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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
A Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros - FEI ao implantar o Centro
Universitário FEI, por meio da unificação de suas instituições de ensino, objetivou
agregar as competências de cada uma delas, conduzindo à melhoria dos cursos
oferecidos, à institucionalização de áreas de pesquisa e à constituição de bases sólidas
para a pós-graduação stricto sensu, como forma de consolidar suas atividades segundo
os princípios de qualidade e excelência que nortearam as ações institucionais, desde sua
fundação há 75 Anos.
O Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário FEI contemplou ao
longo da última década a efetiva consolidação das unidades da instituição, favorecendo
a excelência no ensino e na pesquisa; o fortalecimento da política de extensão
universitária; a apropriação de outras culturas por meio de cooperações internacionais;
a abertura da instituição para um mercado globalizado e o delineamento de um
itinerário de inovação que tem fortalecido o diálogo com as indústrias e empresas.
Algumas características institucionais, tais como a afinidade dos cursos das unidades de
ensino mantidas pela FEI, nas áreas de Administração, de Ciência da Computação e de
Engenharia, no que diz respeito aos seus perfis, finalidades, nichos de empregabilidade
e possíveis áreas de desenvolvimento científico e tecnológico; a definição de objetivos
claros e metas adequadas; a capacitação técnica de nossos recursos humanos; os
investimentos tecnológicos e prediais realizados nos últimos anos; e a convergência das
linhas de pesquisas alinhadas a áreas estratégicas de C,T&I do País, possibilitaram o
cumprimento das metas e objetivos de implantação do Centro Universitário.
O plano proposto busca dar continuidade às ações de desenvolvimento do Centro
Unviersitário FEI, apresentadas no plano que foi objeto de análise da Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação CNE/MEC como condição para o
recredenciamento da Instituição, conforme PARECER CNE/CES 404/2011 aprovado em
05 de outubro de 2011, que fundamentou a Portaria MEC No 1.401, de 23 de Novembro
de 2012, de recredenciamento do Centro Universitário FEI válido pelo prazo máximo de
5 (cinco) anos, em conformidade com as normas de regulação do ensino superior.
A seguir, apresenta-se, na íntegra, o referido Ato Normativo:
“PORTARIA No - 1.401, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
Suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 404/2011, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo no
23000.001546/2006-87, e diante da conformidade do Regimento da
6
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Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional,
com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica recredenciado o Centro Universitário da Fundação
Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros, com sede na Av.
Humberto de Alencar Castelo Branco, no 3.972, Bairro Assunção,
Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, mantido
pela Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros, com
sede na Rua Vergueiro, no 165, Liberdade, Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA”
Complementarmente, registra-se que o Índice Geral de Cursos – IGC 2014 do Centro
Universitário FEI do último ciclo avaliativo, que compreende o CPC dos cursos avaliados
no triênio de cálculo – 2012 a 2014 - conforme publicado pela Portaria nº 564 de 18 de
dezembro de 2015, é igual a 4,0 (IGC Contínuo = 3,054).
O PDI ora apresentado, elaborado a partir das conclusões do trabalho coletivo de
planejamento estratégico realizado ao longo dos anos de 2014 e 2015, vem estabelecer
referenciais e diretrizes para o desenvolvimento acadêmico e administrativo para os
próximos 05 anos, delineando o futuro pretendido ao Centro Universitário FEI, como
instituição inovadora, alinhada às novas demandas da produção avançada e aos novos
modelos de negócios que permeiam a complexa economia global.
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CAPÍTULO 2 – PERFIL INSTITUCIONAL
QUALIFICAÇÃO
O credenciamento do Centro Universitário FEI deu-se por meio da Portaria Ministerial
n.º 2.574, de 04 de dezembro de 2001 e parecer n.º1.309/2001 da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação. O Centro Universitário foi instituído pela
agregação das unidades de ensino superior mantidas na época pela Fundação de
Ciências Aplicadas - FCA, a saber: Escola Superior de Administração de Negócios de São
Paulo, ESAN-SP; Escola Superior de Administração de Negócios de São Bernardo do
Campo, ESAN-SBC; Faculdade de Engenharia Industrial, FEI e Faculdade de Informática,
FCI.
A Fundação de Ciências Aplicadas - FCA mudou sua denominação para Fundação
Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros - FEI e o Centro Universitário passou a se
chamar Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros,
conforme Portaria Ministerial n.º 3.746 de 12 de dezembro de 2003.
O Centro Universitário FEI – Fundação Educacional Inaciana Pe. Saboia de Medeiros
obteve seu recredenciamento em 23 de novembro de 2012 pela Portaria n.º 1.401 do
Ministério da Educação, conforme Parecer n.º 404/2011 da Câmara de educação
Superior do Conselho Nacional de Educação.
Em 2014, por meio da Portaria Nº 678 da Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior do MEC, de 12 de novembro, o Centro Universitário FEI foi
qualificado como Instituição Comunitária de Educação Superior (ICES).
FUNDAÇÃO MANTENEDORA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA Pe. SABOIA DE MEDEIROS - FEI
CNPJ 61.023.156/0001-82
Inscrição Estadual - Isenta
Sede: Rua Vergueiro, 165,
CEP 01504-001, São Paulo, SP
Tel.: (011) 3209-1855
Fax: (011) 3209-7996
http://www.fei.org.br
A FEI é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica e
certificada como beneficiente e de assistência social, e comunitária, conforme definido
no artigo 44, inciso 3, do Código Civil. Foi instituída, com o nome Fundação de Ciências
Aplicadas - FCA, por Escritura Pública em 7 de agosto de 1945, devidamente registrada
no 4º Registro de Títulos e Documentos da Capital de São Paulo, sob n.º 302.401,
Protocolo A, nº 13.
8
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Por meio do Decreto Presidencial n.º 86.668, de 30 de novembro de 1981, a Fundação
foi declarada de Utilidade Pública Federal e, pela Lei n.º 8.227, de 08 de janeiro de 1993,
de Utilidade Pública Estadual, atuando com critério benemerente, sem remunerar seus
Diretores e Conselheiros, nem distribuir lucros ou dividendos sob qualquer pretexto. É
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, prestando conta
de suas atividades ao Ministério da Justiça, à Curadoria de Fundações do Estado de São
Paulo e à Província do Brasil da Companhia de Jesus, de maneira a comprovar o
cumprimento de seus compromissos legais e estatutários.
A FEI é administrada por um Conselho de Curadores, órgão máximo da Instituição,
composto de treze membros, sendo um deles representante da Companhia de Jesus, e
por uma Diretoria Executiva, constituída por Presidente, Vice-presidente, Diretorsecretário, Diretor-tesoureiro e Diretor de Patrimônio.
A FEI é atualmente mantenedora do Centro Universitário FEI, localizado em dois campi,
um deles na cidade de São Bernardo do Campo, situado à Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, n.º 3972, Bairro Assunção, e o outro na cidade de São Paulo, situado à
Rua Tamandaré, n.º 688, Liberdade.
No campus de São Bernardo do Campo estão localizados a sede do Centro Universitário
FEI, com os cursos de Administração, Ciência da Computação e Engenharia, em um
terreno de 243.000 m² com 62.700 m² de área construída. Este campus possui salas de
aula, auditórios, laboratórios, biblioteca, centro de processamento de dados, conjunto
poliesportivo, capela, praça de alimentação e ampla área de estacionamento.
No campus Liberdade, em São Paulo, situado na região central da cidade, oferece-se o
curso de Administração, em uma área útil de 11.630 m². Este campus possui salas de
aula, auditório, laboratórios, biblioteca, quadra de esportes, capela, lanchonete e
estacionamento.
HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
A Fundação de Ciências Aplicadas (FCA) foi criada em 1945, pelo Padre Roberto Sabóia
de Medeiros, S.J., e está vinculada estatutariamente à Companhia de Jesus, responsável
por sua orientação, sempre à luz dos princípios cristãos da defesa da Fé, da promoção
da Justiça, da dignidade humana e dos valores éticos. Conforme já citado, a partir de
junho de 2002 a FCA passou a ser denominada Fundação Educacional Inaciana Padre
Sabóia de Medeiros - FEI.
Em 28 de janeiro de 1961, o então Presidente da República Juscelino Kubitschek assinou
o Decreto Nº 50.164 reconhecendo o Curso de Administração de Empresas da Escola
Superior de Administração de Negócios de São Paulo - ESAN/SP, a primeira escola
superior de Administração do País reconhecida pelos órgaõs públicos, fundada em 1941
pelo Padre Jesuíta Roberto Sabóia de Medeiros. O referido decreto reconheceu a
validade dos diplomas dos alunos formados a partir de 1941.
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A Escola Superior de Administração de Negócios de São Bernardo do Campo (ESAN/SBC)
foi criada em 1972, por meio do Decreto nº 70.683, de 07 de Junho, que autorizou seu
funcionamento, com o propósito de suprir as necessidades geradas pela industrialização
que continuava a se expandir na região do ABC paulista.
A Faculdade de Engenharia Industrial, criada em 1946, nasceu da intuição e ousadia do
Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S.J. que, no início da década de 40, anteviu o
crescimento econômico brasileiro e a necessidade de engenheiros para a indústria. Daí,
o adjetivo Industrial então atribuído à Faculdade de Engenharia.
Autorizada a funcionar pelo Decreto Presidencial no 20.942, de 09 de abril de 1946, a
Faculdade de Engenharia Industrial iniciou suas atividades em 20 de maio daquele ano,
com 50 vagas na habilitação Engenharia Química, em São Paulo. A sessão solene de
Colação de Grau da primeira turma da Faculdade de Engenharia Industrial foi realizada
em 20 de janeiro de 1951.
Atenta às demandas profissionais resultantes do desenvolvimento industrial regional e
nacional, a Faculdade de Engenharia Industrial introduziu novas habilitações e
reestruturou-se, oferecendo a partir de 1967 as seguintes habilitações de Engenharia:
Química, Mecânica, Elétrica (ênfases em Eletrotécnica e Eletrônica), Têxtil, Metalúrgica.
Nessa época a Produção era oferecida como ênfase das demais habilitações.
No ano de 1985, foi aprovada a ênfase de Computadores na habilitação de Engenharia
Elétrica e autorizada a abertura do curso de Engenharia Civil com ênfase em
Transportes. Prevendo a grande expansão do setor de telecomunicações, em 1997 foi
aprovada a ênfase em Telecomunicações na habilitação de Engenharia Elétrica.
A partir do primeiro semestre de 2003 foi extinta a habilitação de Engenharia
Metalúrgica, criando-se as habilitações de Engenharia de Materiais e Engenharia de
Produção. Em 2009 foi criado o Curso de Engenharia em Automação e Controle.
A Faculdade de Informática (FCI) iniciou suas atividades em março de 1999, por meio da
Protaria nº 103, de 22 de Janeiro de 1999, que autorizou o funcionamento do curso de
Ciência da Computação, com o objetivo de atender à demanda de uma sociedade
fortemente influenciada pelo avanço da informatização dos processos tecnológicos e
dos métodos de administração da produção nas indústrias.
Com o credenciamento do Centro Universitário FEI no ano de 2001, por meio da Portaria
Ministerial n.º 2.574, de 04 de dezembro de 2001, as unidade de ensino anteriormente
apresentadas foram agregadas, consolidando um espaço universitário propício para a
plena articulação do ensino, pesquisa e extensão. Foram priorizadas a prática da
investigação científica e a geração do conhecimento, por meio da pesquisa
institucionalizada e da criação de curso de pós-graduação stricto sensu.
No ano de 2004, cumprindo uma das metas propostas quando da implantação do Centro
10
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Universitário, de institucionalizar a pesquisa acadêmica, foi recomendada pelo Conselho
Técnico Científico da Capes a implantação do Curso de Mestrado em Engenharia Elétrica,
nas áreas de concentração de Dispositivos Eletrônicos Integrados e Inteligência Artificial
Aplicada à Automação, aprovada em 2005. Em 2012 foi aprovado o Curso de Doutorado
em Engenharia Elétrica. Em 2007 teve início o programa de Mestrado em Engenharia
Mecânica, as áreas de concentração de Sistemas da Mobilidade, Materiais e Processos
e Produção. Considerando o histórico papel da Instituição na formação de
administradores no País, também teve início em 2007 o Curso de Mestrado e em 2011
o Curso de Doutorado em Administração. O último Programa recomendado pela CAPES
foi o mestrado em Engenharia Química, que iniciou suas atividades em 2014.
ESTRUTURA E ÓRGÃOS DE APOIO
A Biblioteca Pe. Aldemar Moreira, S.J., cuja criação confunde-se com a fundação da
própria Instituição, oferece um acervo significativo e valioso de informação e cultura,
distribuído em duas unidades situadas nos dois campi do Centro Universitário. As
instalações físicas atendem às exigências legais e proporcionam o conforto e
comodidade necessários para a sua plena utilização. Existe uma distribuição por assunto
utilizando a CDU- Classificação Decimal Universal nas estantes de livros e periódicos,
respeitando o espaço necessário para evitar umidade e mofo visando um
aproveitamento adequado ao nosso espaço físico. O acesso às informações ao acervo
bibliográfico de 62.000 títulos é realizado por meio do Sistema Integrado de Bibliotecas
- Pergamum.
A Coordenadoria Geral de Informática (CGI) iniciou suas atividades em agosto de 1992,
com o objetivo de apoiar o desenvolvimento e a aplicação da informática nas atividades
didáticas e de pesquisa, e prestar serviços especializados a todas as unidades mantidas
pela Instituição. Atualmente, o CGI dispõe de laboratórios de alto padrão e salas de
projetos e pesquisa especialmente planejadas, além de um grande banco de softwares
continuamente atualizados, dando suporte à elaboração de projetos de graduação, de
iniciação científica e de pós-graduação.
O Centro Universitário FEI possui cerca de 80 laboratórios, para apoio ao ensino e à
pesquisa, sob a gestão centralizada da Coordenação de Laboratórios Técnicos de
Ensino. Estes laboratórios são mantidos em constante atualização tecnológica e
oferecem um parque de equipamentos modernos, proporcionando a oportunidade aos
alunos de se atualizarem a partir da interação com novas tecnologias e com
equipamentos de última geração. Alguns destes equipamentos estão instalados em
laboratórios especiais que suportam uma variada gama de pesquisas científicas.
Ainda sob a perspectiva da formação, além das atividades de ensino, que visam ao
mercado de trabalho altamente seletivo, o Centro Universitário oferece uma série de
atividades complementares: como iniciação à pesquisa, monitoria, estágio e Empresa
Júnior, entre outras, contribuindo para o crescimento pessoal, acadêmico e profissional
11
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dos universitários. Organiza palestras e seminários, visitas técnicas, estabelece
convênios com importantes empresas, gerencia estágios, e oferece a oportunidades
para os alunos se engajarem em diversos projetos temáticos, de competição e de
natureza científica e tecnológica.
A articulação entre a vivência acadêmica e a vivência profissional é potencializada por
meio do Setor de Estágios (SESEM), importante agente articulador do diálogo entre os
graduandos e as empresas. O SESEM tem hoje cerca de 8.000 organizações cadastradas
e é responsável pelo gerenciamento de milhares de contratos anuais.
Desde 1998, patrocina um amplo programa de concessão de bolsas para projetos de Ini
ciação Científica (PBIC), Iniciação Didática (PRO-BID), de Ações Sociais de Extensão (PRO
-BASE), de Iniciação Tecnológica e Inovação (PBITI). Atualmente são atribuídas cerca de
200 bolsas próprias, além daquelas financiadas por órgãos públicos de fomento como C
NPq e FAPESP. Centenas de contribuições técnicas foram apresentadas por alunos em d
iversos congressos e simpósios de iniciação científica, e a partir de 2011 foi criado o SIC
FEI (Simpósio de Iniciação Científica), evento anual que tem contado, em cada edição, c
om a apresentação de mais de aproximadamente 100 trabalhos na forma de pôster ori
undos dos supracitados programas. Desde a edição de 2013 o evento é aberto à comun
idade externa por meio de trabalhos convidados de escolas parceiras selecionadas e co
m participação de avaliadores científicos externos.
Criado em 1982, o Instituto de Especialização em Ciências Administrativas e
Tecnológicas – IECAT, tendo como função precípua a promoção da capacitação
profissional no campo administrativo e tecnológico, oferece cursos de especialização
(lato sensu) e cursos de extensão, estruturados de modo a capacitar profissionais para
atender às atuais demandas industriais e empresariais.
E seguindo a proposta de qualificação de ensino e institucionalização da pesquisa, devese citar ainda o papel do Instituto de Pesquisas e Estudos Industriais - IPEI. Criado em
1975, o IPEI tem por principal objetivo ser a ponte do Centro Universitário com o setor
produtivo, estabelecendo uma rede de relacionamento com empresas, associações
representativas de setores industriais, institutos, fundações e órgãos governamentais,
por meio de prestação de serviços tecnológicos (ensaios e análises), desenvolvimento
de projetos tecnológicos e transferência de tecnologia.
Ao longo dos últimos 5 anos o IPEI passou por uma significativa transformação
estrutural, tendo por objetivo integrar o Centro Universitário com o meio empresarial e
produtivo, utilizando as competências dos docentes e as facilidades de nossos
laboratórios de ensino e pesquisa. Dentre as principais transformações, podem-se
considerar:



O estabelecimento de um novo modelo de relacionamento e de inserção no
setor produtivo e em outros nichos de inovação;
Tornou-se entidade integradora, aproximando os Departamentos de Ensino do
Centro Universitário FEI para a realização, com o setor produtivo, de projetos
12
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multidisciplinares que possibilitem o desenvolvimento profissional de alunos,
técnicos e professores;
Passou a realizar a prospecção de oportunidades de desenvolvimento de
pesquisas e captação de recursos, por meio do incentivo à aplicação em editais
públicos e parcerias público-privadas;
Passou agerenciar projetos, com ações de acompanhamento e apoio aos
docentes-pesquisadores; e a investir na formação de recursos humanos
qualificados.

