno que deixar de submeter-se a um dos graus ou deixar
de apresentar atividades escolares objeto de avaliação na data fixada, e ou usar de meios
fraudulentos para qualquer mecanismo de avaliação da unidade curricular.
Parágrafo único. Ao aluno que não comparecer ou não realizar os procedimentos
determinados para um dos graus do semestre, pode ser concedida a substituição de grau,
mediante requerimento encaminhado ao Coordenador de Curso, em até 07 (sete) dias corridos
após a publicação do resultado.
Art. 97. Compete ao Conselho Superior regulamentar os procedimentos para a execução da
revisão e da substituição de grau.
Art. 98. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por
meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca
examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com a
regulamentação aprovada pelo Colegiado Superior, atendidas as normas dos sistemas de
ensino.
CAPÍTULO VIII
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
Art. 99 O aproveitamento de estudos se caracteriza pelo reconhecimento de unidades
curriculares de ensino superior realizadas em instituições de ensino superior regulares.
Art. 100. O aproveitamento de estudos pode ser concedido sempre que a unidade curricular,
cujo aproveitamento é pretendido, atenda aos seguintes requisitos:
 esteja em conformidade com as finalidades do Projeto Pedagógico do Curso;
 tenha conteúdos e objetivos equivalentes a 75% (setenta e cinco por cento) do
estabelecido no projeto pedagógico do curso para a unidade curricular; e
 tenha carga horária igual ou superior à unidade curricular prevista no Projeto
Pedagógico do Curso.
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Parágrafo único. Havendo diferença de carga horária e ou de conteúdos, satisfeitos os
objetivos da unidade curricular, a critério do Coordenador de Curso, poderá haver a indicação
de unidades curriculares para a integralização da carga horária e ou dos conteúdos de acordo
com as exigências do curso.
Art. 101. Compete ao Coordenador de Curso analisar as solicitações de aproveitamento de
estudos, ouvido o professor das unidades curriculares envolvidas quando necessário, em
consonância com este Regimento e as normas do Conselho Superior.
TÍTULO V
DA COMUNIDADE ACADÊMICA
Art. 102. A comunidade acadêmica da Faculdade CNA é constituída por:
 corpo docente;
 corpo discente; e
 corpo técnico-administrativo.
CAPÍTULO I
DO CORPO DOCENTE
Seção I
Da constituição e das atribuições
Art. 103. O corpo docente é constituído de professores com títulos acadêmicos em nível
superior, científicos, didáticos e profissionais, comprometidos com a missão e as finalidades da
Faculdade CNA.
Parágrafo único. Por tempo determinado e a título eventual, a Faculdade CNA pode dispor de:
 professores visitantes, nacionais e estrangeiros, para cursos de extensão, oficinas,
seminários, palestras e outras atividades acadêmicas; e
 professores colaboradores, nacionais e estrangeiros, para suprir a falta temporária de
docentes integrantes do corpo docente efetivo da Faculdade CNA.
Art. 104. São atribuições dos docentes:
 desenvolver e coordenar o processo ensino-aprendizagem das unidades curriculares
sob sua responsabilidade;
 escriturar o diário de classe, registrando o desenvolvimento das diversas realizações da
unidade curricular e o resultado da avaliação das verificações e trabalhos escolares;
 entregar o plano de ensino, o diário de classe e os formulários de frequência e
avaliação do rendimento escolar dos alunos no prazo e local estipulados pela
Instituição;
 participar das reuniões e das solenidades dos colegiados, quando convocado, e de
comissões quando eleito ou designado;
 comparecer assídua e pontualmente às aulas;
 organizar o programa de sua unidade curricular, sob a forma de plano de ensino,
submetendo-o à apreciação do Colegiado de Curso, de acordo com o Projeto
Pedagógico Institucional e o Projeto Pedagógico do Curso;
 executar integralmente o plano de ensino sob sua responsabilidade;
 promover, estimular e participar de estudos e pesquisas que concorram para o
aprimoramento da formação dos alunos;
 elaborar os exercícios para verificação e outros trabalhos escolares, aplicá-los e avaliar
o rendimento escolar dos alunos, dando conhecimento aos alunos, em tempo hábil,
dos resultados obtidos, realizando, quando solicitado, as revisões dos graus do
rendimento escolar no prazo estipulado neste Regimento e em atos normativos
internos;
 participar de atividades voltadas à produção do conhecimento, relacionadas à pesquisa
e à socialização de seus resultados, articulando-se interna e externamente para essa
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finalidade;
manter-se atualizado e qualificado para suas atividades, participando de atividades e
cursos de aprimoramento oferecidos pela Faculdade ou por outras Instituições;
acolher as avaliações de desempenho, orientações e sugestões dos Colegiados, da
Coordenação de Curso e demais gestores;
contribuir para a avaliação institucional, quando solicitado;
participar, diretamente ou por representação, com direito a voz e voto, na forma deste
Regimento, dos colegiados da Faculdade CNA;
observar o regime escolar e disciplinar da Faculdade CNA;
votar e ser votado;
recorrer de decisões dos órgãos deliberativos e executivos;
receber títulos e honrarias a que fizer jus; e
cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições deste Regimento e das finalidades
da Faculdade CNA.

