
 
FACULDADE ALDETE MARIA ALVES (FAMA) 
 

 

3.1.1.1. Organização Didático-Pedagógica 

 Metas Prazo Encaminhamentos, 
processos e ações Responsáveis 

(1) 
Reorganizar a 

distribuição dos 
discentes. 

12 
(doze) 
meses 

Prever 80 alunos, no 
máximo, por turma em 
disciplina teórica. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora 

(2) 
Elaborar uma Política de 
contratação e gestão de 

pessoal. 

12 
(doze) 
meses 

Implementar relação 
aluno por docente 
equivalente a tempo 
integral, no máximo, de 
30/1. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora 

(3) Revisar o Projeto 
Pedagógico. 

12 
(doze) 
meses 

Organizar o projeto 
pedagógico em sintonia 
com os Projetos oficiais 
da instituição de ensino e 
com os contextos locais, 
com atendimento integral 
às diretrizes curriculares 
do curso objeto deste 
Termo (Resolução 
CNE/CES nº 9, de 29 de 
setembro de 2004). 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 

(4) Revisar o Projeto 
Pedagógico. 

12 
(doze) 
meses 

Formar profissionais 
capacitados tecnicamente, 
ademais atores na criação 
e transformação de sua 
realidade social. Desta 
forma a Instituição 
compromete-se a 
organizar, incentivar e 
desenvolver, por meio da 
indissociabilidade entre 
ensino superior, pesquisa 
e extensão, a efetividade 
da capacidade técnica e a 
cidadania.   

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 

(5) Reestruturar o 
Componente Curricular. 

12 
(doze) 
meses 

Ampliar as atividades de 
nivelamento, em especial 
em Português. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 



3.1.1.1. Organização Didático-Pedagógica 

 Metas Prazo Encaminhamentos, 
processos e ações Responsáveis 

(6) 
 

Elaborar Plano de Apoio 
aos Discentes. 

12 
(doze) 
meses 

Melhorar de forma efetiva 
o apoio aos discentes. 
Tais como o apoio 
psicopedagógico, 
intermediação e 
viabilização de estágios 
curriculares e 
extracurriculares e 
oferecimento de bolsas de 
estudo aos alunos de 
baixa renda. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 

(7) Reestruturar o processo 
de ensino-aprendizagem. 

12 
(doze) 
meses 

Incentivar a atividade de 
pesquisa discente por 
meio do Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica – 
PIBIC e do Programa de 
Iniciação Científica – PIC 
da Faculdade em questão. 
O PIBIC obterá 
anualmente da Instituição 
Ituramense de Ensino 
Superior (IIES) uma 
quota de bolsas, as quais 
serão ofertadas de acordo 
com o mérito acadêmico. 
O desenvolvimento do 
aluno bolsista dar-se-á de 
forma acompanhada pela 
Coordenação de Pesquisa 
e Extensão, por meio de 
relatórios semestrais e no 
Seminário anual de 
Iniciação Científica. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 



3.1.1.1. Organização Didático-Pedagógica 

 Metas Prazo Encaminhamentos, 
processos e ações Responsáveis 

(8) 
Dar visibilidade aos 
trabalhos elaborados 

pela Instituição. 

12 
(doze) 
meses 

Elaborar o terceiro 
número da “Revista 
Jurídica FAMA”, bem 
como implementar a 
Revista Jurídica 
Eletrônica FAMA. 
Ademais, publicação na 
íntegra da revista Jurídica 
FAMA, de forma 
eletrônica. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 

(9) 
Fortalecer a tríade 
ensino-pesquisa-

extensão. 

12 
(doze) 
meses 

Institucionalizar as 
Atividades de Extensão. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 

(10
) 

Reestruturar o processo 
de ensino-aprendizagem. 

12 
(doze) 
meses 

Implantar programa de 
monitoria. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 
 

 

 

 

 

3.1.1.2. Corpo Docente, Corpo Discente e Técnico-Administrativo 

 Metas Prazo Encaminhamentos, 
processos e ações Responsáveis 

(1) 

Revisar e adequar normas 
internas, bem como 

contratar e qualificar o 
corpo docente. 

12 (doze) 
meses 

Constituir um núcleo 
docente estruturante com as 
seguintes características: 

-composto pelo 
coordenador do curso e por, 
pelo menos, 30% dos 
docentes; 

-no mínimo, 60% do 
NDE com titulação 
acadêmica obtida em 
programas de pós-graduação 
stricto sensu e, no mínimo, 
60% com formação 
acadêmica na área do curso 
postulado; 
    -100% dos docentes do 
NDE com previsão de 
contratação em regime de 
tempo parcial ou integral. 

Dirigente da 
Instituição e 

Responsável pela 
Mantenedora 



3.1.1.2. Corpo Docente, Corpo Discente e Técnico-Administrativo 

 Metas Prazo Encaminhamentos, Responsáveis processos e ações 

(2) Reestruturar o quadro de 
docentes. 