Em 2015, como estratégia para fomentação de ambiente de inovação, criou-se no
âmbito do IPEI a Agência FEI de Inovação – AGFEI – por meio da Portaria R-17/2015 de
28 de agosto de 2015, que em seu Art. 2º estabelece como finalidade: organizar e
fortalecer as interações entre o Centro Universitário FEI, o setor produtivo, órgãos do
governo e demais instituições comprometidas com a inovação tecnológica, por meio do
gerenciamento de políticas institucionais de inovação, gestão de proteção da
propriedade intelectual, transferência de tecnologias e incentivo ao
empreendedorismo.
MISSÃO INSTITUCIONAL
“Inspirada pelo espírito apostólico e pedagógico da Companhia de Jesus, o Centro
Universitário FEI tem por missão educar pessoas, gerar e difundir conhecimento para
uma sociedade desenvolvida, humana e justa”.
VISÃO DE FUTURO
“Ser uma instituição inovadora de Educação Superior, prioritariamente nas áreas de
Tecnologia e Gestão, reconhecida nacional e internacionalmente por formar
profissionais altamente qualificados e promover a geração, difusão e transferência do
conhecimento, contribuindo para uma sociedade mais humana e mais justa”.
A opção de futuro da instituição será fundamentada nas seguintes condições:




Desenvolvimento de uma cultura de inovação em todas as instâncias acadêmicas
- estado vibrante de atenção às oportunidades e de abertura ao diálogo com a
sociedade;
Atitudes inovadoras e empreendedoras de todo o corpo docente e corpo
administrativo - reais agentes de transformação;
Aprendizagem ativa e inclusão das novas tecnologias que permitam a devida
articulação do conhecimento, da pesquisa e do pensamento acadêmico com
o contexto real de vida dos estudantes. Essa ação exige a compreensão das
novas culturas e uma universidade “de saída” que avança às fronteiras;
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Projetos de cursos inovadores e “flexíveis” que favoreçam atividades
multidisciplinares, a novidade, o diálogo com mercado, a gestão de projetos e
carreira, a experiência internacional;
Integração dos Currículos com a pesquisa. A articulação entre o ensino, a
pesquisa e a extensão deve ser um ciclo virtuoso, de permanente realimentação
e sinergia;
Projetos acadêmicos que de fato façam movimentar a tríplice hélice do processo
de inovação, ou seja, o permanente diálogo entre a academia, a
empresa/indústria e o setor público;
Poder de captação de recursos: ampliar fontes privadas e públicas de
financiamento de projetos, contratos de pesquisa, parcerias com setor privado,
patentes e licenciamentos de tecnologias;
Processo formativo que favoreça o raciocínio “sintético” em complemento ao
“analítico” e a visão gerencial dos processos.

PERFIL DO EGRESSO
“Profissional ético com competência para liderança, qualificado para atuar em
diferentes culturas e em grupos multidisciplinares, capacitado para a geração e
transferência do conhecimento, com visão crítica, preparado para um processo
contínuo de aprendizagem, e capacitado para gerir processo de inovação”.
Pretende-se alcançar o perfil desejado por meio das seguintes competências e
habilidades:











Possuir forte embasamento teórico, sem perder de vista a formação específica
necessária à sua empregabilidade
Ser ético, justo e com uma visão humana e social, e que perceba a importância
do seu papel como agente transformador da sociedade;
Possuir visão holística da sociedade, sendo capaz de prever e analisar os
impactos diretos e indiretos de suas ações na sociedade;
Preocupar-se com as questões ecológicas e ter a noção exata da importância da
preservação ambiental para a garantia da qualidade de vida de todos os
indivíduos e a sustentabilidade do planeta;
Ser capaz de construir novos conhecimentos, com habilidades e competências
para desenvolver, modificar e adaptar tecnologias, e não apenas em condições
de aplicá-las;
Possuir capacidade de adaptação, estando apto a enfrentar novos desafios e
desenvolver-se em outras áreas que não aquela de sua formação
(multidisciplinar e interdisciplinar);
Ser criativo e empreendedor nas iniciativas profissionais;
Ser capaz de comunicar-se com eficiência, inclusive em outros idiomas;
Possuir habilidades para trabalhar em grupo e de interagir com diferentes
pessoas e culturas, sendo capaz de respeitar e compreender essas diferenças;
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Ter domínio das novas tecnologias de informação e comunicação, tanto para o
seu desenvolvimento pessoal quanto profissional;
Ser um solucionador de problemas mal estruturados que requer criatividade e
domínio do processo inovador, por meio de uso multidisciplinar de tecnologias;
Ser um protagonista na melhoria da qualidade de vida, valor institucional
irrenunciável conforme se verá no projeto político-pedagógico apresentado no
próximo capítulo).

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
Traduzindo a sua missão em ações mensuráveis, e cientes de que os objetivos
institucionais refletem o permanente compromisso da Instituição em disponibilizar para
a sociedade, recursos humanos de qualidade que, efetivamente, proporcione ciência e
tecnologia para o serviço do homem e da sociedade, propósito este que ultrapassa o
marco temporal definido para este Plano, o Centro Universitário FEI propõe-se a:











Estimular a reflexão, a criação intelectual e cultural e o desenvolvimento do
espírito científico;
Formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à inserção em
setores de trabalho e no desenvolvimento, e colaborar para sua pós-graduação
e formação continuada;
Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica e tecnológica, visando
ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e da criação e difusão da cultura
e, desse modo, ao aprimoramento do homem e do meio em que vive;
Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, e prestar serviços especializados à comunidade,
estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade;
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; bem como promover eventos de caráter
cultural, desportivo e social;
Preparar o aluno na prática pedagógica, na iniciação científica e no estágio
supervisionado, de forma a participar com êxito do mercado de trabalho.
Desenvolver ambiente que proporcione a criatividade e o empreendedorismo,
por meio de atividades complementares, elementos fundamentais para a
compreensão do processo de inovação;
Estabelecer uma agenda social e tecnológica de futuro, a partir da qual todas as
ações acadêmicas serão direcionadas e organizadas, fomentando assim a
integração institucional e o aprofundamento das reflexões.
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CAPÍTULO 3 – PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
A INSERÇÃO DA INSTITUIÇÃO NA REGIÃO
A sede do Centro Universitário encontra-se em São Bernardo do Campo, região do
Grande ABC, área metropolitana de São Paulo, capital do estado. Esta região é composta
pelos municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul,
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A região viveu forte crescimento
econômico pela industrialização ocorrida nas décadas de 50, 60 e 70, gerando inúmeros
postos de trabalho, em curto espaço de tempo, o que gerou forte movimento migratório
de diversas regiões do País. Chegou ao ano 2000 como a região mais industrializada do
Brasil e, por consequência, os reflexos da crise do capitalismo, ocorrida neste começo
de século foram sentidos de maneira intensa na região, e mais recentemente, a
desaceleração econômica e a concorrência global têm gerado altos índices de
desemprego e o reposicionamento do perfil dos produtos industrializados pelas
pequenas e médias empresas, com foco em maior valor agregado, e com a priorização
de serviços.
São características regionais importantes para o contexto da economia local:












População de São Bernardo do Campo – 811.500 habitantes; Região do grande
ABC - 2,3 milhões de habitantes; 22ª cidade mais populosa do País (Censo 2014);
Área territorial da região do ABC: 825 km2, sendo 56% deste território
constituído de mananciais hídricos;
Estrategicamente localizado entre a capital do Estado e a cidade de Santos, ou
seja, entre a maior cidade brasileira e um dos principais portos do País;
O Grande ABC é servido por duas rodovias, Anchieta e Imigrantes, e uma
ferrovia;
Cadeia produtiva composta por grande número de empresas do setor
automotivo (como GM, Ford, Daimler Chrysler, Scania, Volkswagen) e de
autopeças, polo petroquímico com cadeia de produtores de plásticos e
derivados, indústrias químicas, setor moveleiro, setor de cosméticos;
Grau de escolaridade da população é maior que a média da população do País,
com índice de analfabetismo menor que 5%. Com uma renda per capita elevada,
o Grande ABC representa o terceiro mercado consumidor e o principal polo
automotivo do país;
A partir da década de 1980, a cidade cresceu até chegar aos anos 90, período de
estagnação econômica e fuga de empresas sediadas no município, buscando
impostos mais baixos e relacionamento sindical mais favorável.
Com novas políticas de incentivo ao crescimento do governo federal, a cidade
voltou a crescer a partir de meados de 2005, e a indústria voltou a gerar
emprego;
O setor de comércio e serviços continua emergente e já configura parte
importante da vida econômica da cidade. Mais recentemente, observa-se um
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forte investimento no setor de turismo da região, tendo em vista que a região é
banhada pela represa Billings, um dos maiores e mais importantes reservatórios
de água da região metropolitana de São Paulo, e pólo de esportes aquáticos e
lazer;
A crise dos últimos anos leva ao reposicionamento do parque industrial da
região, buscando novas áreas estratégicas de alto valor tecnológico agregado,
tais como a indústria de Defesa, emergente no País e um dos focos do governo
federal, e a manufatura avançada e automação industrial, como forma de
modernização e qualificação da produção local;
O desenvolvimento de um cenário sustentável de inovação que favoreça a
articulação entre a universidade, o poder público e a indústria, passa a ser um
expressivo alicerce da política de desenvolvimento e de recuperação econômica
do município, bem como uma solução para a necessária modernização de seu
parque industrial.

Face ao cenário apresentado, a região se insere em um contexto de amplos desafios:
aumentar a oferta de empregos e geração de renda, garantir condições favoráveis ao
empreendedorismo, elevar indicadores de qualidade de vida e incrementar a produção
de conhecimento e informações, buscando assegurar o aprimoramento das habilidades
e competências; diversificar a produção e atuar em nichos de inovação tecnológica; criar
parque tecnológico que induza a geração e fixação de spin-offs e start-ups.
A tríplice hélice da inovação, modelo que tomou força na década de 90, que tem como
princípio a interação entre a universidade, o governo e a indústria, como forma de se
criar um sistema de inovação sustentável e durável na era do conhecimento, e que tem
a geração de capital humano e o conhecimento qualificado como elementos
estratégicos, tem demandado um imenso esforço das instituições de ensino e de
pesquisa na integração e no diálogo entre estes atores. O Centro Universitário FEI, por
meio de seus cursos e do IPEI, tem se mobilizado no sentido de atuar proximamente do
setor produtivo, estabelecendo uma rede de relacionamento com empresas,
associações representativas dos setores industriais, institutos, fundações e órgãos
governamentais. Seja por meio do acesso a serviços tecnológicos, seja por meio de
desenvolvimento de projetos e pesquisas, as ações da FEI vão no sentido de contribuir
com o reposicionamento econômico e social da região, e criar novas tecnologias
nacionais competitivas.
Como resultado desse esforço, ressalta-se a implementação de laboratórios especiais
em nosso campus em parceria com grandes empresas, tais como: SMS-LEGRAND, VIVOTELEFONICA, SCANIA, GM, SIEMENS, SPI, CBMM, entre outras, em áreas estratégicas do
desenvolvimento científico e tecnológico. Entre estes laboratórios, destacam-se as
seguintes competências: internet das coisas, manufatura digital, nova geração de
equipamento de alta potência, nano(micro) eletrônica, robótica, combustíveis
alternativos, projetos automobilísticos, ensaios mecânicos em gasodutos.
Ainda no sentido de colaborar com a aceleração do processo de inovação da região,
destaca-se a atuação do IPEI no incentivo ao diálogo entre os diversos agentes, por meio
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de sua participação no Conselho Técnico-Científico de implantação do Parque
Tecnológico de São Bernardo do Campo, e da inserção da insituição nos arranjos
produtivos locais por meio de interlocutores específicos, responsáveis em estabelecer a
ponte entre o conhecimento gerado na instituição e as empresas parceiras, bem como
da participação nas atividades da Agencia de Desenvolvimento Econômico do Grande
ABC, um consórcio intermunicipal que busca o desenvolvimento sustentável da região.
Numa esfera mais abrangente, pode-se citar a inserção do Centro Universitário FEI nos
fóruns e imersões sobre inovação e competitividade da Confederação Nacional da
Indústria – CNI, bem como em seu movimento Mobilização Empresarial pela Inovação –
MEI, que visa estimular a estratégia inovadora das empresas brasileiras. Além da
articulação com organizações que apoiam projetos de desenvolvimento e de pesquisa
tecnológica para inovação, como é o caso da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial – EMBRAPII, e fundações de amparo à pesquisa como FAPESP e FINEP.
A INSTITUIÇÃO E A SOCIEDADE
As Instituições de Ensino Superior desempenham um papel essencial no
desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, artístico e cultural de um país. Os
egressos de um curso superior são aqueles que de maneira geral irão executar, com mais
intensidade, essa importante função social, especialmente depois de inseridos no
mercado de trabalho. A responsabilidade na formação técnica e humana desses
indivíduos é, pois, o principal papel de uma instituição de educação superior.
Nesse sentido, é fundamental, primeiramente, que as instituições repensem sua função,
não se restringindo àquele de simples formadores de mão-de-obra qualificada, ainda
que bastante exigida pela economia global e pelos novos processos de produção, mas,
sobretudo, valorizando seu papel na formação de profissionais que atuem de maneira
responsável na sociedade, com perfil humanista, e com consciência social e ambiental.
Os valores sociais, éticos, políticos e ambientais que as IES promovem e estimulam
devem, portanto, se fundamentar em uma visão clara do papel social que virá a ser
desempenhado pelos seus egressos. O insucesso das instituições neste quesito fica
patente quando se analisa o paradoxo da sociedade do conhecimento: época de grandes
avanços tecnológicos, da Internet e dos processos digitais, mas que tem assistido a uma
degradação das condições de vida e dos valores humanos da população de um modo
geral, e da mais carente em especial, intensificado a desigualdade na distribuição de
renda. Se por um lado assistimos a uma revolução da tecnologia, por outro
presenciamos um processo de exclusão das camadas menos favorecidas no acesso aos
benefícios por ela gerados.
Em consequência, é premente que as universidades se preocupem em formar
profissionais engajados socialmente e preocupados com os aspectos ambientais e de
sustentabilidade. A responsabilidade social, em todos seus aspectos, constitui uma
competência que deve permear todos os instrumentos formativos.
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Um segundo aspecto relevante a ser abordado no contexto da educação superior,
refere-se às profundas alterações que se verificam nas relações sociais e de trabalho. A
globalização é uma realidade que não pode ser ignorada e traz como consequência a
necessidade de se repensar a relação setor produtivo/sociedade, no âmbito regional,
nacional e mundial. As rápidas mudanças observadas no sistema produtivo, com postos
de trabalho e funções que surgem, modificam-se e desaparecem em curto intervalo de
tempo, mostram que o processo formativo deve ser integral e generalista, inserido no
ambiente trabalho, de modo a garantir ao egresso a flexibilidade necessária para as
adaptações exigidas neste universo de constantes e de rápidas transformações.
Por fim, a formação superior deve também privilegiar o papel transformador do egresso
num cenário globalizado, competitivo, conectado e não mais territorialmente limitado,
demandando dos novos profissionais vivência internacional, compreensão das
diferentes culturas, expressão em línguas estrangeiras, e o reconhecimento na
diversidade de pessoas como oportunidade de novos negócios, que lhe permitam tomar
decisões locais, porém referenciadas numa visão maior de mundo. Atualmente os
impactos não se concentram geograficamente, mas influenciam e são influenciados por
tendências e por movimentos internacionais.
São estes os pressupostos que norteiam o projeto pedagógico do Centro Universitário
FEI, atento a um cenário social expandido e dinâmico, e em permanente diálogo com os
indivíduos e suas culturas.
PRINCÍPIOS E VALORES INSITUCIONAIS
O Centro Unviersitário FEI, enquanto instituição de cunho confessional e seguindo os
princípios da Companhia de Jesus, manifesta a sua identidade católica, cristã, inaciana,
inserida na tradição de origem das universidades católicas, como centros de criatividade
e de irradiação do saber para o bem da humanidade, priorizando a formação humana,
ética e cidadã.
Para a FEI o compromisso com a qualidade do serviço educacional é o compromisso com
o desenvolvimento da nação e com a inclusão social. Busca construir dentro de seu
próprio campus o espaço de excelência para a formação de pessoas que estarão aptas
a atuar não apenas na comunidade local e isoladamente, mas sobretudo, que ajam num
contexto social, econômico e cultural mais amplo, e interdependente.
Interdependência, aqui, não se resume simplesmente a ações autônomas, mais
sobretudo a uma autonomia comprometida com o bem de todo o sistema.
A FEI mantém vivas a intuição e ambição de seu fundador, Pe. Sabóia, ao dirigir o ensino
para a formação de profissionais para o setor produtivo, direcionadas, na época de sua
fundação, à demanda industrial resultante do crescimento econômico nacional, e hoje,
a um mercado mais diversificado onde predominam a alta tecnologia, a inovação, os
serviços especializados e as técnicas e ferramentas de gestão.
O modelo pedagógico universitário que se busca praticar, fundamenta-se em cinco
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valores:


Humanismo - Entendido como a formação humana integral que abrange a
formação do caráter, sólidos princípios éticos, magnanimidade, fortaleza,
controle emocional.



Cura personalis - Princípio que deriva diretamente dos Exercícios Espirituais de
Santo Inácio para a pedagogia inaciana, no qual a atenção ao indivíduo aparece
como fator fundamental para a aprendizagem e a maturidade humana.



Busca pela qualidade - É a máxima inaciana, aplicada ao plano acadêmico, que
caracteriza a aspiração à excelência em todas as dimensões da formação
humana.
A excelência acadêmica deverá ser alcançada não simplesmente pela elaboração
de um currículo tecnicamente bom, mas por meio de uma metodologia
pedagógica consistente com os princípios institucionais que aspire ao esforço
pessoal como meio de aproveitar suas potencialidades.
Nessa lógica, se enquadra o esforço da FEI em institucionalizar a pesquisa, em
todas as suas dimensões e modalidades, como instrumento de indução da
melhoria da qualificação do corpo docente, discente, e em menor grau, do corpo
técnico-administrativo; bem como instrumento de ampliação e aprofundamento
dos conhecimentos desenvolvidos em sala de aula. Os projetos acadêmicos de
graduação devem fomentar novas linhas de pesquisa, e em retorno, o
conhecimento gerado, prioritariamente no âmbito da pós-graduação, deve
realimentar e qualificar os trabalhos de graduação e de final de curso.



Promoção da justiça - A educação deve ser uma investigação ponderada,
mediante a qual os alunos formam ou reformam suas atitudes costumeiras
diante dos outros e ante o mundo. Este valor deve ser desenvolvido por meio de
uma formação humana que conduza à responsabilidade social e, sobretudo, por
meio da promoção e incentivo aos programas de extensão universitária, de
cunho social e tecnológico, que favoreçam a sociedade.
Ressalta-se aqui, novamente, o papel da investigação científica como forma de
aproximação do conhecimento institucional à sociedade na qual se insere.