Seção II
Do Regime de Trabalho e Carreira Docente
Art. 105. O regime de trabalho do corpo docente é dividido em tempo integral, tempo parcial e
horista, sendo a contratação realizada de acordo com as normas da Mantenedora, deste
Regimento e dos órgãos competentes, internos e externos.
§ 1° Regime de tempo integral é aquele em que o docente é contratado com 40 horas semanais
de trabalho, nelas reservado até 50% do tempo para estudos, planejamento e avaliação,
pesquisa, trabalhos de extensão e gestão.
§ 2° Regime de tempo parcial é aquele em que o docente é contratado com no mínimo 20
horas semanais de trabalho, nelas reservado pelo menos 25% do tempo para estudos,
planejamento, avaliação e orientação de alunos.
§ 3° Regime horista é aquele em que o docente é contratado para ministrar aulas ou realizar
outras atividades acadêmicas, independentemente da carga horária contratada, ou que não se
enquadre em outros regimes de trabalho.
Art. 106. O corpo docente da Faculdade CNA distribui-se entre as seguintes classes de carreira
de magistério:
 Professor Titular;
 Professor Adjunto; e
 Professor Assistente.
Art. 107. Os requisitos para a admissão, o enquadramento e a progressão na carreira docente
da Faculdade CNA atendem ao estabelecido no Plano de Cargos e Carreira Docente do Instituto
ICNA.
CAPÍTULO II
DO CORPO DISCENTE
Art. 108. O corpo discente da Faculdade CNA é constituído por alunos regulares e não
regulares.
1° Aluno regular é o aluno matriculado em cursos sequenciais, de graduação e de pósgraduação, atendidas às exigências internas e externas.
2° Aluno não regular é o aluno vinculado exclusivamente a um ou mais componentes
curriculares dos cursos e eventos oferecidos regularmente pela Faculdade CNA e não a um
determinado curso, atendidas às exigências internas e externas.
Seção I
Dos direitos e deveres
Art. 109. São direitos e deveres dos membros do corpo discente:
 participar plenamente das atividades discentes da Faculdade CNA;
 frequentar as aulas e demais atividades acadêmicas aplicando a máxima diligência no
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seu aproveitamento;
utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Faculdade CNA;
observar o regime escolar e disciplinar e ter comportamento de acordo com princípios
éticos;
zelar pelo patrimônio da Faculdade CNA;
integrar-se na comunidade acadêmica, desenvolvendo o espírito de equipe, a liderança
e a solidariedade;
contribuir, com sua ação, para o prestígio da Faculdade CNA na busca de suas
finalidades;
abster-se de qualquer ato lesivo, que importe em perturbações da ordem, ofensa aos
bons costumes, desrespeito às autoridades institucionais, professores, funcionários e
colegas;
votar e ser votado para cargos de representação estudantil em colegiados e exercer a
representação na forma prevista neste Regimento, nos atos normativos e nas leis;
saldar, nos prazos acordados, suas obrigações financeiras para com a Faculdade CNA;
recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos de acordo com este
Regimento e os atos normativos;
solicitar revisão de provas e recorrer de graus, de acordo com as normas definidas
neste Regimento e nos atos normativos;
avaliar, sempre que solicitado, com diligência, as atividades acadêmicas, os professores
e funcionários, os serviços técnicos e administrativos, sugerindo medidas em benefício
das atividades e finalidades da Faculdade CNA; e
ter livre acesso, na Secretaria Acadêmica, de informações referentes à oferta de cursos
de graduação, matriz curricular, duração, requisitos, qualificação dos professores,
recursos disponíveis, critérios de avaliação e demais requisitos estabelecidos pela
legislação.

Seção II
Da Representação Estudantil
Art. 110. O Diretório Acadêmico é o órgão de representação estudantil junto à Faculdade CNA,
com atribuições definidas em Estatuto próprio, aprovado na forma da legislação vigente.