12 (doze) 
meses 

Implementar relação aluno 
por docente equivalente a 
tempo integral, no máximo, 
de 30/1.  

Dirigente da 
Instituição e 

Responsável pela 
Mantenedora. 

(3) Qualificar o Corpo 
Docente. 

12 (doze) 
meses 

Implementar melhoria na 
titulação dos docentes, bem 
como na coordenação de 
curso, por meio de 
Programas de Bolsa 
Auxílio. 

Dirigente da 
Instituição e 

Responsável pela 
Mantenedora 

(4) Qualificar o Corpo 
Docente. 

12 (doze) 
meses 

Incrementar apoio didático 
pedagógico aos docentes por 
meio do Núcleo de Apoio 
Pedagógico. 

Dirigente da 
Instituição e 

Responsável pela 
Mantenedora 

(5) Reestruturar o quadro de 
docentes. 

12 (doze) 
meses 

Contratar novos 
profissionais, em especial 
mestres e com regime 
integral de trabalho, bem 
como aumentar a carga 
horária dos docentes, a 
diminuir a quantidade de 
horistas. 

Dirigente da 
Instituição e 

Responsável pela 
Mantenedora 

(6) Qualificar o Corpo 
Docente 

12 (doze) 
meses 

Implementar o Plano de 
Carreira, cargos e salários 
dos docentes, por meio do 
investimento de 3% da 
receita operacional bruta 
para a capacitação e 
qualificação dos seus 
professores, bem como 
avaliá-lo e melhorá-lo; 

Dirigente da 
Instituição e 

Responsável pela 
Mantenedora 

(7) Qualificar o Corpo 
Docente 

12 (doze) 
meses 

Avaliar e melhorar a 
titulação do coordenador do 
curso. 

Dirigente da 
Instituição e 

Responsável pela 
Mantenedora 

 

 

3.1.1.3. Instalações Físicas 

 Metas Prazo Encaminhamentos, 
processos e ações Responsáveis 

(1) Adequar estrutura física 
e recursos de apoio. 

12 
(doze) 
meses 

Adequar o acesso à 
biblioteca de forma a 
atender integralmente às 
determinações Decreto nº 
5.296/2004. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora 



3.1.1.3. Instalações Físicas 

 Metas Prazo Encaminhamentos, Responsáveis processos e ações 

(2) Adequar estrutura física 
e recursos de apoio. 

12 
(doze) 
meses 

Informatizar, ampliar e 
atualizar o acervo da 
biblioteca de forma a 
atender às necessidades 
das disciplinas constantes 
da estrutura curricular, 
especialmente: 
  - assinatura de 
periódicos especializados, 
indexados e correntes, sob 
a forma impressa ou 
informatizada num total 
de, no mínimo, 10 títulos 
de doutrina jurídica; 
       -     acervo que atenda 
aos programas das 
disciplinas do curso em 
quantidade suficiente, na 
proporção de um 
exemplar para até 10 
alunos previstos para cada 
turma, referentes aos 
títulos indicados na 
bibliografia básica, 
atualizado e tombado 
junto ao patrimônio da 
IES; 
       -    acervo que atenda 
às indicações 
bibliográficas 
complementares feitas 
pelos programas das 
disciplinas em quantidade 
razoável, na proporção de, 
no mínimo, 06 títulos, 
com 2 exemplares cada. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora 

(3) 
Adquirir, manter 
equipamentos e 

sistemas. 

12 
(doze) 
meses 

Informatizar o acesso à 
biblioteca de forma a 
atender a 100% da 
demanda dos alunos. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora 

 

3.1.1.4. Medidas Gerais 

 Metas Prazo Encaminhamentos, 
processos e ações Responsáveis 

(1) Elaborar uma política de 
avaliação institucional. 

12 
(doze) 
meses 

Implantar e manter um 
sistema de avaliação 
institucional constante, 
nos termos do art. 3º,

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 



3.1.1.4. Medidas Gerais 

 Metas Prazo Encaminhamentos, 
processos e ações Responsáveis 

VIII, da Lei nº 
10.861/2004. 

(2) 
Regulamentar a política 

de avaliação 
institucional. 

12 
(doze) 
meses 

Dinamizar as atividades 
da Comissão Própria de 
Avaliação - CPA, ao 
integrar os setores da 
Instituição. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 

(3) 
Regulamentar a política 

de avaliação 
institucional. 

12 
(doze) 
meses 

Aumentar o número de 
docentes e discentes na 
CPA. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 

(4) 

Regulamentar a política 
de avaliação 
institucional. 

12 
(doze) 
meses 

Sistematizar as ações da 
CPA em plano de ações 
apresentados no Relatório 
Final. 

Dirigente da Instituição e 
Responsável pela 

Mantenedora. 
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