Promoção da fé - Fundamentando-se na inspiração cristã, a vida humana não
tem sentido fora do plano transcendente, e a atividade pedagógica é estéril se
não formar indivíduos abertos a esta reflexão e capazes de não se deixar seduzir,
simplesmente, pelos argumentos imediatistas e utilitaristas da sociedade e do
mercado de trabalho.
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É finalidade institucional a preservação da excelência no ensino voltado à sociedade e o
desafio de mantê-lo adequado às rápidas mudanças do mundo corporativo, que exige
profissionais cada vez mais qualificados para a inovação e adaptação a novos ambientes
e situações. Estes deverão atuar em ambientes cada vez mais imprevisíveis e solucionar
problemas cada vez menos estruturados.
DIRETRIZES PEDAGÓGIGAS
A proposta de ensino do Centro Universitário FEI é orientada segundo a Pedagogia
Inaciana que, considerada à luz dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio, sugere práticas
de ensino-aprendizagem por meio das quais a ciência de ensinar inclua, efetivamente,
uma perspectiva do mundo e uma visão total da pessoa que se pretende formar.
A característica fundamental do paradigma da pedagogia inaciana consiste na reflexão
profunda sobre o conjunto de toda experiência pessoal e numa interiorização do sentido
e das implicações do que se estuda, para assim poder discernir sobre os modos de
proceder que favoreçam o desenvolvimento total do ser humano.
Busca-se estruturar os projetos pedagógicos a partir do processo que tenha a
componente da reflexão como ponto central na ponte entre a experiência e a ação,
graças a qual o aluno é impelido a considerar o significado e a importância humana
daquilo que está estudando, e a assimilar responsavelmente seu significado. A partir
das premissas aqui apresentadas, entende-se, claramente, o foco da instituição nas
ciências aplicadas, e em cursos que tenham como metodologia a aplicação de casos, e a
aprendizagem por meio de problemas e projetos.
O resultado desta ação pedagógica pode ser avaliado pelo volume de investimentos em
projetos temáticos e de competição discentes apoiados pela instituição, e o alcance
destes projetos no cenário nacional e internacional, bem como a alta empregabilidade
de nossos egressos. Oportunamente, ao longo deste documento, serão dados maiores
detalhes destes projetos, e sua aderência aos projetos pedagógicos dos cursos.
INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS
Como apresentado no início deste documento, este Plano é resultado de um trabalho
participativo envolvendo as principais autoridades acadêmicas, colaboradores docentes
e técnico-administrativos, com intuito de celebrar os 75 anos da instituição com vistas
ao seu futuro. Por meio de um olhar inovador, buscou-se refletir as seguintes questões:
qual é a instituição que se quer na próxima década? Qual é o perfil do egresso esperado
face ao complexo cenário contemporâneo social e econômico? Quais as estratégias,
qual é o roteiro, quais os critérios que proporcionará à comunidade feiana os meios
necessários para o atendimento das diretrizes institucionais?
É esta, sem dúvida, a premissa proposta aos membros do Grupo de Trabalho, que
aceitaram o desafio de pensar o futuro do Centro Universitário FEI em diálogo com a
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Mantenedora e seu corpo de Curadores. Escreve-se aqui uma proposta de
desenvolvimento institucional, que como tal, e frente às rápidas transformações globais,
não se pretende acabada e definitiva, mas que visualize um cenário tangível para o
futuro da instituição e estabeleça ações para seu alcance.
A indissociabilidade das dimensões ensino, pesquisa e extensão é a base para o
desenvolvimento das políticas e ações institucionais, de modo que as estratégias
estabelecidas, face à problematização das realidades discutidas nas primeiras seções
deste capítulo, serão organizadas segundo essas três dimensões.
GESTÃO ESTRATÉGICA PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS
O trabalho em referência foi desenvolvido com a participação dos dirigentes de todas as
instâncias acadêmicas, motivados pelos seguintes objetivos:








Formular diretrizes organizacionais e pedagógicas;
Estabelecer controles estratégicos, buscando diferencial competitivo e
excelência acadêmica;
Integrar políticas, metas, ações e tempos de organização;
Garantir a competitividade dos serviços educacionais em cenários globalizados e
de grande imprevisibilidade;
Definir Agenda Institucional de CT&I;
Formar lideranças institucionais; e
Motivar a equipe.

As ações para o desenvolvimetno do plano estratégico foram assim definidas:







Diagnosticar, a partir da coleta de informações internas e externas, a atual
situação do Centro Universitário FEI nos cenários local e nacional, contemplando
as dimensões de ensino, de pesquisa, de extensão, de ciência, de tecnologia e de
inovação;
Avaliar os resultados institucionais alcançados até aqui, conforme Plano de
Desenvolvimento Institucional anterior, apropriando-se dos resultados dos
instrumentos avaliativos, insumos e demais indicadores disponibilizados pela
CPA e MEC;
Estabelecer as novas diretrizes, ações estratégicas e metas para o alcance da
situação planejada;
Definir responsabilidades e criar indicadores de desempenho para o
acompanhamento de execução do novo plano.
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ETAPAS DO PLANO ESTRATÉGICO
Etapa I – Visão de futuro
A Missão e a Vocação institucionais permitiram o desenho de alguns cenários de futuro
referentes à educação superior, à profissão e à formação em si. Estabeleceu-se, assim,
a visão de futuro, e em consequência, o perfil do egresso que é o “produto” de nossa
atividade-fim.
Visão de futuro:
“Ser uma instituição inovadora de Educação Superior, prioritariamente nas áreas de
Tecnologia e Gestão, reconhecida nacional e internacionalmente por formar
profissionais altamente qualificados e promover a geração, difusão e transferência do
conhecimento, contribuindo para uma sociedade mais humana e mais justa”.
Perfil do egresso:
“Profissional ético com competência para liderança, qualificado para atuar em
diferentes culturas e em grupos multidisciplinares, capacitado para a geração e
transferência do conhecimento, com visão crítica, preparado para um processo
contínuo de aprendizagem, e capacitado para gerir processo de inovação”.
Etapa II – Objetivos Estratégicos
A partir da visão desenhada, por meio da análise SWOT, elegeram-se estratégias gerais
para o Centro Universitário FEI estar preparado e posicionado para a agenda de futuro.
Etapa III – Fortalecimento da Missão
A Missão institucional foi revisitada, buscando-se seu realinhamento e fortalecimento
aos novos interesses estratégicos como forma de garantir que esta seja, por um lado, o
“farol” que norteia todas as atividades acadêmicas da instituição e, por outro, que os
objetivos estratégicos sejam expressão plena desta.
“Inspirada pelo espírito apostólico e pedagógico da Companhia de Jesus, o Centro
Universitário FEI tem por missão educar pessoas, gerar e difundir conhecimento para
uma sociedade desenvolvida, humana e justa”.
Etapa IV – Eleição das prioridades estratégicas para Centro Universitário FEI.
Etapa V – Validação das prioridades pela Administração Central da FEI.
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Etapa VI – Definição dos objetivos específicos e ações ou projetos estratégicos para as
diferentes prioridades – Matriz Decisória (análise por meio das metodologias SWOT e
VRIO).
Etapa VII – Legitimação da matriz pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e
comunidade acadêmica.
Etapa VIII – Definição da arquitetura organizacional e dos investimentos em
infraestrutura necessários para sua implantação – Plano orçamentário.
Etapa IX – Implementação da Matriz Decisória – responsabilidades e cronograma.
Etapa X – Definição de sistema de indicadores de desempenho.
Etapa XI – Avaliação – Aprimoramento das ações estratégias.
ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS
Para melhor alinhamento de ideias e conceitos, buscou-se, inicialmente, reforçar a
compreensão dos pilares da educação superior.
Estes devem ser assim tratados: o conhecimento é entendido como o conjunto de todos
os registros (verbais ou documentais) e análises das atividades, emoções, reflexões e
demais formas de expressão humana. Ao se educar busca-se a elevação da consciência
e a melhor condição de existência ao permitir a efetiva inserção do indivíduo na
sociedade e o real entendimento de seus aspectos sociais e tecnológicos.
O ensino configura-se como um processo facilitador para a disseminação, apreensão e
a ampliação do conhecimento, de forma indiscriminada, a todos os indivíduos. Desse
modo o Centro Universitário investe na geração dos meios pedagógicos adequados à
formação integral do aluno, entendendo que essa se dará com a convivência
harmoniosa e útil com seus pares no campus, por experiências coletivas de reflexão, e
pelo acesso ao conhecimento por meio de projetos multidisciplinares e inspiradores.
A pesquisa, por sua vez, deve ser entendida como forma de agregar novos saberes ao
conhecimento humano, como forma de inserir o estado da arte do conhecimento no
itinerário de formação dos alunos. A graduação e pós-graduação devem avançar juntas
por meio de projetos comuns e complementares, e os recursos humanos devem atuar
nos dois níveis de ensino, proporcionando o que chamamos de “o bom contágio”. Essa
articulação deve estar explícita nas estratégias propostas.
Ao institucionalizar a pesquisa, a instituição deve assumir o papel de produtora do
conhecimento de maneira desvinculada de interesses particulares, visando ao
desenvolvimento do bem comum, sustentável e justo.
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A preocupação com o bem comum exige que a pesquisa se abra à comunidade como
forma de desempenhar sua plena função social. Ao se voltar aos problemas da
sociedade, possibilitando dessa forma a contextualização dos assuntos abordados, a
pesquisa e o ensino tornam-se fundamentais para propor soluções aos problemas
sociais.
Nesse sentido, entende-se a extensão como a interação da instituição com o meio, por
meio da qual se realiza a democratização do conhecimento – visando o desenvolvimento
regional. Mediante projetos comunitários e sociais, ações de educação continuada,
assessorias, consultorias, convênios e parcerias, bem como seminários, publicações e
programações culturais e esportivas em geral, a extensão se torna um efetivo canal de
diálogo entre os saberes da universidade e as diferentes instâncias da sociedade.
Extensão é o conjunto de transformações e aportes aos problemas da sociedade, por
meio do conhecimento e da ciência. A busca da melhoria da vida das pessoas nela
inseridas. Dessa ideia resulta o objetivo institucional de se desenvolver “tecnologia para
a vida”, outra expressão presente em nossos projetos.
A partir das ponderações acima, foram estabelecidos sete eixos estratégicos prioritários
ao desenvolvimento institucional: ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, ASSISTÊNCIA
DISCENTE, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO, INTERNACIONALIZAÇÃO, e CIÊNCIATECNOLOGIA-INOVAÇÃO; a partir dos quais foram estabelecidos as ações e seus
respectivos projetos ao longo da vigência deste Plano. As atividades não são,
necessariamente, isoladas entre si, mas sua divisão nestes eixos estratégicos permitem
a adequada organização do roteiro a ser desenvolvido.
AÇÕES E PROJETOS
O quadro a seguir apresenta as ações e os projetos estabelecidos para o
desenvolvimento de cada eixo estratégico, bem como os prazos e responsabilidades de
planejamento e execução.
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EIXOS

OBJETIVOS



1. Ensino



Reestruturar os projetos pedagógicos
visando ao desenvolvimento de
competências, priorizando a
multidisciplinaridade, a formação
integral do indivíduo, as atividades
complementares, e a articulação com
empresas.
Ampliar as bases de conhecimento,
criando novos cursos nas áreas de
conhecimento, prioritariamente,
correlatas àquelas já consolidadas na
instituição, que promovam a
articulação entre as expertises
institucionais.

AÇÕES

PROJETOS

SEM/ANO

ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS

1 / 2016

VREP e
GT Núcleo de
Formação
Comum

PROJETO 2:
Reestruturação
Curricular dos Cursos
de Graduação em
Engenharia.

2 / 2016

VREP e
Coordenações
de Curso

PROJETO 3: Expansão
da oferta dos cursos de
graduação: Sistemas de
Informação e
Engenharia Robótica.

2 / 2017

VREP e
Coordenações
de Curso

PROJETO 1: Revisão do
Núcleo de Formação
Comum dos Cursos de
Graduação em
Engenharia.
1.1 – Prospectar as demandas
“reais” do mercado de
trabalho, reestruturar o perfil
dos cursos oferecidos e/ou
criar novos cursos que
atendam essas novas
exigências. Definir núcleo
comum para as Engenharias.
Estudar a possível criação de
novos cursos no campus
Liberdade em São Paulo.

IMPLANTAÇÃO
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1.2 - Formação direcionada à
gestão do processo de
inovação.

PROJETO 4: Inovação
Curricular dos Cursos
de Engenharia

1.3 – Informatização do
processo de gestão do ensino
e pesquisa.

PROJETO 5: Sistema de
gestão dos planos de
disciplina e integração
com Biblioteca

1.4 – Revitalizar processo
seletivo dos cursos de
graduação.

PROJETO 6: Estudo e
implementação de
seleção de alunos
ingressantes por meio
de desempenho no
ENEM

1.5 – Institucionalizar EaD.

PROJETO 7: EaD como
instrumento de apoio
aos cursos presenciais

2 / 2020

2 / 2016

1 /2016
Em caráter
experimental

2 / 2017

Reitoria

VREP, Coord.
Geral de
Informática e
Secretaria
Escolar

VREP e
Secretaria
Escolar

VREP, CGI e
Ciência da
Computação
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2. Pesquisa




Institucionalizar novas linhas de
pesquisa mediante definição de uma
política criteriosa de estímulo à
pesquisa, da definição de critérios de
desempenho e da reavaliação dos
planos de trabalhos dos docentes em
dedicação integral.

PROJETO 8: Sistema de
gestão dos Planos de
Trabalho e Relatórios
de Atividades dos
docentes em regime de
dedicação integral

2.1 – Consolidar e qualificar os
Integração os projetos de pesquisa e atuais programas de pós- PROJETO 9: Indicadores
graduação.
de
rendimento
otimizar investimentos e custos.
acadêmico e científico
dos
docentes
Ampliar as fontes externas de
permanentes
e
recursos
financeiros
para
docentes
sustentabilidade dos programas de
colaboradores
dos
pós-graduação.
PPGs

PROJETO
10:
Organização
da
pesquisa
e
pósgraduação em Centros
do Conhecimento

2 /2016

VREP e CGI

1 / 2017

VREP e
Conselho de
Pós-graduação

2 / 2018

Reitoria
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3.1 – Expandir e consolidar
projetos e programas de
Extensão Universitária com
ênfase na formação dos alunos
de graduação e na Inclusão
Social.


3. Extensão



PROJETO
11:
A
educação
ambiental
por meio de programa
de extensão

3.2
–
Expandir
o
relacionamento com o Ensino PROJETO
Médio e Fundamental, visando Articulação
a despertar o interesse pelas Educação Básica
Ciências Naturais e seus
Intensificar as atividades discentes de impactos na qualidade de vida.
cunho social.
Formar recursos humanos em nível
superior atentos às necessidades da
sociedade e preocupados com a
promoção da justiça social.

12:
com

Facilitar o acesso da comunidade ao 3.3 – Apoio à formação de
conhecimento gerado na instituição. jovens da rede pública por PROJETO 13: Reforço
meio de reforço escolar ou Escolar
outras ações inclusivas.
3.4
–
Consolidar
a
Comunicação como agente de
transformação social, por meio
da
disseminação
e
do
intercâmbio do conhecimento
gerado na instituição

PROJETO
14:
A
Comunicação
como
ferramenta
de
transformação
e
desenvolvimento social

2 / 2016
(Contínuo)

VREAC

2 / 2016
(Contínuo)

VREAC e Curso
de Ciência da
Computação

1 / 2017

1 / 2016
(Contínuo)

VREAC,
Chefias e
Coordenações
de Cursos

VREAC e
Setor de
Comunicação
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3.5 - Organização de ações de
voluntariado do corpo discente
e apoio às ações sociais,
visando ao desenvolvimento
no alunado da percepção de
seu potencial como agente de
transformação social.

4. ASSISTÊNCIA
DISCENTE



5. ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO

Criar e apoiar atividades de tutoria e
outras atividades estruturadas para
que o aluno da instituição se sinta
devidamente acolhido e possa
superar suas dificuldades acadêmicas.
Elevar o índice de retenção discente
dos cursos de graduação.
Promover
o
contínuo
aperfeiçoamento
técnico
e
pedagógico dos colaboradores e
lideranças para o adequado suporte
ao desenvolvimento institucional
pretendido.

4.1 – Revisitar os projetos de
assistência ao ingressante e aos
demais alunos, incentivandoos à rotina e a métodos de
estudos, e à participação em
projetos e fóruns que induzam
a motivação e engajamento.

Projeto
15:
Organização de ações
sociais de extensão e
iniciativas
de
voluntariado

PROJETO 16: Avaliação
e fortalecimento do
Programa de Apoio ao
Ingressante – PAI

5.1 – Reavaliar a estrutura da
organização acadêmica, e
fortalecer a política de PROJETO 17: Revisão
promoção
e
de do plano de carreira
aperfeiçoamento
técnico- docente
pedagógico
de
nossos
colaboradores docentes, em
função das exigências das
novas demandas acadêmicas.

1 / 2016
(Contínuo)

VREAC e
Depto de
Ciências Sociais
e Jurídicas

2 / 2016

VREP

1 / 2017

Presidência,
Reitoria e
Setor de
Recursos
Humanos
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6.1 – Estabelecer marco
regulatório e operacional do
processo
de
internacionalização.



Incentivar o processo de integração
das
dimensões
internacional,
intercultural e global aos objetivos de
ensino, pesquisa e extensão do
Centro Universitário FEI.



Incentivar a docência a incorporar
competências globais essenciais à
formação dos estudantes.

6. INTERNACIONA
LIZAÇÃO

PROJETO
18:
Regulamentação das
ações de cooperação
internacional

PROJETO
19:
Fortalecimento
da
inserção em programas
de
mobilidade
fomentados por órgãos
públicos nacionais e
internacionais,
6.2 – Ampliar e fortalecer as organizações
para
cooperações internacionais em cooperação
áreas estratégicas.
internacional
e
empresas privadas
PROJETO
20:
Prospecção de novas
cooperações em áreas
estratégicas
do
conhecimento
PROJETO 21: Atração
de alunos estrangeiros
para nossos campi

1 / 2017

VREAC e
Coord. Adm.
De Relações
Internacionais

2 / 2016
(Contínuo)

VREAC e
Coord. Adm.
De Relações
Internacionais

2 / 2016
(Contínuo)

2 / 2018

VREAC e
Coord. Adm.
De Relações
Internacionais
VREAC e
Coord. Adm.
De Relações
Internacionais
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7. CIÊNCIA,
TECNOLOGIA e
INOVAÇÃO





Afirmar-se como uma Instituição de
excelência na formação de recursos
humanos,
em
pesquisa,
em
tecnologia, em inovação.
Definir política de inovação para a FEI,
inserida em áreas estratégicas de
CT&I;
Buscar a ampliação e diversificação
de recursos para pesquisa.