Art. 112. O exercício de qualquer função do Diretório Acadêmico, ou dela decorrente, não
exime o aluno do cumprimento dos deveres escolares, inclusive, os de frequência.
CAPÍTULO III
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Art. 111. O corpo técnico-administrativo é constituído por funcionários não docentes que
exercem funções e serviços necessários ao pleno funcionamento da Faculdade CNA.
Parágrafo único. A Instituição zela pela manutenção de padrões e condições de trabalho,
condizentes com a natureza de instituição educacional, bem como por oferecer oportunidade
de aperfeiçoamento profissional a seus colaboradores.
TÍTULO VI
DOS GRAUS, DIPLOMAS E CERTIFICADOS
Art. 112. A colação de grau é ato oficial realizado em sessão solene e pública, em dia e horário
previamente fixados, sob a presidência do Diretor ou de seu representante.
§ 1° O ato de colação de grau é obrigatório e integra as atividades do curso.
§ 2° Podem colar grau os alunos que tenham cumprido todas as exigências curriculares e legais
e que façam parte da relação de concluintes da Secretaria Acadêmica.
§ 3° A solenidade de colação de grau é definida pela Faculdade CNA, por ato normativo da
Direção, atendido este Regimento e a legislação pertinente.
§ 4° O Diretor ou seu representante, com a presença de 02 (dois) professores ou 02 (dois)
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técnico-administrativos devidamente designados pelo Diretor, no mínimo, procede à colação
de grau ao aluno que não tenha recebido em ato solene coletivo, atendidos aos seguintes
requisitos:
 solicitação do concluinte, com motivo devidamente justificado e aceito;
 determinação previamente determinada pela Faculdade;
 realização de termo subscrito por quem o presidiu e testemunhou a colação de grau e
do concluinte, de acordo com as determinações legais.
Art. 113. A Faculdade CNA confere os seguintes diplomas e certificados:
 diploma de graduação; e
 certificado para os alunos que concluem curso de especialização, de aperfeiçoamento,
de extensão, de complementação de estudos, de qualificação profissional e em
disciplina isolada.
Art. 114. Os diplomas e certificados expedidos pela Faculdade CNA, através da Secretaria
Acadêmica, serão assinados:
pelo Diretor Geral, pelo Secretário Acadêmico e pelo Concluinte, nos diplomas de graduação; e
pelo Diretor Geral e pelo Secretário Acadêmico, nos certificados arrolados no inciso II do art.
117.
TÍTULO VII
DOS TÍTULOS HONORÍFICOS
Art. 115. Os títulos honoríficos concedidos pela Faculdade CNA são:
 Professor Emérito, a professor que tenha alcançado posição de destaque no ensino ou
na pesquisa, mediante proposta justificada da Direção Geral ou por iniciativa do
Conselhoo Superior; e
 Benemérito, a pessoa, física ou jurídica, que tenha prestado relevantes serviços à
Faculdade de forma destacada ou à área, mediante proposta justificada à Direção Geral
ou por iniciativa do Conselho Superior.
Parágrafo único. A concessão dos títulos honoríficos previstos no caput deve ser aprovada por
2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Superior, em votação secreta, e a outorga se dá em
sessão solene do Conselho, aberta à comunidade, em data previamente fixada.
TÍTULO VIII
DO REGIME FINANCEIRO E DAS RELAÇÕES COM A
MANTENEDORA
CAPÍTULO I
DO REGIME FINANCEIRO
Art. 116. Os recursos financeiros da Faculdade CNA são provenientes de:
 recursos oriundos do Instituto CNA;
 anuidades, semestralidades, mensalidades, taxas e outras contribuições;
 doações, legados e heranças;
 rendimentos de depósitos bancários e investimentos;
 receitas provenientes de convênios, contratos ou serviços;
 saldos de exercícios financeiros;
 subvenções, auxílios e contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
 rendas de aplicação de bens e valores patrimoniais;
 direitos autorais sobre publicações e inventos; e
 rendas eventuais de qualquer natureza.
Art. 117. A receita da Faculdade CNA é destinada a:
 pagamento de pessoal docente e técnico-administrativo;
 aperfeiçoamento do corpo docente e técnico-administrativo;
 aquisição e manutenção de recursos bibliográficos, de material didático-pedagógico, de
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equipamentos para as atividades da instituição e de expediente;
concessão de bolsas de estudo;
aquisição, manutenção, reformas e melhorias das instalações físicas;
dinamização da vida acadêmica, cultural e social da Faculdade CNA; e
realização e desenvolvimento das atividades acadêmicas e científicas da Faculdade
CNA.