7.1 – Definir política de
inovação do IPEI para executar
a
agenda
de
inovação
estabelecida.

PROJETO 22 –
Concepção de Inovação
do Centro Universitário
FEI

2 / 2020

Presidência e
Reitoria
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CAPÍTULO 4 – PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
DESCRIÇÃO DOS PROJETOS
A seguir serão descritos os projetos de implantação das estratégias estabelecidas,
organizados em seus respectivos eixos.
EIXO 1 – ENSINO
PROJETO 1 – Revisão do Núcleo de Formação Comum dos Cursos de Graduação de
Engenharia.
Esse projeto, que compreende a primeira fase do processo de reestruturação dos
currículos de graduação das engenharias, iniciou-se em 2015, com a criação de um
Grupo de Trabalho específico, constituído por chefias e coordenadores de cursos de
engenharia, e pautou-se pelo respeito às Diretrizes Curriculares Nacionais dos
respectivos cursos, bem como ao Projeto Pedagógico Institucional que privilegia a
formação humana do alunado. Foram definidas as seguintes ações:
a) Estabelecer os conteúdos formativos comuns dos cursos de Engenharia, e
posteriormente, suas conclusões deverá ser estendido aos demais cursos de
graduação oferecidos na FEI;
b) Estruturar os conteúdos comuns em duas dimensões: núcleo “duro” –
conteúdos clássicos introdutórios imprescindíveis para o embasamento
técnico dos cursos, prioritariamente organizado em blocos nos semestres
introdutórios; e o núcleo “flexível” que compreende o conjunto de conteúdos
comuns que devem ser articulados, verticalmente, com os conteúdos
profissionais específicos;
c) Criar “disciplinas integradoras” sequenciadas ao longo do curso, com função
de articular os conteúdos nos progressivos módulos de formação;
d) Estabelecer “projetos integradores” que favoreçam a prática e criação
ambientes para o desenvolvimento da criatividade.
Responsabilidade: Vice-reitoria de Ensino e Pesquisa, GT Núcleo de Formação Comum
Implementação: 1º semestre de 2016.
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PROJETO 2: Reestruturação Curricular dos Cursos de Graduação em Engenharia.
Plano de ação estabelecido a partir dos encontros dos Chefes de Departamentos e
Coordenadores de Cursos:
1. Fortalecer disciplinas que desenvolvam a comunicação e expressão, bem
como criar disciplinas que privilegiem a criatividade e o pensamento
analítico;
2. Uniformizar os símbolos e unidades;
3. Articular o sequenciamento de conteúdos e conceitos ao longo da
desenvolvimento das disciplinas, buscando a eliminação de redundâncias,
bem como proporcionar a motivação e o gradual amadurecimento do aluno
ao longo de sua integralização;
4. Rever o núcleo de disciplinas de formação comum (Projeto 1);
5. Organizar a estrutura curricular em módulos transdisciplinares e
integradores, não isolada em áreas específicas do conhecimento ou
departamentalizadas;
6. Incluir disciplinas optativas que permitam agregar novos conhecimentos e
que os alunos tramitem por diferentes cursos e áreas de conhecimento;
7. Privilegiar a inclusão de atividades complementares, que incentivem o
trabalho em equipe e a multiplicidade de relacionamentos;
8. Fundir os conteúdos básicos e profissionalizantes, verticalizando as
disciplinas básicas, como forma de amenizar a “aridez” destas quando não
aplicadas a um contexto profissional e tornando-as mais inspiradoras;
9. Fortalecer as disciplinas de Ciências Sociais como indutora do diálogo
“intercultural” e o estabelecimento de referenciais de valores;
10. Incluir as metodologias ativas calcadas em tecnologias computacionais e
plataformas de apoio ao ensino;
11. Intensificar o diálogo com a indústria e empresas por meio de atividades
inseridas nesses contextos profissionais, por exemplo, o desenvolvimento
de projetos de fim de cursos sob demandas industriais específicas; bem
como a inserção em ambientes de inovação;
12. Estabelecer elementos pedagógicos que proporcionem a flexibilidade dos
currículos de modo a favorecer a sua integração com currículos
internacionais e o suporte a mobilidade estudantil;
13. Introduzir módulos de disciplinas oferecidos em língua estrangeira;
14. Intensificar a formação docente por meio de oficinas e cursos;
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15. Estabelecer parâmetros que diferenciem os projetos pedagógicos dos
cursos diurnos e noturnos, conforme os diferentes perfis dos alunos
atendidos (hoje os projetos são idênticos).
Os novos Projetos Pedagógicos dos Cursos de engenharia deverão ser aplicados para
apreciação e aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão até o segundo
semestre de 2016, para implantação no ano de 2017.

Responsabilidade: Vice-reitoria de Ensino e Pesquisa, Coordenações de Curso
Implementação: 2º semestre de 2016.
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PROJETO 3: Expansão da oferta de Cursos de Graduação: Sistemas de Informação e
Engenharia Robótica.
Durante a vigência deste Plano, novos cursos de graduação, atualmente em estudo,
poderão ser propostos, buscando desenvolver novas competências a partir da
potencialização e sinergia de expertises desenvolvidas pela instituição ao longo de sua
história, circunscritas, prioritariamente, às grandes áreas da Tecnologia, da Gestão e da
Computação.
A seguir, serão apresentados os projetos de dois novos cursos - Sistemas de Informação
e Engenharia Robótica - com a descrição do mérito da proposta, bem como a expectiva
de implantação.
a) Sistemas de Informação
Ambiente de inserção e mérito da proposta
A área de Tecnologia da Informação vem se tornando importante na vida das pessoas
em todo o mundo e o que mais surpreende é que sua influência na vida das pessoas
pode estar apenas começando. Há pouco mais de 20 anos, surgia a internet. Seu
crescimento virtuoso popularizou o uso de sistemas computacionais, e hoje em dia,
diversos dispositivos estão massivamente conectados à internet, proporcionando uma
significativa mudança na vida cotidiana e nas relações sociais.
O mundo dos negócios e das organizações enfrentam desafios cada vez mais complexos
que demandam otimização de suas linhas de produção, do fornecimento de serviços e
da relação com seus clientes. A situação se torna ainda mais desafiadora no atual
ambiente globalizado que traz consigo uma alta complexidade cultural, assimetrias
tecnológicas e dimensões econômicas, políticas e sociais diferenciadas. A gestão e a
procura por soluções passam necessariamente pela informatização dos mais diversos
setores do negócio e da administração, o que demanda um profissional que saiba
entender e acompanhar a evolução da tecnologia da informação e possua
conhecimento suficiente para transformar as novas tecnologias em soluções
empresariais inovadoras e de sucesso.
Se hoje a necessidade por profissionais na área de Tecnologia da Informação é notória,
espera-se um aumento significativo desta demanda para os próximos anos. Tecnologias
que ainda estão em fase de desenvolvimento e pesquisa começam a dar algumas
indicações de como isso tudo evoluirá. A crescente demanda por sistemas mais
complexos que encontrem soluções cada vez mais diferenciadas e globalizadas nos
negócios indicam que o profissional de Sistemas de Informação deverá se tornar um
elemento chave no sucesso das empresas em um futuro bem próximo.

É nesse contexto que a importância do Bacharel em Sistemas da Informação se justifica.
Entender a dinâmica organizacional e de negócios de empresas e instituições, além de
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propor novos procedimentos com a inserção de sistemas de informática, e gerir os
riscos e as mudanças organizacionais decorrentes destes. O profissional de S.I. deve
ainda ter domínio do desenvolvimento de sistemas computacionais, modelar e gerir
projetos de tecnologia da informação, bem como estar alinhado as tecnologias mais
atuais que agreguem valor ao negócio.
A proposta é resultado da convergência de competências dos cursos de Computação e
de Administração, e tem por objetivo cumprir a missão de formar indivíduos aptos a
inserir-se no mercado de trabalho, com capacidade de colaborar para o
desenvolvimento tecnológico, pautado na integridade e na ética, tendo em vista o poder
de capilaridade e o impacto da informação, gerida pelo profissional de S.I., em todas as
instâncias sociais.
Espera-se que a implantação do curso gere novas pontes de mobilidade docente e
discente entre estes, bem como se torne celeiro para outras atividades
multidisciplinares. Pretende-se criar o curso de S.I., gradativamente, em ambos os campi
institucionais.
Expectativa de implantação: 1º semestre de 2017 (SBC) e 2018 (SP).

b) Engenharia Robótica
Cenário da Robótica no Mundo e na FEI
A robótica fascina as mentes humanas desde os primórdios do século passado, quando
o termo robótica e os primeiros robôs do escritor Isaac Asimov começaram a surgir na
ficção cientifica. Desde então, filmes futuristas exploraram a robótica, seus benefícios e
prejuízos, de forma intensa. O fato principal e bem atual é que os robôs estão deixando
de ser personagens de filmes de ficção científica e estão invadindo o mundo real,
dividindo um espaço cada vez maior com as pessoas.
O surgimento cada vez mais evidente dos robôs em nossa sociedade e a capacidade que
o mercado tem de absorvê-los com rapidez são surpreendentes. Cada dia que passa, o
mercado em geral, demanda por novas tecnologias robóticas, e o que antes ficava
restrito às indústrias automobilísticas e de grande porte, agora chega ao pequeno e
médio empresário, salas cirúrgicas, ou mesmo nas casas e automóveis.
O mercado mundial de robótica tem crescido significativamente, e só não é ainda maior
por conta de dois grandes fatores: altos preços dos equipamentos e falta de mão-deobra qualificada. O primeiro fator deve ser resolvido com o tempo, conforme o mercado
for crescendo. Os preços dos robôs industriais vem caindo a uma taxa de 10% ao ano. O
segundo fator requer formação de mão-de-obra específica, não referente a profissionais
que entendam de sistemas automáticos, produção da manufatura ou mecatrônica, mas
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sim de profissionais que saibam pesquisar, projetar e construir robôs com modernas
técnicas de computação e inteligência artificial.
Egressos de cursos, como por exemplo, Controle e Automação (Mecatrônica), no Brasil,
são capacitados para desenvolverem sistemas industrias e automáticos, o que inclui, em
parte, os robôs industriais. Mas são pouco habilitados a lidarem com a nova tendência
na robótica mundial, móveis e autônomos.
A FEI vem trabalhando e desenvolvendo pesquisas e tecnologias em robótica e
inteligência artificial desde 2003. Com a motivação da participação em competição de
futebol de robôs, os bons resultados das pesquisas na área, e a evolução dos pragramas
de Mestrado e Doutorado, a instituição alcançou excelência na área de robótica móvel
autônoma e hoje é referência não só no Brasil, mas também na América Latina.
Desse modo, a FEI é vista como centro de excelência e referência na área, seja por seu
investimento em robôs inteligentes, seja pelo seu esforço em incentivar a robótica em
todo o país; e, portanto, tem massa crítica e competência para tornar-se pioneira na
oferta do curso de Engenharia Robótica no Brasil.
Mérito da proposta
A proposta pioneira do curso de Engenharia Robótica está integrada ao conceito de
inovação do Centro Unviersitário FEI. O curso é direcionado ao profissional que projeta,
constrói, desenvolve, aplica e mantem robôs de todos os tipos e para as mais diversas
aplicações. O novo avanço tecnológico, que inclui a robótica móvel inteligente, requer
que o egresso de um curso de Engenharia Robótica tenha uma carga de competências
que compartilhe bem seus conhecimentos de Mecânica, Eletrônica, Programação e
Controle.
O foco principal da formação do egresso é o projeto do robô e o conhecimento de seu
funcionamento, com especial atenção na integração de tecnologias de várias áreas do
conhecimento. Deste modo, inédito curso de Engenharia Robótica tem como objetivo:
projetar, especificar, construir, manter e desenvolver robôs. Possuir caráter
multidisciplinar, com formação envolvendo as áreas de mecânica, eletrônica,
computação e automação e controle. O profissional deverá atuar principalmente no
projeto, especificação, desenvolvimento e construção de robôs manipuladores, móveis,
autônomos e inteligentes, sejam eles industriais, comerciais, domésticos, de serviço ou
para entretenimento.

O curso de Engenharia Robótica deve possuir um equilibrio de conteúdos entre as
quatro grandes áreas do conhecimento que compõem o desenvolvimento de robôs:
Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Ciência da Computação e Engenharia de
Controle e Automação. Consequentemente, a proposta deve privilegiar a
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multidisciplinariedade e a junção de competências, hoje, desenvolvidas por diferentes
cursos. O projeto se diferencia pela busca desta fusão de conhecimentos.

Expectativa de implantação: 2º semestre de 2017
Responsabilidade: Vice-reitoria de Ensino e Pesquisa, Coordenações de Curso
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PROJETO 4 - Inovação na reestruturação curricular dos Cursos de Engenharia
O projeto tem por objetivo capacitar o jovem estudante da FEI para ser um solucionador
de problemas mal estruturados, ou seja, aqueles que demandam modelos inovadores
de solução, o que requer criatividade e conhecimento do processo de inovação. Esse
projeto deverá ocorrer de modo articulado ao processo de reestruturação.
a) Concepção
As atividades do projeto devem proporcionar o desenvolvimento de uma cultura de
inovação, que favoreça uma formação que priorize:











O protagonismo do estudante no seu processo de aprendizagem
O desenvolvimento de competências, abordando conteúdos interdisciplinares e
eletivos
A autonomia intelectual por meio da criatividade e proposição de ideias
O empreendedorismo
A visão global e a experiência internacional
A visão sistêmica e multidisciplinar
A aptidão para a tomada de decisões utilizando de forma analítica as
informações disponíveis e avaliando seu impacto social, econômico e ambiental
A percepção das tendências de futuro, permitindo ao profissional lidar com as
incertezas dos processos e assumindo uma postura proativa
A capacidade de elaborar projetos
O uso das TIC’s.
b) Descrição do Projeto

O projeto se desenvolverá por meio dos cinco passos do “processo de inovação” como
princípios de procedimentos:






1º. Passo: Formulação do Problema
2º. Passo: Busca de soluções
3º. Passo: Seleção da melhor solução
4º. Passo: Desenvolvimento da solução
5º. Passo: Implementação e/ou Comercialização
c) Desenvolvimento do projeto

ANO 1 – INTRODUÇÃO AO PROCESSO INOVADOR
PASSO 1: Formulação do Problema



Constituição e formação do grupo gestor de inovação
Treinamento do corpo docente e administrativo nos cinco passos do processo
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Os alunos ingressantes (1º ano) serão iniciados nos passos de inovação, devendo
se aprofundar no exercício de formular problemas (não existe resposta certa
para perguntas erradas!)
Organização do 1º Congresso de Inovação FEI sobre as megatendências de
futuro.

ANO 2 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICOS DE INOVAÇÃO
PASSO 2: Busca de soluções





Aprender a pensar um projeto inovador
A partir de problemas enunciados aprender a conduzir o princípio do julgamento
postergado para criar critérios de avaliação e definir procedimentos de escolhas
Introdução à gestão de projeto
Organização do 2º Congresso de Inovação FEI sobre as tendências de futuro.

ANO 3 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS “DIDÁTICOS” DE INOVAÇÃO
PASSO 3: Seleção da melhor solução





Seções de debate dos grandes temas de futuro explorados nos dois primeiros
congressos
A partir das escolhas temáticas, desenvolver “projetos didáticos” – estruturados
- propondo soluções e sua forma de comercialização
Introdução ao plano de negócios
Aplicar o processo a mais de um tema de futuro como forma de avaliar os
diferentes impactos que a tecnologia e a gestão da inovação podem causar para
o desenvolvimento humano.

ANO 4 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MULTIDISCIPLINARES
PASSO 4: Desenvolvimento da solução






Aprofundar o processo por meio da escolha de um tema que requer solução
complexa multidisciplinar, e de preferência de alto impacto social
Instruções sobre empreendedorismo, projetos nascentes, avaliação de riscos e
oportunidades, planos de negócio
Envolver diferentes disciplinas
Diálogo com stakeholders
Elaborar o plano de execução do projeto (potencial de lançamento da solução)

ANO 5 – SEU PRÓPRIO PROJETO INOVADOR – TRABALHO DE CONCLUSÃO
PASSO 5: Implementação e/ou Comercialização





Validação de todos os passos e ferramentas do processo
Autonomia do discente na condução do projeto
Articulação com parceiros e setor produtivo
Domínio do plano de execução e controles
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Entrega do produto.

Responsabilidade: Reitoria
Implementação: 2º semestre de 2020.
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PROJETO 5: Sistema de gestão dos planos de disciplina e integração com Biblioteca
Esse projeto tem por objetivo desenvolver uma ferramenta informatizada, denominada
de Sistema de Gestão de Planos de Ensino (SGPE) que permita a permanente atualização
das componentes curriculares dos cursos de graduação, com interação entre os
coordenadores de disciplinas e chefes de departamento. O projeto deverá disponibilizar
as informações em tempo real às comunidades docente e discente, e também para a
sociedade. Outro importante avanço a ser destacado será a Interligação desta
ferramenta com a Secretaria Geral e com a Biblioteca, de modo que a documentação
disponível para os cursos esteja sempre atualizada e que o acervo da Biblioteca
contenha as obras referenciadas nos planos de disciplina.
Esta ferramenta permitirá que, semestralmente ou anualmente, o plano de ensino de
todas as disciplinas dos diversos cursos de graduação sejam verificados e atualizados
pelos coordenadores das disciplinas. O projeto proporcionará um fluxo das informações
e notificações eletrônicas a todos os agentes pertinentes e respectivas chefias
departamentais, obedecendo a uma hierarquia de aprovações.
Outro mérito do projeto a se destacar, consiste no encaminhamento automático das
atualizações dos planos de disciplinas consolidados à Bilbioteca, por meio de mensagem
eletrônica, de modo que o acervo bibliográfico possa ser atualizado em conformidade
com as Diretrizes Nacionais Curriculares e demais orientações legais, bem como com as
demandas internas.
Fases do projeto:
a) Definição do fluxo de informação e responsabilidades dos agentes que atuarão
no sistema
Nesta fase, realizada em 2015, foram consultados os coordenadores de disciplinas e
chefes de departamento, para que se definisse a periodicidade e a forma com que a
ação de ambos sobre o sistema. Definiu-se que ficará a cargo da Vice-reitoria de Ensino
e Pesquisa a definição do período para a realização das atualizações dos planos de
ensino.
b) Desenvolvimento da ferramenta por parte da Coordenação Geral de Informática
- CGI
Obedecendo as definições estabelecidas anteriormente, a CGI encarregar-se-á de
desenvolver, testar e interligar a ferramenta de informática aos outros sistemas
disponíveis institucionalmente.
c) Inicialização do SGPE pela Secretaria Geral
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O processo se inicia com o cadastramento pela Secretaria Geral dos planos de ensino
de todas as disciplinas dos cursos de graduação, segundo a documentação aprovada
para cada um deles.
d) Operação do SGPE pela comunidade institucional
Finalizada a inicialização do SGPE pela Secretaria Geral, o sistema será colocado
em operação, para que sejam realizadas as atualizações dos planos de disciplinas dos
cursos de graduação, seguindo o ciclo de responsabilidades idealizado na concepção do
projeto
e) Atualização automática do Portal da Instituição com os planos de ensino vigentes
Os planos de ensino vigentes serão, automaticamente, atualizados no Portal da
Instituição, o qual tornará públicas estas informações para as comunidades docente e
discente, bem como para a sociedade em geral.
Responsabilidade: Vice-reitoria de Ensino e Pesquisa, CGI
Implementação: 2° Semestre de 2016.
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PROJETO 6: Estudo e implementação de seleção de alunos ingressantes por meio de
desempenho no ENEM
Esse projeto tem por objetivo permitir a seleção dos ingressantes nos cursos de
graduação utilizando exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), sem a necessidade de participação no Processo Seletivo regular. Atualmente,
os ingressantes apenas podem utilizar a nota da prova do ENEM para aumentar sua nota
no Processo Seletivo institucional.
Serão consideradas válidas para o ingresso as notas das provas do ENEM realizadas com
até dois anos de antecedência ao Processo Seletivo em que o ingressante se
candidatará.
Espera-se que, após as devidas avaliações de viabilidade e segurança do processo, a
implantação desta forma de ingresso possa se expandir a quase totalidade dos
ingressantes nos cursos de graduação, ou seja, que estes sejam classificados,
exclusivamente, pela sua nota do ENEM. Espera-se a elevação do nível médio dos
ingressantes, bem como a melhor articulação do processo seletivo do Centro
Universitário FEI com o processo de avaliação nacional do ensino médio.
Durante o período de transição, buscando otimizar a complexidade de formas de
ingresso, combinando a nota do ENEM com o Processo Seletivo Tradicional, as vagas dos
cursos de graduação serão distribuídas de modo a garantir igualdade de condições de
ingresso para todos os candidatos. O quadro abaixo ilustra o fluxo pensado de
distribuição de vagas e de matrículas para uma primeira edição do novo processo
seletivo.

Responsabilidade: Vice-reitoria de Ensino e Pesquisa
Implementação: Deverá ser implantado em caráter experimental já em 2016.
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PROJETO 7: EaD como instrumento de apoio aos cursos presenciais.
As ferramentas de educação a distância são usadas nos cursos presenciais da FEI como
apoio às disciplinas presenciais e como base para a oferta de disciplinas ministradas na
modalidade semipresencial nos termos da Portaria MEC n. 4.059, de 10 de dezembro de
2004.
Atualmente, o Moddle, é o LMS (Learning Management System) mais usado na FEI,
contendo 842 áreas para disciplinas de graduação e de pós-graduação, além de áreas
dedicadas a projetos de pesquisa e informações sobre cursos, departamentos e eventos
como concursos e competições. Todos os membros dos corpos discente, docente e
técnico-administrativo têm acesso imediato ao ambiente por meio de identificação
realizada com nome de usuário e senha usados para acesso à rede de informática da FEI.
Como apoio às disciplinas presenciais, as tecnologias de informação e de comunicação
devem ser usadas para:






Manter disponíveis aos estudantes, informações importantes sobre a disciplina,
sobre seu plano de ensino e a programação das atividades;
Manter disponíveis aos estudantes, conteúdos complementares às aulas e à
bibliografia, como orientações para o estudo, notas de aula, apresentações
usadas em aula, links para conteúdos externo, simulações, vídeos, listas de
exercícios, provas anteriores etc.;
Criar canais de comunicação com os estudantes por meio de fóruns de
mensagens, chats, videoconferências ou outros meios síncronos ou assíncronos;
Criar atividades que auxiliem a aprendizagem, a avaliação da aprendizagem e a
autoavaliação da aprendizagem, incentivando a autonomia intelectual do
estudante, por meio de questionários simples, lições mais estruturadas,
instâncias de recepção de trabalhos ou atividades colaborativas.

A oferta de disciplinas na modalidade semipresencial é realizada desde 2005, programa
voltado aos alunos do turno noturno que, para evitar conflitos de horários, precisam
cursar novamente disciplinas em regime de dependência na faixa de horários do final da
tarde. As avaliações somativas das turmas semipresenciais são realizadas juntamente
com as turmas presenciais, não havendo distinção quanto ao processo avaliativo.
No caso das disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial, as tecnologias de
informação e de comunicação devem, além dos objetivos enumerados anteriormente,
proporcionar um acompanhamento individualizado do progresso acadêmico dos alunos.
No contexto do projeto, os docentes devem estipular um cronograma de atividades a
serem desenvolvidas pelos estudantes e avaliadas em base semanal. A avaliação
periódica das atividades previstas proporcionará ao docente a oportunidade de verificar
as reais dificuldades dos alunos e de apontar a estes os aspectos que demandam ações
corretivas. Essa articulação permitirá também a orientação das atividades seguintes,
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tornando o processo de aprendizagem, na medida do possível, personalizado, e
motivador para a continuidade dos estudos.
Este programa tem sido aplicado, sistematicamente, em algumas disciplinas ministradas
pelo Departamento de Física, e os resultados indicam desempenho bastante satisfatório
dos estudantes envolvidos. Neste momento, propõe-se o aprofundamento da reflexão
dos resultados, a sistematização e a expansão do programa para as demais disciplinas
do ciclo básico de Engenharia. A sistematização deverá contribuir para o
estabelecimento de uma política institucional para oferta de cursos de graduação a
distância.
Responsabilidade: Vice-reitoria de Ensino e Pesquisa, CGI, Ciência da Computação
Implementação: 2º semestre de 2017.
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EIXO 2 – PESQUISA

PROJETO 8: Sistema de gestão dos Planos de Trabalho e Relatórios de Atividades dos
docentes em regime de dedicação integral.
Esse projeto tem por finalidade o desenvolvimento de uma ferramenta informatizada
para a gestão dos Planos de Trabalho e Relatórios de Atividades dos docentes em regime
de dedicação integral, denominado SPTRA, permitindo o planejamento das atividades
de pesquisa, quantificação e avaliação dos resultados obtidos, sua divulgação para a
comunidade, nucleação e institucionalização de novas linhas de pesquisa por meio do
mapeamento destas.
Os Planos de Trabalho dos docentes em regime de dedicação integral constituem
importantes mecanismos para a gestão universitária, permitindo o mapeamento das
competências institucionais, além da previsão dos avanços pretendidos pelos docentes
nas diversas áreas do conhecimento de atuação. Também auxilia na alocação de
recursos para participação em eventos científicos. Os Planos de Trabalho são realizados
semestralmente, tendo por referência o semestre posterior àquele em que foram
propostos.
Complementarmente, os relatórios de atividades constantes do Plano de trabalho,
apresentam os resultados obtidos no semestre anterior. Tais relatórios contêm as
publicações, participações em bancas avaliadoras, disciplinas ministradas, participações
em projetos de pesquisa, entre outras informações, que permitem a avaliação do
desempenho institucional e a detecção das áreas em que são necessárias intervenções
por parte da administração acadêmica.
A ferramenta que se propõe implementar, deverá informatizar todo processo de
preenchimento, encaminhamento e aprovação dos Planos de Trabalho e Relatórios de
Atividades dos docentes em regime de dedicação integral. O processo será interativo ao
longo do período de submissão dos planos, e uma vez aprovados, seguirão para
avaliação da Vice-reitoria de Ensino e Pesquisa. O Plano de Trabalho aprovado pela VREP
será considerado válido para o semestre subsequente àquele em que foi proposto. Já o
Relatório de Atividades aprovado conterá o resumo das atividades desenvolvidas pelo
docente no semestre anterior àquele em que foi proposto. Ambos documentos serão
armazenados pelo período de cinco anos e permanecerão disponíveis online.
Os relatórios extraídos do SPTRA constituirão importantes ferramentas para auxiliar a
tomada de decisão dos gestores institucionais em assuntos estratégicos e relevantes ao
desenvolvimento institucional.
Responsabilidade: Vice-reitoria de Ensino e Pesquisa, CGI
Implementação: 2° Semestre de 2016.
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PROJETO 9: Indicadores de rendimento acadêmico e científico dos docentes
permanentes e docentes colaboradores dos PPGs.
Nesse projeto pretende-se utilizar como fonte para avaliação do rendimento acadêmico
e científico dos docentes atuantes nos programas de pós-graduação, as informações
disponíveis nos Relatórios de Atividades dos docentes em regime de dedicação integral,
coletadas por meio da ferramenta SPTRA, e dos dados da Avaliação Institucional
conduzida pela CPA.
Os parâmetros utilizados para esta avaliação serão definidos no âmbito do Conselho de
Pós-graduação, que tem em sua composição o Vice-reitor de Ensino e Pesquisa, os
Coordenadores de Pós-Graduação, representantes docentes e discentes de cada um dos
programas de pós-graduação, tendo por referência os parâmetros de qualidade
estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) para avaliação da pós-graduação nacional, nas diversas áreas do conhecimento,
bem como aqueles definidos internamente, de acordo com os objetivos institucionais.
Serão estabelecidos indicadores que serão utilizados para se definir metas de evolução
dos programas de pós-graduação, e induzir a evolução docente nestes programas. Os
mesmos indicadores serão usados para estabelecer os critérios de credenciamento e
descredenciamento de docentes nos respectivos programas, buscando a permanente
qualificação da pesquisa institucional.
Responsabilidade: Vice-reitoria de Ensino e Pesquisa, Conselho de Pós-graduação
Implementação: 1° Semestre de 2017.
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PROJETO 10: Organização da pesquisa e pós-graduação em Centros do Conhecimento.
As diversas áreas de pesquisa desenvolvidas nos programas de pós-graduação serão
organizadas em Centros de Conhecimento, congregando as competências dos
programas, buscando a integração dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos
docentes e otimização dos recursos disponíveis institucionalmente.
A constituição dos Centros de Conhecimento será importante para permitir a nucleação
de novas áreas e linhas de pesquisas, oriundas da cooperação entre docentes de
diferentes áreas do conhecimento, unidos por temáticas comuns e pelo caráter, cada
vez mais, multidisciplinar das pesquisas. Espera-se com essa articulação que haja um
aprofundamento de temas de interesse e a consolidação de novas redes que fortaleçam
os programas de pós-graduação, tornando-os mais competitivos nacional e
internacionalmente.
A organização da pesquisa e da pós-graduação em Centros de Conhecimento, servirá,
também, para a disseminação intra-institucional dos resultados de pesquisa obtidos
pelos diversos programas, permitindo que estes sejam melhor apropriados entre os
grupos de pesquisa. Do mesmo modo, o compartilhamento dos recursos disponíveis e a
agregação dos equipamentos em um mesmo espaço físico, permitirá a otimização de
seu uso, bem como o melhor sequenciamento dos ensaios e processos experimentais.
Os Centros de Conhecimento deverão ter um conselho consultivo, composto por
membros da Reitoria, coordenadores de pós-graduação e pesquisadores nomeados
pelo Reitor, responsável pela definição das linhas de pesquisa e no direcionamento dos
investimentos para pesquisa a serem alocados nos respectivos centros.

Responsabilidade: Reitoria
Implementação: 2° Semestre de 2018.
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EIXO 3 – EXTENSÃO
PROJETO 11: A educação ambiental por meio do programa de extensão.
Os temas “Meio Ambiente” e “Recursos Naturais” são comuns aos estudantes dos vários
cursos do Centro Universitário FEI e de extrema importância na formação de
profissionais das áreas de gestão e tecnologia. Por outro lado, o desafio da gestão de
recursos hídricos e materiais são absolutamente relevantes ao desenvolvimento da
região de São Bernardo do Campo, na qual a sede do Centro Universitário está inserida,
região de proteção dos mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings.
Elaborar programas de extensão em torno destes temas consiste numa excelente
oportunidade de desenvolver, de forma trans e interdisciplinar, os conteúdos de
formação das diversas modalidades de engenharia, ao mesmo tempo que permite o
diálogo aberto e propositivo com os diferentes agentes sociais envolvidos com a questão
ambiental, aproximando o conhecimento institucional à sociedade na qual se insere. É
a tecnologia sendo aplicada à vida, conceito muito presente nas ações e projetos da FEI.
O objetivo deste projeto é a organização de uma linha de extensão, que abrigue
diferentes programas e projetos voltados a buscar soluções para questões
socioambientais relacionadas a recursos hídricos, enchentes e saneamento básico em
comunidades e grupos vulneráveis, ao redor do Centro Universitário FEI. As pesquisas
do programa deverão fornecer subsídios para projetos de iniciação científica, publicação
de artigos científicos e assessorias às comunidades locais. Grupos de pesquisa se
incumbirão da elaboração de projetos padrão para residências e comunidades que
tenham como base a economia de água e a proteção contra enchentes. Aspectos
relativos às tecnologias empregadas, capacitação de pessoal, dimensionamento dos
projetos e custos associados, serão trabalhados de forma participativa.
Estas ações deverão ser executadas por docentes e discentes de graduação e pósgraduação. Como resultado espera-se formar alunos mais qualificados para oferecer
respostas às demandas sócio-ambientais da população, empenhados com o
compromisso social, com a luta pela diminuição das desigualdades e com a criação de
oportunidades para todos. Espera-se, ainda, que as experiências adquiridas sirvam de
base para aglutinar pesquisas e pesquisadores em torno de temas relevantes para a
melhoria da qualidade de vida das populações do entorno e, indiretamente, de toda a
região metropolitana, e que as publicações decorrentes dos resultados destas pesquisas
constituam material de referência para as políticas públicas sobre o tema.
Responsabilidade: Vice-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
Implementação: A partir do 2º semestre de 2016 (ações contínuas)
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PROJETO 12: Articulação com Educação Básica
O PNE - Plano Nacional da Educação - tem como uma das metas a elevação da taxa de
matrículas no Ensino Superior. Por outro lado, o despertar para as possibilidades de
formação profissional acontecem ainda nas etapas do ensino médio ou fundamental.
Desta forma, a FEI se propõe a desenvolver projetos e atividades que despertem nos
jovens o interesse pelas carreiras técnico-científicas, pelo conhecimento das ciências
naturais e despertem jovens talentos.
Como exemplo, pode-se citar algumas ações que já estão no calendário regular de
eventos do Centro Universitário FEI, e que a partir desse projeto, deverão ser
consolidadas e potencializadas, e induzirão outras iniciativas de envolvimento dos
jovens da educação básica:


Concurso Travessia:

O Concurso Travessia tem como objetivo desenvolver e estimular novas habilidades nos
estudantes por meio da construção de um protótipo miniatura de estrutura
representativa de uma PONTE em ARCO usando palitos de sorvete comuns, cola, cordão
tipo barbante e clips de papel, que vença um determinado vão atendendo às condições
de dimensionamento, execução e resistência especificados no regulamento.
O concurso está divido em três categorias:
o EMC – para estudantes de qualquer ano do Ensino Médio;
o ABC – para estudantes de qualquer ciclo de Administração e Ciência da
Computação, e ciclos básicos de qualquer modalidade de engenharia da FEI;
o PRO – para estudantes do 3° ao 12° ciclos de qualquer modalidade de Engenharia
do curso diurno ou noturno da FEI.
A oportunidade de participação de alunos do Ensino Médio visa ao estímulo de
estudantes a aplicarem conceitos de Física, Matemática e Geometria na solução de
problemas de Engenharia, oferecendo oportunidade para que os estudantes
identifiquem aplicações para os conteúdos ministrados em aula. Além de estimular a
criatividade, a competitividade e o trabalho em equipe.
 Olimpíada Brasileira de Robótica:
A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma das olimpíadas científicas brasileiras
apoiadas pelo CNPq que utiliza a temática da robótica. Professores e alunos do Centro
Universitário FEI tem participado ativamente da organização de vários eventos de
robótica, destacando, dentre eles, os eventos voltados ao estímulo dos jovens do ensino
fundamental e médio às carreiras científico-tecnológicas, como OBR e a FLL First Lego
League. Este último, organizado e operado no Brasil pelo SESI, tem contado com o
suporte de professores e alunos da FEI em sua organização geral.
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A OBR possui diversas modalidades, dentre elas a modalidade conhecida como PRÁTICA,
nas quais ocorrem competições entre equipes de escolas. A modalidade prática
demanda a realização de etapas regionais e estaduais. Essas regionais ocorrem
anualmente em todos os estados brasileiros e são responsáveis por definir as equipes
campeãs estaduais que irão participar da final nacional. O local das regionais é escolhido
entre candidatos à sede que podem ser Universidade, Escolas ou Órgãos Públicos. A FEI
tem acolhido e incentivado a execução das etapas regionais e estaduais em sua sede em
São Bernardo do Campo.


Fei Portas Abertas:

O FEI Portas Abertas é um evento que visa o acolhimento de jovens interessados em
conhecer um pouco mais as carreiras de Engenharia, Ciência da Computação e
Administração, por meio de atividades desenvolvidas a partir de conceitos fundamentais
para a formação profissional. Os jovens participam de vários experimentos, projetos
estudantis, palestras, jogos, visando a despertar o interesse pelo conhecimento. O
evento visa também ao encontro dos jovens visitantes com alunos e professores,
criando ambiente para troca de informações e esclarecimentos de dúvidas sobre cursos
e carreiras.
Ainda neste contexto de desenvolvimento de projetos e atividades de caráter lúdico que
despertem nos jovens o interesse pelas carreiras técnico-científico, novos projetos estão
em desenvolvimento:


Projeto “Desafio FEI de Administração”

Este projeto tem por objetivo apresentar aos jovens do Ensino médio conceitos
trabalhados na formação de um administrador, bem como trazer para discussão estudos
de casos reais, por meio de competição por equipes entre escolas de ensino médio e
técnico, utilizando games interativos.
O desafio tem como base a simulação de ambiente empresarial em contexto
competitivo, em plataforma tecnológica a ser jogada em computadores pessoais,
através da qual os participantes poderão tomar decisões típicas da administração, tais
como gestão estratégica, gestão de investimentos, negociações e avaliação de riscos e
de resultados, segundo perspectivas econômico-financeiras, mercadológicas,
ambientais e sociais.