CAPÍTULO II
DAS RELAÇÕES COM A MANTENEDORA
Art. 118. O patrimônio do Instituto CNA, Entidade Mantenedora, colocado a serviço da
Faculdade CNA, é por essa administrado, de pleno direito nos limites da lei, deste Regimento,
das resoluções específicas da Mantenedora e do seu Estatuto.
Parágrafo único. As decisões do Conselho Superior que importem em aumento de despesas
dependem da aprovação do Instituto CNA, Entidade Mantenedora da Faculdade CNA.
Art. 119. O Instituto CNA, Entidade Mantenedora, responde, perante as autoridades públicas e
comunidade, pela mantida e tem a incumbência de adotar os procedimentos necessários ao
funcionamento nos limites da legislação vigente e deste Regimento, respeitando a liberdade
acadêmica e a autoridade dos órgãos deliberativos e executivos da Faculdade CNA.
TÍTULO IX
DO REGIME DISCIPLINAR
Art. 120. Comete infração, passíveis de sanção disciplinar, o professor, aluno ou funcionário
que:
 atentar contra a integridade física, moral e profissional dos integrantes na comunidade
acadêmica ou comunidade externa, nas dependências da Faculdade;
 atentar contra os patrimônios morais, científicos, culturais e materiais da Faculdade
CNA;
 atentar contra o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas; e
 usar as dependências, equipamentos ou instalações da Faculdade CNA ou seus polos
em benefício particular.
Art. 121. São sanções disciplinares aplicáveis a membros do corpo docente, discente e técnicoadministrativo pela Direção:
 advertência verbal;
 advertência por escrito;
 suspensão; e
 desligamento ou demissão.
§ 1° Na aplicação das sanções disciplinares são considerados os seguintes elementos:
 primariedade do infrator;
 dolo ou culpa; e
 valor e utilidade dos bens atingidos.
§ 2° A aplicação de sanção que implique o afastamento das atividades acadêmicas é precedida
de processo disciplinar, sendo assegurado o direito de defesa do acusado.
Art. 122. A apuração de infração será promovida por comissão especial nomeada pela Direção
Geral.
Parágrafo único. A aplicação das sanções disciplinares, pela Direção Geral, considerará o
previsto neste Regimento e o resultado da apuração de infração.
Art. 123. O registro da penalidade aplicada a integrante do corpo discente será realizado em
documento próprio que ficará arquivado na Secretaria Acadêmica.
§ 1° O registro das penalidades de advertência verbal e por escrito será cancelado se, no prazo
de um ano de sua aplicação, não houver reincidência.
§ 2° O registro de sanção aplicada a qualquer membro da comunidade acadêmica não constará
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de documentos oficiais emitidos pela Faculdade CNA.
Art. 124. Da aplicação de sanção disciplinar cabe recurso ao Conselho Superior.
Art. 125. Havendo dano patrimonial, cabe ressarcimento, independentemente das sanções
disciplinares e ou criminais que, no caso, caibam.
TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 126. São instâncias de recurso:
 a Coordenação de Curso das decisões do professor;
 a Coordenação de Educação a Distância e coordenação de Educação Presencial das
decisões das Coordenações de Curso;
 Conselho Superior das decisões dos integrantes da Direção Geral; e
 Conselho Superior das decisões do Colegiado de Curso.
Art. 127. O recurso deve ser interposto até 15 dias após ciência da decisão, por escrito,
contendo a petição, a exposição dos fatos e as razões do pedido de nova decisão.
Art. 128. Conhecido o recurso e havendo decisão favorável para o recorrente, a decisão
fulminada deve ser revista pelo recorrido.
Art. 129. A Faculdade CNA tem símbolo e insígnias próprios aprovados pelo Conselho Superior,
sendo o uso privativo da Faculdade ou por instituição formalmente autorizada.
Art. 130. Nenhuma publicação, pronunciamento público, divulgação, propaganda ou cartazes
em nome da Faculdade CNA poderão ser feitos sem prévia autorização da Direção.
Art. 131. Decisões relativas à extensão da Faculdade CNA, à alteração de nome, de mantença e
de sede somente se tornam efetivas após aprovação pelos órgãos competentes do Sistema
Federal de Ensino.
Art. 132. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho Superior e, em
caso de urgência, determinada pela necessidade de desenvolvimento das atividades
acadêmicas da Faculdade CNA, pelo Presidente do Conselho Superior, ad referendum do
Colegiado.
Art. 133. O presente Regimento poderá ser modificado pelo Conselho Superior de acordo com
o disposto no art. 8º, § 1º deste documento.
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