As equipes deverão trabalhar com as diversas variáveis presentes na gestão empresarial,
como saber reconhecer as tendências do mercado, aproveitar as oportunidades
propostas no jogo e lidar com temas como a ética e a responsabilidade social
empresarial, numa linguagem adequada aos estudantes.
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Pesquisa Tecnológica e Robótica

A proposta visa à promoção da criatividade social e tecnológica dos alunos e professores
da rede pública municipal de São Bernardo do Campo.
O projeto consiste em duas iniciativas:
1 – Capacitação e treinamento dos professores em robótica, por
meio de kits educacionais e arduino®.
2 – Lançar um desafio de pesquisa tecnológica para promover a
criatividade social, científica e tecnológica na solução de
problemas inerentes da cidade de São Bernardo do Campo.
Espera-se que estas iniciativas possam fomentar e incentivar a robótica na região, bem
como estimular os estudantes a encontrarem soluções que usam a robótica e a
tecnologia para problemas do seu dia-a-dia. Com isso, não só desperta o interesse dos
jovens pela tecnologia, mas também o conscientiza para os problemas da cidade.

Responsabilidadede: Vice-reitoria de Extensão e Assuntos
Coordenações de Curso
Implementação: A partir do 2º semestre de 2016 (ações contínuas)

Comunitários,
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PROJETO 13: Reforço Escolar
O projeto consiste na oferta de aulas de reforço escolar para estudantes do ensino
médio da rede pública, matriculados em escolas situadas no entorno do Campus de São
Bernardo do Campo, ajudando-os a se prepararem para o processo seletivo na educação
superior e para o prosseguimento dos estudos. A proposta é estruturar ações isoladas
que vem sendo desenvolvido há alguns anos por docentes e discentes da FEI.
Pretende-se, com esta iniciativa, disponibilizar as competências próprias da comunidade
acadêmica à comunidade vizinha, auxiliando a instituição a realizar seu papel de
promotora do bem comum e construtora de uma sociedade mais justa e fraterna.
Ressalta-se ainda, que o projeto busca desenvolver nos alunos envolvidos seu senso de
responsabilidade social e outras competências, tais como o trabalho em equipe, a
comunicação interpessoal, a criatividade e as práticas de estudo e pesquisa.
Responsabilidade: Vice-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, Coordenações
de Curso
Implementação: 1º semestre de 2017.
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PROJETO 14: A Comunicação como agente de transformação e desenvolvimento social
A Comunicação é uma ferramenta fundamental para oferecer à sociedade acesso ao
conhecimento, sendo capaz de transformar pensamentos e mobilizar pessoas,
instituições, empresas públicas e privadas, bem como, iniciar um processo reflexivo
sobre o conteúdo em questão, promovendo mudanças significativas que podem apoiar
no processo de transformação social, a partir da construção de uma sociedade engajada
com temas relevantes e inovadores, os quais são pesquisados e debatidos em todas as
suas esferas acadêmicas. A responsabilidade institucional de disseminar o
conhecimento gerado na IES permeia todas as ações de comunicação, em um processo
de intercâmbio com a sociedade, academia e empresas, promovendo a globalização do
conhecimento.
Nos dias atuais os meios digitais possuem extrema relevância na transmissão de
conteúdo para todo o mundo, e a utilização eficiente das diversas ferramentas que
contribuem para disseminar o conhecimento, consiste em um dos objetivos do Setor de
Comunicação do Centro Universitário FEI.
Duas estratégias de atuação compõem a base deste projeto:
1) Promover a comunicação institucional e globalizada, por meio de:


Interatividade e intercâmbio de informações por meio das mídias
digitais e redes sociais

Em um mercado cada vez mais conectado, onde as redes sociais fazem parte do dia a
dia das pessoas, sejam elas jovens ou adultas, a comunicação online com diferentes
públicos é atualmente um dos principais canais de comunicação e compartilhamento de
ideias. Com isso, os processos de administração, produção de conteúdo, gerenciamento
dos canais web e redes sociais, além do monitoramento constante dessas interações,
ganham destaque no processo de intercâmbio e disseminação do conhecimento,
contribuindo para a exposição e discussão de informações que estão diretamente
ligadas à construção de uma sociedade mais humana e justa, que é a missão do Centro
Universitário FEI.


Relacionamento com a Imprensa e com veículos de comunicação

Como um dos pilares da comunicação destaca-se o fortalecimento das relações da
instituição com a imprensa, importante agente de apoio às ações de disseminação do
conhecimento. O fortalecimento da divulgação de informações sobre o universo
acadêmico é a forma mais eficiente para envolver a sociedade.

Muitos dos conteúdos compartilhados despertam o interesse de empresas públicas e
privadas, e originam parcerias que contribuem para o desenvolvimento social. Como
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exemplo, foi disponibilizada para toda a imprensa informações sobre um projeto para
detectar ataques de pedofilia na internet, essa ampla disseminação resultou em grande
interesse da imprensa, pois trata-se de um tema preocupante e de extrema relevância
para garantir a proteção e integridade das crianças e jovens, atualmente, principais
usuários dos ambientes digitais e consequentemente as maiores vítimas.
Outro exemplo de disseminação de conteúdo, que está caminhando para uma grande
aliança, são as pesquisas na área de sustentabilidade, com o tema “Licença Social para
Operar em Mineração”, que está gerando parcerias com empresas privadas, que
demonstraram interesse após terem acesso ao conteúdo na imprensa.
Estes são apenas alguns bons exemplos de como a informação se dissemina por meio
da imprensa e da opinião pública. A FEI também disponibiliza seu corpo docente como
fonte permanente de informação, compartilhando o seu conhecimento no processo de
esclarecimento e orientação da sociedade em temas que a instituição possui
competência, para todos os veículos de imprensa e comunicação de massa.


Canais efetivos de comunicação - Revista Domínio FEI e Informativos
online

A Revista Domínio FEI é um veículo de comunicação desenvolvido com o objetivo de
informar e compartilhar com a sociedade conteúdos relacionados ao universo
acadêmico da Instituição, como o desenvolvimento de projetos inovadores, pesquisas
realizadas nas áreas de gestão e tecnologia, produção científica e demais informações
que são importantes e necessárias de serem disseminadas, pois trazem, em sua maioria,
uma grande contribuição para o desenvolvimento do país e à qualidade da sociedade. A
Revista também possui uma abrangente distribuição para bibliotecas de diferentes
instituições de ensino no Brasil e no exterior, bem como para empresas públicas e
privadas. É por meio desta publicação que está sendo possível resgatar o contato com
grande parcela dos mais de 50 mil profissionais formados pela FEI, os quais são
considerados multiplicadores e agentes de transformação social.
Outro veículo a ser fortalecido, é o InfoFEI, informativo online destinado a divulgar
conteúdos sobre a Instituição. Constitui um canal de comunicação com diferentes
públicos, pois atinge quinzenalmente um substancial grupo de leitores, que vão desde
estudantes do ensino básico até profissionais do mercado.
2) Fortalecer as Ações de Intercâmbio de Conteúdo
Considera-se ação de intercâmbio toda e qualquer atividade que promove a troca de
conhecimento entre IES, empresas, órgãos públicos, sociedade em geral. Neste
contexto, a FEI tem participado, apoiado e organizado eventos científicos, acadêmicos e
de conteúdo que contribuem para a troca de informações, aprendizagem e
esclarecimento para sociedade.
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Oferecer o acesso ao conhecimento, abrindo as portas da Instituição para a sociedade,
é a melhor forma de contribuir com o desenvolvimento. Por esse motivo, é prioridade
institucional reforçar e expandir tais ações para os próximos anos, com o objetivo de
oferecer informação de excelência e de relevância para os públicos interno e externo
nas diferentes áreas de expertise da instituição.
Pode-se citar alguns eventos de conteúdo que promovem o intercâmbio do
conhecimento, como a Semana FEI, que contempla uma programação extensa e
diversificada de palestras, minicursos, eventos culturais e visitas técnicas,
proporcionando novos horizontes aos participantes.
Em cada edição, a Semana FEI recebe cerca de 70 empresas nacionais e multinacionais
que compartilham com a comunidade a realidade do mercado, promovendo assim, a
integração entre empresa-escola. Futuramente, essa Semana deverá agregar as
atividades do congresso de inovação, parte estruturante do projeto de inovação que se
pretende desenvovler no Centro Universitário FEI.
Responsabilidade: Vice-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, Setor de
Comunicação
Implementação: A partir do 1º semestre de 2016 (ações contínuas)
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Projeto 15: Organização de ações sociais de extensão e iniciativas de voluntariado
A dimensão humanística da formação desenvolvida no Centro Universitário FEI, tem por
base a atuação do Departamento de Ciências Sociais e Jurídicas, por intermédio de um
conjunto de disciplinas que visam ao desenvolvimento de um olhar crítico e reflexivo
dos discentes buscando a compreensão da realidade social na qual se inserem e seu
papel como agentes transformadores da mesma. São explorados conceitos tais como:
sustentabilidade, justiça social e serviço ao próximo, como conceitos motrizes para o
bem comum.
A partir dos valores da Instituição e diante deste processo formativo, muitas iniciativas
de ações sociais ou de voluntariado têm surgido nos campi do Centro Universitário,
originárias de atividades acadêmicas curriculares e extracurriculares, projetos de
extensão, iniciativas de órgão de representação discente, Empresas Juniores, e Pastoral
Universitária.
A primeira fase deste projeto consiste na identificação e sistematização de tais
iniciativas, de seus atores e de seus beneficiados, e na análise deste conjunto de
atividades a partir de seu potencial de colaboração e fortalecimento da sociedade civil,
como forma de valorizá-las e apoiá-las.
Cientes da necessidade de vincular a educação dos estudantes à realidade social e
considerando como pressuposto que o conhecimento desenvolvido e aprendido por
nossos estudantes pode auxiliar na proposição de soluções sociais efetivas, pretende-se
fomentar o desenvolvimento de novos projetos sociais de extensão, que ofereçam aos
estudantes a oportunidade da experiência do serviço ao próximo, promovam o
alinhamento entre a formação técnico-científica de nossos cursos com a dimensão
humana, ao mesmo tempo em que os “saberes da universidade” sejam “provocados” a
responder às demandas sociais. Espera-se um maior diálogo e cooperação entre as
diferentes unidades de ensino na busca de soluções transdisciplinares para problemas
sociais, bem como a integração entre o ensino, pesquisa e extensão.
Em síntese, por meio da potencialização da ação social e voluntariado, importantes
aspectos da dimensão extensão, espera-se criar oportunidade da experiência do serviço,
e por meio desta, desenvolver a sociedade na qual a instituição atua.
Responsabilidade: Vice-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, Departamento
de Ciências Sociais e Jurídicas
Implementação: A partir do 1º semestre de 2016 (ações contínuas).
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EIXO 4: ASSISTÊNCIA DISCENTE
PROJETO 16: Avaliação e fortalecimento do Programa de Apoio ao Ingressante – PAI
O Programa de Apoio ao Ingressante (PAI) visa a fornecer aos alunos ingressantes do
Centro Universitário FEI o suporte necessário para tornar mais suave a transição do
ensino médio para o ensino superior, desenvolvendo nos novos alunos as atitudes e as
bases de conhecimento necessárias para a realização, com sucesso, de um curso de nível
superior.
O desenvolvimento mais pleno das habilidades dos alunos ingressantes exige a adoção
de uma metodologia adequada, que complemente o trabalho realizado em sala de aula.
Em uma instituição de ensino superior comunitária de inspiração jesuíta, esta
metodologia deve se inspirar no ideal da cura personalis e enfatizar a atenção individual
ao aluno, suas necessidades e suas potencialidades, e colocá-lo como elemento chave
do processo de ensino e aprendizagem.
Do ponto de vista acadêmico, o ingressante recebe em suas aulas uma grande
quantidade de novas informações abordadas com uma profundidade que ele não havia
experimentado em seus estudos anteriores. Além disso, o ingressante percebe, em
muitos casos pela primeira vez, a estrutura espiral de múltiplas conexões em que o
conhecimento se constrói. Em lugar de fatos, fórmulas e procedimentos isolados, o
ingressante é obrigado a tentar conectar a informação que recebe com o conhecimento
que já traz em sua estrutura cognitiva.
As ações do programa tentam desenvolver nos alunos ingressantes a noção de que os
grandes responsáveis por sua aprendizagem são eles mesmos, e que parte importante
do valor do curso superior está na aquisição de autonomia e maturidade intelectual. O
programa tem por finalidade a mudança de atitude dos alunos, bem como da maneira
com que compreendem o processo de aprendizagem.
Paralelamente, dadas as deficiências conhecidas do ensino fundamental e médio, o
programa se propõe a auxiliar o aluno a transformar informação em conhecimento,
buscando atribuir um significado para as informações que recebe. Desse modo, o aluno
percebe a inspiração do processo de aprendizagem, se motiva e consegue superar as
adversidades para continuar aprendendo.
As ações centrais do Programa são a conscientização e a supervisão de estudos, que
incluem uma acolhida aos ingressantes na primeira semana letiva, a criação de um canal
de comunicação por meio do ambiente virtual Moodle, e a oferta de sessões de
atividades supervisionadas nas quais o estudo dos alunos será orientado por docentes
da Instituição.
Deve-se frisar que neste projeto, particularmente, não se pretende oferecer aulas de
reforço aos alunos. Para tanto, o aluno já tem a possibilidade de assistir a mesma aula
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em outras turmas e em outros horários. Oferecer aulas de reforço seria apenas duplicar
a estrutura já existente.
De fato, a evidência empírica sugere fortemente que os estudantes aprendem mais e
melhor quando envolvidos no processo de modo ativo. Portanto, o projeto visa à
realização de atividades de estudo supervisionado nas quais os alunos terão a
oportunidade e o incentivo para assumirem o protagonismo do processo e o
desenvolver atitudes desejáveis para a educação superior, para a vida em sociedade e
para o mundo do trabalho.
O Programa é desenvolvido ininterruptamente desde 2007, e como avaliação de sua
aplicação, podem-se citar resultados observados no Departamento de Física,
historicamente, uma área que enfrenta as dificuldades de aprendizagem aqui
abordadas, que concentram suas disciplinas nos ciclos introdutórios dos cursos, e que
buscam por meio do programa, amenizar seus efeitos. Ao longo deste período, a taxa
de aprovação na disciplina Física I foi sempre superior a 75% para os alunos que
participaram das atividades do Programa e flutuou entre 50% e 70% para os alunos que
não participaram das atividades do Programa.
Nesta fase do projeto, será realizada a revisão do programa, por meio de uma análise
quantitativa mais ampla e profunda, para que se possa aprimorar e expandir sua
aplicação.
Responsabilidade: Vice-reitoria de Ensino e Pesquisa
Implementação: A partir do 2º semestre de 2016 (ações contínuas).
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EIXO 5: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

PROJETO 17: Revisão do plano de carreira docente
O plano de carreira docente deverá passar por uma reestruturação visando ao
aperfeiçoamento dos caminhos e metas que conduzem ao crescimento profissional dos
colaboradores, adequados aos novos indicadores de excelência acadêmica demandados
pelo momento do desenvolvimento institucional.
Hoje em dia, observa-se que o plano de carreira é, prioritariamente, um instrumento de
planejamento, de motivação e de indução da progressão profissional, tendo como
referência as promoções horizontal e vertical de cargos e salários, baseadas,
respectivamente, em indicadores de dedicação por tempo de serviço e indicadores de
desempenho meritocráticos.

Responsabilidade: Mantenedora, Reitoria, Setor de Recursos Humanos
Implementação: 1º semestre de 2017.
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EIXO 6: INTERNACIONALIZAÇÃO
PROJETO 18: Regulamentação das ações de cooperação internacional
A criação da Coordenadoria Administrativa de Relações Internacionais, em julho de
2012, teve como premissa a consolidação de práticas administrativas que facilitassem o
controle da mobilidade de estudantes e a elaboração do registro histórico das
cooperações internacionais celebradas pela FEI.
Nos últimos anos foi possível estruturar os programas de mobilidade estudantil,
estabelecendo-se procedimentos para a apresentação de candidaturas a programas
internacionais, considerando os requisitos específicos das instituições anfitriãs, prérequisitos, documentação necessária de aplicação e critério de seleção. Em
consequência, tem sido construído procedimentos para aproveitamento dos estudos
realizados por alunos da FEI no exterior, bem como para facilitar o retorno dos alunos à
FEI após a conclusão de suas atividades no estrangeiro.
A consolidação e fortalecimento do Setor será pautada nas seguintes atividades:
1. Padronização dos procedimentos administrativos atualmente adotados, visando
à incorporação dessas práticas à gestão dos processos;
2. Identificação de possíveis ajustes no Sistema de Registro da Secretaria Geral,
para que as informações referentes à mobilidade estudantil permaneçam no
histórico do aluno, de forma sistematizada;
3. Identificação de possíveis melhorias no registro e controle de alunos da
Tesouraria e Setor de Bolsas, para facilitar o fluxo de informações e dinamizar os
procedimentos administrativos ao longo de todo o programa de mobilidade;
4. Formalização das atividades de tutoria acadêmica internacional e definição de
critérios comuns que orientem o processo de aproveitamento de estudos para
os alunos envolvidos no programa.

Responsabilidade: VREAC, Coordenadoria Administrativa de Relações Internacionais
Implementação: 1º semestre de 2017.
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PROJETO 19: Fortalecimento da inserção em programas de mobilidade fomentados
por órgãos públicos nacionais e internacionais, organizações para cooperação
internacional e empresas privadas
Este projeto tem por objetivo complementar as possibilidades de formação ofertadas
pelos programas regulares da FEI com opções de auxílio financeiro, como bolsas de
estudos e de manutenção, bem como outras modalidades de apoio; atender a alta
demanda por oportunidades de bolsas de estudo no exterior, em áreas e/ou destinos
estratégicos para a instituição outorgante; intensificar os diálogos entre docentes e
discentes, especialmente entre grupos de pesquisa e alunos de pós-graduação; ampliar
as atividades de colaboração já existentes, bem como o acesso de alunos, professores e
pesquisadores da FEI a instituições de ensino, empresas e demais centros internacionais
de excelência.
Principais ações de implementação:
1. Identificação dos potenciais programas de mobilidade com fomente, alinhados
ao interesse da instituição e da comunidade;
2. Avaliação da convergência dos propósitos do programa com a estratégia de
internacionalização, apropriando-os às parcerias internacionais existentes;
3. Promoção e difusão das oportunidades junto à comunidade acadêmica, por
meio de campanhas e veículos adequados estabelecidos em parceria com o
Setor de Comunicação e Marketing do Centro Universitário FEI.
Responsabilidade: VREAC / Coordenadoria Administrativa de Relações Internacionais.
Implementação: 2º semestre de 2016 (ações contínuas)
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PROJETO 20: Prospecção de novas cooperações em áreas estratégicas do
conhecimento
O objetivo deste projeto é permitir que o Centro Universitário FEI identifique novas
oportunidades de colaboração com instituições estrangeiras de ensino superior e
institutos de pesquisa, que fortaleçam as necessidades e prioridades institucionais,
preservando o princípio de autonomia da vontade e da liberdade associativa e
ensejando parcerias que emanem de laços e valores comuns.
Parte-se da premissa que a cooperação é um processo de construção, que depende de
permanente reafirmação para a consolidação de parcerias sólidas e profundas, baseadas
nos princípios de respeito, reconhecimento e reciprocidade.
A expansão dos vínculos internacionais deve priorizar oportunidades que tragam, na sua
origem, propostas concretas e atividades específicas. As atividades devem ser
formalizadas em termos jurídicos, que permitem a continuidade das condições de
colaboração e trazem a previsibilidade necessária para que a parceria seja explorada
adequadamente.
As colaborações podem acontecer mediante entendimentos bilaterais ou multilaterais,
e caberá ao Centro Universitário FEI avaliar se a(s) outra(s) parte(s) cumpre(m) com os
seguintes critérios: 1) Compartilha valores da missão institucional; 2) Instituição de
excelência; 3) Atua em áreas comuns ou complementares do conhecimento; 4) Está
sediado nos países prioritários definidos para este projeto 5) Manifesta interesse
recíproco nos projetos e atividades específicas propostos.
As ações que serão sistematizadas para alcançar os objetivos do projeto são as
seguintes:
1. Identificação de temas e interesses comuns prioritários, buscando a
conformação de grupos e linhas de pesquisas;
2. Identificação de instituições com perfis e áreas de competência compatíveis,
3. Diálogo e empenho entre as universidades parceiras no planejamento e
estabelecimento dos vínculos institucionais.

Responsabilidade: VREAC / Coordenadoria Administrativa de Relações Internacionais
Implementação: A partir do 2º semestre de 2016 (ações contínuas)
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PROJETO 21: Atração de alunos estrangeiros para nossos campi
A presença de estudantes estrangeiros nos campi, permite que os benefícios da
multiculturalidade sejam evidenciados, de maneira efetiva, para toda a comunidade.
Representa uma oportunidade para alunos, funcionários e professores exercerem
habilidades de comunicação, de respeito e compreensão das diferentes culturas,
manifestarem os sentimentos de solidariedade e conhecerem especificidades do
processo educativo num contexto global.
Com esta finalidade, algumas ações estão sendo planejadas no bojo deste projeto, de
modo que a FEI possa se apresentar internacionalmente como um destino atrativo aos
estudantes estrangeiros:
1. Divulgação da oferta de curso em idiomas estrangeiro e promoção dos
programas nas universidades estrangeiras;
2. Incentivo à visita de docentes da FEI às instituições de ensino estrangeiras, bem
como a participação em eventos internacionais – especialmente nas feiras de
recrutamento organizadas pelas universidades parceiras, já que os potenciais
candidatos contam com condições privilegiadas de participação, já previstas nos
acordos de colaboração;
3. Aperfeiçomento dos meios de comunicação e de divulgação aos alunos e
universidades estrangeiras interessados na FEI. A página ‘FEI Internacional’,
criada em 2015, o material institucional produzido em inglês e espanhol, são
exemplos práticos de tais iniciativas que serão aprimoradas;
4. Oferta de novas modalidades de programas de mobilidade, trazendo ganhos
acadêmicos às vagas já estabelecidas nos acordos;
5. Oferta de curso de português para estrangeiros, visando a preparação para o
semestre ou ano letivo;
6. Criação da Semana de Orientação e Acolhimento, para melhor recepção dos
alunos estrangeiros com informações sobre o programa internacional que irá
atender, efetivação da matrícula e orientação médica e de segurança;
7. Criação do Programa para Hospedagem de Alunos Estrangeiros, buscando
identificar possíveis anfitriões junto à comunidade estudantil;
8. Disponibilidade das ementas de todas as disciplinas ofertadas na instituição em
inglês; bem como as informações sobre a oferta de cursos e currículos, de modo
a facilitar as análise de equivalências de créditos na instituição de origem.
Ressalta-se que já é rotina administrativa nos processos de admissão de docentes em
regime de dedicação integral que estes comprovem fluência na língua inglesa, por meio
de vivência no exterior ou aula-teste em inglês, como indução para que o corpo docente
possa, efetivamente, estar capacitado ao suporte do processo de internacionalização da
instituição.
Responsabilidade: VREAC / Coordenadoria Administrativa de Relações Internacionais.
Implementação: 1º semestre de 2018.
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EIXO 7: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROJETO 22: Concepção de Inovação do Centro Universitário FEI
As estratégias de inovação do Centro Universitário FEI, na qual se pautará o
desenvolvimento do Centro Universitário nos próximos anos, serão estruturadas em
conformidade com as seguintes ações:
a) Estabelecimento da Agenda Tecnológica de Futuro
A formação de profissionais egressos da instituição será fundamentada por grandes
temas, estabelecidos como prioritários para a instituição. Pretende-se que os egressos
estejam preparados para fazerem parte das soluções inovadoras e em permanente
sintonia com o futuro. As atividades acadêmicas deverão orbitar os seguintes grandes
temas:








Mobilidade e conectividade – novos modelos de convivência urbana
Segurança alimentar e água – acessibilidade e economia dos elementos básicos
da vida
Segurança e eficiência energética – desenvolvimento individual e coletivo
Tecnologias para saúde e bem-estar
Desenvolvimento sustentável – economia, inserção social, segurança ambiental.
Tecnologias de processo: Manufatura Avançada - Indústria 4.0, Internet das
Coisas, , Technology Assessment.
Tecnologias específicas: fibras e tecidos, logística, recursos, novos materiais.

b) Definição da governança do processo de inovação
A governança do processo de inovação será realizada por meio de três instâncias assim
constituídas:


Grupo Orientador

O grupo é coordenado pelo Presidente do Conselho de Curadores da FEI e constituído
por personalidades da liderança da Mantenedora, do Centro Universitário e por
personalidades externas de notável reputação no processo de gestão da inovação. Sua
missão é:






Estabelecer as diretrizes estratégicas de inovação da instituição, a ser apropriado
no Plano de Desenvolvimento Institucional
Orientar o Grupo Gestor e o processo de implantação e expansão do projeto
Indicar profissionais para compor o Grupo Gestor
Propor sugestões temáticas e palestrantes para os Congressos
Avaliar o processo de Inovação
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Grupo Gestor

Seus membros serão indicados pelo Grupo Orientador e terá como função:








Gerir o processo de implantação do projeto de inovação
Realizar os diálogos e articulações necessários com as chefias acadêmicas ao
longo do processo
Elaborar material didático de apoio
Organizar os treinamentos dos colaboradores docentes e técnicoadministrativos, bem como eventos e seminários previstos
Capacitar e selecionar colaboradores tutores para atuarem como
multiplicadores do projeto a partir de suas experiências profissionais individuais
Capacitar e selecionar monitores discentes ao longo do processo formativo para
atuarem junto às novas turmas
Estabelecer a adequada articulação com o IPEI.


GT de Inovação

Constituído pelo Reitor, o Grupo de Trabalho composto por docentes da instituição,
responsável por pensar o processo no âmbito do Centro Universitário, com os seguintes
objetivos:




Propor atividades curriculares e complementares extracurriculares, em
conformidade com as diretrizes e determinações do Grupo Orientador de
Inovação
Desenvolver a interlocução com a comunidade acadêmica
Implementar as ações, em conjunto com os responsáveis acadêmicos.

c) Projeto de inovações curriculares dos cursos de graduação (Projeto 4 descrito no
Capítulo 4 deste documento).
d) Fortalecimento da agência de inovação, no âmbito do Instituto de Pesquisas e
Estudos Industriais – IPEI
Conforme descrito no histórico institucional, foi criada no âmbito do IPEI a Agênica FEI
de Inovação – AGFEI, com a finalidade de organizar e fortalecer as interações entre o
Centro Universitário FEI, o setor produtivo, órgãos do governo e demais instituições
comprometidas com a inovação tecnológica, por meio do gerenciamento de políticas
institucionais de inovação, gestão de proteção da propriedade intelectual, transferência
de tecnologias e incentivo ao empreendedorismo nas diversas atividades acadêmicas do
Centro Universitário FEI.
Pretende-se, implantar, ao longo de vigência deste Plano, ações e estruturas capazes de
suportar as funções estabelecidas para a AGFEI, dentre as quais pode-se elencar:
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Assessorar a administração superior do Centro Universitário FEI em assuntos
relacionados à propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação;
Propor ações visando à conscientização da comunidade acadêmica a respeito
da propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação;
Mapear os resultados dos projetos de pesquisa realizados no Centro
Universitário FEI, com intuito de induzir o processo de inovação;
Apoiar os pesquisadores do Centro Universitário FEI na captação de recursos
para pesquisa provenientes de fundos públicos, estatais e privados, realizando a
busca de oportunidades, apoio e orientação na submissão de propostas e no
estabelecimento de parcerias;
Realizar a gestão administrativa dos projetos de inovação tecnológica
desenvolvidos em parceria com as empresas e/ou órgãos de fomento à pesquisa;
Propor e coordenar ações, a serem desenvolvidas com órgãos públicos e
privados, visando o planejamento, implantação e gestão de incubadoras de
empresas e parques tecnológicos;
Promover ações de transferência, licenciamento e comercialização de
tecnologias do Centro Universitário FEI, em consonância com os interesses
institucionais”.

e) Organização do Congresso Anual de Inovação.
O objetivo do evento é permitir que atenções temáticas da FEI estejam,
permanentemente, sintonizadas com os grandes temas da Agenda Tecnológica de
Futuro.
Responsabilidade: Presidência / Reitoria.
Implementação: 2º semestre de 2020.
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CAPÍTULO 5 – OFERTA DE CURSOS
CURSOS DE GRADUÇÃO
Os cursos de graduação do Centro Universitário FEI estão concentrados nas áreas de:
Administração, Ciência da Computação e Engenharias. No total são 15 cursos, oferecidos
na modalidade presencial. As habilitações e ênfases dos cursos oferecidos com as
respectivas datas de autorização, de reconhecimento e da última renovação de
reconhecimento estão apresentadas na tabela abaixo. Estão identificados também os
cursos em extinção. (Ref. Segundo semestre de 2015).

Nome do Curso

Turno/
Local

Atos legais
Autorização

Reconhecimento

Renovação

Portaria/Processo

Noturno
Campus SBC

Decreto N.º 70.683
08/06/1972

Decreto N.º
78.258
18/08/1976

Portaria N.º 171
29/01/2002
(4 anos)

Portaria nº 702
18/12/2013
DOU – 19/12/2013
Processo
(201362532)

Matutino e
Noturno
Campus
Liberdade

-------

Decreto N.º 50.164
30/01/1961

Portaria N.º 171
29/01/2002
(4 anos)

Portaria nº 702
18/12/2013
DOU – 19/12/2013
Processo
(201364261)

Portaria N.º 103

Portaria N.º 3.799

25/01/1999

18/11/2004

Administração

Administração

Noturno

Ciência da

Campus SBC

(4 anos)

Processo
(201513460)

Portaria nº 736
27/12/2013
DOU – 30/12/2013

Portaria nº 1.091
24/12/2015
DOU – 30/12/2015

Decreto N.º 90.781

Processo
(201113075)
Portaria N.º 104

Portaria N.º 172

20/12/1984

01/02/1991

29/01/2002

Processo
(201515058)
Portaria nº 286
21/12/2012
DOU – 27/12/2012

Computação
Engenharia de
Automação e

Diurno
Campus SBC

Portaria 007/2008
13/10/2008

Controle
Engenharia Civil

Diurno

Ênfase em

Campus SBC

Transportes

(3 anos)

Engenharia Elétrica - Diurno
Eletrônica

--------

E noturno
Campus SBC

Portaria nº 1.091
24/12/2015
DOU – 30/12/2015

Portaria N.º 07

Decreto N.º 72.012

Portaria N.º 172

20/12/1963

29/03/1973

29/01/2002
(4 anos)

Processo
(201215916)
Portaria nº 1.091
24/12/2015
DOU – 30/12/2015
Processo
(201513297)
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Engenharia Elétrica - Diurno
Computadores

Campus SBC

Parecer N.º 366

Decreto N.º 72.012

Portaria N.º 172

13/06/1985

29/03/1973

29/01/2002
(4 anos)

Engenharia Elétrica

Diurno

Telecomunicações

Noturno

e

Reunião de CD de

Decreto N.º 72.012

Portaria N.º 172

29/03/1973

29/01/2002

24/07/1997

Campus SBC
(4 anos)

Engenharia
Mecânica

Diurno
Campus SBC

Decreto N.º 24.770

Decreto N.º 30.429

Portaria N.º 172

04/05/1948

23/01/1952

29/01/2002
(4 anos)

Engenharia

Diurno

e

Mecânica

Noturno

Automobilística

Campus SBC

Engenharia Química

Diurno

Portaria N.º 8

Decreto N.º 72.012

Portaria N.º 172

07/11/1963

29/03/1973

29/01/2002
(4 anos)

Campus SBC

Decreto N.º 20.942

Decreto N.º 28.375

Portaria N.º 172

15/04/1946

19/04/1950

29/01/2002
(3 anos)

Engenharia Têxtil

Diurno
Campus SBC

Parecer N.º 88

Portaria N.º 78

Portaria N.º 172

20/12/1966

04/02/1991

29/01/2002

Portaria nº 1.091
24/12/2015
DOU – 30/12/2015
Processo
(201513129)
Portaria nº 1.091
24/12/2015
DOU – 30/12/2015
Processo
(201511971)
Portaria nº 1.091
24/12/2015
DOU – 30/12/2015
Processo
(201515064)
Portaria nº 1.091
24/12/2015
DOU – 30/12/2015
Processo
(201514070)
Portaria nº 286
21/12/2012
DOU – 27/12/2012
Processo
(201213442)

Renovação de
Reconhecimento
(201217052)
em análise

(4 anos)

Engenharia de
Materiais

Diurno

Portaria R-20/2002

Portaria n° 1.030 de
07/12/2006

Campus SBC

16/09/2002

--------

Processo
(201512176)

Processo:
20050009837

Engenharia de

Diurno

Produção

Noturno

e

Portaria R-21/2002

Portaria n° 1.030 de
07/12/2006

16/09/2002
Campus SBC

Processo:
20050009836

Portaria nº 1.091
24/12/2015
DOU – 30/12/2015

Portaria nº 382
19/09/2011
DOU – 20/09/2011

Portaria nº 1.091
24/12/2015
DOU – 30/12/2015

Processo
(201003546)

Processo
(201514606)
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Engenharia de
Produção Elétrica

Noturno
Campus SBC

Parecer N.º 88

Decreto N.º 72.012

Portaria N.º 172

20/12/1966

29/03/1973

29/01/2002
(4 anos)

Engenharia de
Produção Mecânica

Noturno
Campus SBC

Parecer N.º 88

Decreto N.º 72.012

Portaria N.º 172

20/12/1966

29/03/1973

29/01/2002
(4 anos)

Portaria nº 286
21/12/2012
DOU – 27/12/2012
Processo
(201215994)
Portaria nº 286
21/12/2012
DOU – 27/12/2012
Processo
(201215994)

REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR E EXPANSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
O desenvolvimento do conhecimento num cenário contemporâneo, de constantes
transformações, tem conduzido a uma permanente atenção à modernização dos
cursos, e à oportunidade de criação de novas competências e habilidades antes não
pensadas. Nesse contexto, calcadas em uma formação geral sólida, é que se direcionam
as inovações curriculares e as propostas de reestruturação dos projetos pedagógico dos
cursos de graduação oferecidos pela instituição, bem como sua expansão.
O projeto de reestruração curricular e o planejamento de criação de novos cursos de
graduação para os próximos anos estão descritos no Capítulo 4 – Projetos para o
Desenvolvimento Institucional (especificamente, Projetos 1, 2 e 3). Ressalta-se que o
planejamento apresentado é fruto de estudos e reflexões dos cenários
contemporâneos, e como tal, não está acabado, sendo passível de revisões ao longo do
período de vigência deste Plano.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Os cursos de Pós-graduação stricto sensu atualmente oferecidos pelo Centro
Universitário FEI estão centralizados nas áreas de Administração, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica e Engenharia Química.
Os Programas de engenharia são ministrados na sede do Centro Universitário FEI em
São Bernardo do Campo e o Programa de Administração é ministrado no campus
Liberdade, em São Paulo. A Tabela a seguir identifica o nome do curso, área e linhas de
pesquisa, e o número de vagas oferecidas por ano para cada programa.
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Curso

Área

Principais linhas de pesquisa

Mestrado
e
Doutorado
em Gestão da Inovação
Administração

Curso

Área







Mestrado
Doutorado
Engenharia
Elétrica




e
em


Inteligência Artificial
Aplicada
à
Automação





Processamento
Sinais

de



Curso

Sustentabilidade
Estratégias de mercado e
25
competitividade
Capacidades
organizacionais

Principais linhas de pesquisa

Dispositivos
Eletrônicos
Integrados

Área

Materiais e processos





Vagas
anuais

Caracterização elétrica de
dispositivos MOS
Simulação e modelagem
de Dispositivos MOS
Projeto
de
circuitos
integrados dedicados
Planejamento
e
aprendizado de máquina
Interface
humanocomputador adaptativa
30
Navegação de robôs
móveis
Reconhecimento
de
padrões em estatística
Processamento digital de
sinais
Processamento
de
imagens
e
visão
computacional

Principais linhas de pesquisa



Vagas
anuais

Vagas
anuais

Processos de fabricação
Mecânica dos sólidos e
integridade de estruturas
Cerâmicas técnicas
Modificação, reciclagem e
30
processamento
de
polímeros
Transformação de fases e
comportamento
mecânico de materiais
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Mestrado
Engenharia
Mecânica



em


Produção



Sistemas
mobilidade

Curso
Mestrado
Engenharia
Química

de

Área





Principais linhas de pesquisa


em

Inovação e gestão de
operações
Logística e redes de
suprimentos
Modelagem, otimização e
controle de processo
Qualidade em instituições
de saúde
Dinâmica e controle
Energia e propulsão
Biomecânica

Engenharia Química


Processos químicos
biotecnológicos
Petróleo,
gás
biocombustíveis

Vagas
anuais
e
25
e

EXPANSÃO DE OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
A política institucional de expansão das pós-graduação stricto sensu deve constar da
agenda permanente de alinhamento e indução do conhecimento em áreas estratégicas
para o desenvolvimento do País e da própria instituição, pautada nas competências e
expertise consolidadas ao longo de sua história.
Neste momento, o Centro Universitário concentra suas ações e investimentos na
qualificação dos programas vigentes, buscando atingir os indicadores de qualidade
estabelecidos pelo sistema avaliativo da CAPES para evolução dos mesmos.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos no período noturno nos campi
São Bernardo do Campo e Liberdade. A tabela a seguir identifica o nome e carga horária
dos cursos de especialização atualmente oferecidos pela Instituição, bem como a
unidade em que é ofertado.
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Cursos

Administração de Empresas para Engenheiros

Administração de Produção
Automação Industrial e Sistemas de
Controle - Mecatrônica

Carga horária

432 horas/aula

Campus
S.B.Campo e São
Paulo

432 horas/aula

S.B.Campo

432 horas/aula

S.B.Campo

Engenharia de Segurança do Trabalho

680 horas/aula

São Paulo

Engenharia e Manutenção Hospitalar

436 horas/aula

São Paulo

Gestão da Manutenção e Ativos

480 horas/aula

São Paulo

Gestão Empresarial

432 Horas/aula

S.B.Campo

Gestão de Marketing e Vendas

432 horas/aula

S.B.Campo

Gestão de Operações Logísticas e Supply
Chain

432 horas/aula

S.B.Campo e São
Paulo

Gestão de Projetos

480 horas/aula

Gestão da Tecnologia da Qualidade

432 horas/aula

Gestão e Tecnologia em Projeto de Produto

512 horas/aula

S. B.Campo

432 horas/aula

São Paulo

480 horas/aula

S. B.Campo

480 horas/aula

São Paulo

432 horas/aula

São Paulo

432 horas/aula

S.B. do Campo

Gestão e Tecnologias de Segurança da
Informação

S.B.Campo
S.B.Campo e São
Paulo

Mecânica Automobilística
Refrigeração e Ar-Condicionado
Sistemas Elétricos de Energia-Suprimento,
Regulação e Mercado
Gestão Estratégica de Pessoas
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Gestão da Produção Aeroespacial

MBA de Gestão Empresarial em Comércio
de Produtos e Serviços na Área da Defesa

432 horas/aula

432 horas/aula

S.B.Campo e São
Paulo
S.B.Campo e São
Paulo
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CAPÍTULO 6 – PERFIL DO CORPO DOCENTE
DESCRIÇÃO
O corpo docente é constituído, de acordo com o Regimento do Centro Universitário FEI,
por professores selecionados entre pessoal de valor científico, capacidade didática,
competência técnica, seriedade profissional, integridade de costumes e diplomados em
curso de graduação em nível superior e pós-graduação em que se estude o conteúdo de
disciplina correspondente ao cargo. O corpo docente atua em ensino, pesquisa e
extensão nas áreas de Administração, Ciências Sociais e Jurídicas, Computação,
Engenharia, Física e Matemática, e é composto de 369 professores celetistas (segundo
semestre de 2015). O corpo docente está organizado em níveis de carreira definidas no
Plano de Carreira Docente.
PLANO DE CARREIRA
O Plano de Carreira Docente visa ao ininterrupto aperfeiçoamento do professor e do
pesquisador, apoiando-os na prática de programas didáticos e científicos e
reconhecendo-lhes os méritos decorrentes do desenvolvimento destas atividades. Esse
plano estabelece as diretrizes institucionais para admissão e promoção de docentes,
baseando-se em um sistema de pontuação que procura estimular a qualificação, a
inovação, a criatividade, a produção técnica e intelectual dos docentes e as suas
realizações profissionais.
Este sistema, obedecendo à orientação dos órgãos acadêmicos superiores do Centro
Universitário e às regulamentações regimentais pertinentes, valoriza três dimensões
específicas: a formação e a titulação acadêmicas, o teor científico e tecnológico dos
trabalhos realizados e a vivência e as realizações profissionais. E, conforme diretriz geral,
define a titulação acadêmica como requisito para admissão e progressão na carreira
docente.
Os níveis da carreira de magistério para o corpo docente são, em ordem ascendente, os
seguintes: Professor Assistente II, Professor Assistente I, Professor Adjunto II, Professor
Adjunto I e Professor Titular.
A Comissão de Magistério, coordenada pelo Vice-reitor de Ensino e Pesquisa, tem
caráter consultivo e deve emitir parecer formal, baseado nas diretrizes institucionais e
normas vigentes. Essa Comissão é constituída por cinco professores com título de doutor
e/ou titular na carreira de magistério.
Considerando as diretrizes institucionais de apoio e indução à pesquisa
institucionalizada, a evolução dos programas e pós-graduação, e a articulação entre
estes, tem sido priorizada a contratação de novos docentes com titulação de doutor,
que possuam produção científica relacionada com as linhas de pesquisa prioritárias da
instituição. Este alinhamento proporciona um saudável diálogo entre a graduação e pós77
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graduação, bem como motiva o docente a expandir sua atuação didática, agregando-se
a projetos e plataformas de pesquisa vigentes.
Os professores da carreira de magistério são contratados por tempo indeterminado e
classificados nos níveis citados, gozando do direito à promoção, quando atendidos os
pressupostos estabelecidos pelo Plano de Carreira Docente. Os professores
colaboradores são contratados, por tempo determinado, sem a possibilidade de
promoção, para atender a demandas acadêmicas específicas e temporárias.
TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO
O Centro Universitário FEI, em consequência da política de admissão, promoção e
qualificação de docentes descrita anteriormente, apresenta um índice de titulação do
corpo docente bastante elevado, sendo atualmente composto por mais de 85% dos
docentes com mestrado ou doutorado. Os docentes são contratados em regime de
professor horista ou de tempo integral com dedicação de 40 horas semanais às
atividades de ensino e pesquisa. Estes docentes estão distribuídos nas diversas
categorias especificadas no plano de carreira. O perfil de titulação do corpo docente, o
número de docentes em titulação e a distribuição do regime de trabalho dos mesmos
no segundo semestre de 2015 estão mostrados nas tabelas abaixo.
Perfil de titulação do corpo docente
Titulação
Doutores
Mestres
205
115
Docentes
Percentual

55,5%

31,2%

Especialistas

Total

0

369

13,3%

0%

100%

Docentes com qualificação em andamento
Titulação em andamento
Mestrado
Docentes
15
Perfil do regime de trabalho do corpo docente
Titulação
40 h
20 a 39 h
79
84
Doutores
0
55
Mestres
03
13
Especialistas
0
0
Graduados
82
152
Total
22%
41%
Percentual

Graduados

49

Doutorado
46

8 a 19 h

<8h

Total

33
52
19
0
104
28%

12
05
14
0
31
9%

208
112
49
0
369
100%

Resumidamente, no que se refere à natureza do regime de trabalho dos docentes,temse:
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Docentes com dedicação em tempo integral
Regime de dedicação
Docentes
Percentual

Tempo Integral

Horista

82

287

22%

78%

Com relação à distribuição do corpo docente nas diferentes categorias previstas no
Plano de Carreira Docente, tem-se:
Distribuição docente por categoria do plano de carreira
Categoria Assistente II Assistente I Adjunto II Adjunto I
43
114
89
91
Docentes
Percentual

12%

31%

24%

25%

Titular

Total

32

369

8%

100%

POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO
A meta proposta inicialmente quando da implantação do Centro Universitário FEI,
conforme consta do PDI, era que ao final dos primeiros cinco anos de existência do
Centro Universitário, o corpo docente fosse constituído de 55% de seus professores com
titulação de mestre ou doutor, sendo que, do total destes pós-graduados, pelo menos
um terço tivesse o título de doutor.
O perfil atual do corpo docente, apresentado na seção anterior, mostra 85% dos
docentes com titulação de mestre ou doutor e, destes, 49% tem a titulação de doutor.
Estes índices confirmam que a política de contratação e qualificação do corpo docente
tem sido levada a efeito com intensidade, permitindo o planejado desenvolvimento
institucional.
Estes resultados têm sido alcançados por meio da manutenção de duas políticas já
implantadas pelas antigas faculdades desde 1997: critérios objetivos de contratação de
novos docentes, como já foi mencionado no item referente ao plano de carreira, e forte
incentivo ao desenvolvimento de programas de mestrado e doutorado. Bolsas de
estudos nos programas de pós-graduação oferecidas pela própria instituição constituem
mais uma oportunidade de qualificação dos docentes.
Paralelamente, apoiando o permanente aperfeiçoamento de todos os docentes, a
Instituição tem financiado a participação em eventos técnico-científicos, nacionais e
internacionais, em programas de mobilidade docente e em estágios internacionais de
pesquisa.
A Instituição tem buscado potencializar o processo de institucionalização de linhas de
pesquisa, as quais deverão fomentar novos programas de pós-graduação stricto sensu
em novas áreas do conhecimento.
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Por fim, deve-se destacar ainda como ações de capacitação os eventos periódicos e
regulares organizados pela Instituição que visam à qualificação técnica e pedagógica dos
docentes. Além dos eventos técnico e científicos específicos nas diferentes áreas de
conhecimento, outros dois eventos devem ser citados como instrumentos de
qualificação:


Semana da Qualidade no Ensino, Pesquisa e Extensão: evento aberto a
professores de todos os cursos, funcionários e dirigentes, realizado no início de
cada período letivo com palestrantes externos convidados e oficinas de temas
diversos, envolvendo pedagogia, interdisciplinaridade, qualidade, avaliação
institucional, perfil da Instituição, entre outros. Os assuntos abordados se
revezam em conformidade com as prioridades acadêmicas e metodológicas que
o momento vivido exige.



Semana da Administração, da Ciência da Computação e da Engenharia:
organizadas em todos os semestres e individualizadas para cada curso, abertas
a professores e alunos dos referidos cursos. Compreendem palestras e cursos
técnicos, fóruns de discussão de temas pertinentes à área e apresentação de
trabalhos.

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O corpo técnico-administrativo é constituído por um grupo de 380 funcionários (base:
segundo semestre de 2015), dos quais aproximadamente 200 atuam em apoio à área
acadêmica e os demais em áreas administrativas e de serviços.
Os processos para seleção, contratação ou manutenção do vínculo contratual dos
colaboradores estão amparados em um conjunto de ações e de procedimentos internos,
que se constituem nos instrumentos de gerenciamento da política de recursos humanos.
Entre eles citamos:








Desenvolvimento e aprimoramento das potencialidades individuais;
Inclusão digital de todos os funcionários das áreas técnicas e administrativas, por
meio de treinamentos e disponibilização de recursos sempre atualizados;
Interação dos funcionários nas atividades de ensino e pesquisa, melhorando sua
capacitação e atualização em inovações tecnológicas e para auxílio nas práticas
laboratoriais;
Revisão de processos internos de trabalho para melhor alocação dos recursos
humanos disponíveis;
Atualização das descrições de funções e do perfil de ocupantes para adequação
às exigências de novos sistemas operacionais;
Manutenção de programa de avaliação de desempenho;
Revisão de referências salariais para manutenção do sistema de remuneração
condizente com o mercado de trabalho;
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Implantação de programas de benefício, de qualidade de vida e de campanhas
Institucionais.

As características do corpo técnico-administrativo podem ser identificadas pelas
seguintes particularidades (dados do segundo semestre de 2015).
Distribuição do corpo técnico-administrativo por tempo de serviço
Períodos
Até 5 anos
162
Funcionários
Percentual

42,63%

De 6 a 15

De 16 a 25

Acima 26

Total

95

68

55

380

25%

17,89%

14,48%

100%

PLANO DE CARREIRA
O Plano de Carreira da Instituição contempla os cargos dos funcionários em atividades
no Centro Universitário, excluídos os cargos de alta administração preenchidos em
regime de Comissionamento.
Os cargos são classificados por nível funcional mediante a análise da descrição das
funções e ponderação de um conjunto de fatores como: complexidade das atribuições,
responsabilidade pela execução das tarefas, experiência, subordinação/supervisão
funcional e capacitação profissional de seus ocupantes, observados requisitos e
exigências complementares próprias de certos cargos, principalmente os de natureza
técnica.
Associadas a cada grupo de cargos estão definidas referências salariais, subdivididas em
faixas, cujo sistema de remuneração preserva o equilíbrio interno com relação à
definição de salários para cargos similares, para ocupantes em condições próximas de
formação e desempenho, bem como para as concessões de reajuste por mérito ou
promoção, permitindo, também, incluir novos cargos que venham a ser aprovados e
a exclusão de outros cujas atribuições foram extintas ou substituídas.
TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO
Para atender os objetivos de aprimoramento do corpo técnico administrativo e
compatibilizá-lo à política definida para o corpo docente, a Instituição recomenda que
as indicações de contratação de novos funcionários observem no perfil do futuro
ocupante a escolaridade mínima de segundo grau e noções básicas de informática,
evitando impedimentos de progressão funcional ou investimentos em treinamento
básico.
Para os cargos que envolvem grande complexidade de funções, principalmente na área
de tecnologia, há exigências de formação complementar e de experiência anterior.
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Tão importante quanto a titulação, o processo para contratação de novos funcionários
contempla análise do perfil psicológico e avaliação prática pela área solicitante.

Perfil da formação escolar do corpo técnico-administrativo
Nível
Escolar

Educação
Básica/
Fundamental
Incompleto

Fundamental
Completo/
Médio
Incompleto

Médio
Completo/
Superior
Incompleto

Superior
Completo/
PósGraduação

Total

23

22

175

160

380

6,06%

5,79%

46,05%

42,10%

100%

Número
Percentual

Com relação ao regime de trabalho todas as contratações são efetivadas nos termos da
CLT, mediante assinatura de contrato de trabalho a título de experiência, que após o
resultado satisfatório da avaliação de desempenho se transforma em prazo
indeterminado.
Perfil da dedicação semanal do corpo técnico-administrativo
Dedicação
Número
Percentual

44 h

40 h

Inferior a
30 h

Total

326

39

15

380

85,79%

10,26%

3,95%

100%

POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO
A aplicação da política para qualificação profissional do corpo técnico administrativo
parte, em linhas gerais, de levantamentos de necessidades apresentados pelas chefias
e responsáveis de áreas, por ocasião da elaboração do orçamento anual.
Mediante informações e justificativas das necessidades, a área de Recursos Humanos
elabora o plano de treinamento indicando o tipo de curso, se interno ou externo, as
possíveis instituições patrocinadoras, orçamento de cada um e agenda para provável
realização.
São priorizados para aprovação os cursos que guardem compatibilidade com o cargo
exercido, capacitação em função de implantação de novas metodologias de trabalho ou
de sistemas operacionais, promoção, ampliação de conhecimento para
desenvolvimento de estudos de interesse interno ou por solicitação da chefia, mediante
justificativas.
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Além da concessão de cursos e treinamentos, a Instituição patrocina a participação em
congressos e eventos cujos temas possam agregar conhecimentos e inovar métodos de
trabalho, ou abrir novas áreas de desenvolvimento que atendam aos objetivos da
Instituição.
Por fim, deve-se destacar também que a concessão de bolsas de estudos para
funcionários nos cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição, mediante a
satisfação dos critérios de seleção dos programas e a aderência do tema de estudo às
funções exercidas pelos funcionários, tem sido uma iniciativa de motivação pessoal e
de ascensão profissional do corpo administrativo.
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CAPÍTULO 7 – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O organograma funcional do Centro Universitário FEI está ilustrado na figura abaixo.

Organograma institucional do Centro Universitário FEI
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O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPEx é o Órgão Superior deliberativo em
matéria acadêmica e comunitária, sendo constituído pelos seguintes membros:
 O Reitor, como Presidente;
 Os Vice-reitores;
 Seis Chefes de Departamento indicados pelo Reitor, conforme estabelecido no
Regimento Geral;
 O Superintendente;
 Cinco representantes do corpo docente, integrantes da carreira, que não
estejam no exercício de cargos de confiança, pertencentes a cada um dos seus
cinco níveis, eleitos por seus respectivos pares, conforme estabelecido no
Regimento e no regulamento eleitoral aprovado pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão;
 Um representante do Corpo Discente, regularmente matriculado e indicado pelo
Diretório Central dos Estudantes.
Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:















Definir diretrizes acadêmicas e comunitárias para o Centro Universitário e
supervisionar sua execução;
Participar da elaboração do plano de desenvolvimento institucional, a ser
encaminhado à aprovação da Mantenedora para compatibilização patrimonial e
financeira, tendo em vista os orçamentos dos exercícios futuros;
Aprovar o Calendário Anual de Atividades do Centro Universitário, nele incluída
a avaliação institucional;
Apreciar, anualmente, relatório encaminhado pelo Reitor, segundo o disposto
nos artigos 12, inciso V, e 21, inciso V, do Estatuto do Centro Universitário FEI;
Aprovar o Regimento Geral do Centro Universitário observando a legislação e os
Estatutos Institucionais em vigor;
Participar da elaboração da proposta orçamentária do Centro Universitário, a ser
apresentada pelo Reitor à aprovação da Mantenedora;
Apreciar projetos apresentados pelos Departamentos e Órgãos do Centro
Universitário na forma definida no Estatuto e Regimento Geral vigentes;
Aprovar o Plano de Atividades do Centro Universitário, proposto pelo Reitor;
Aprovar o Calendário Escolar;
Estabelecer, em consonância com a política institucional, as normas gerais para
os cursos de graduação, a pós-graduação, a pesquisa e a extensão, bem como
para o processo seletivo de alunos;
Apreciar pedidos de reconsideração e de recursos quanto a matérias de sua
competência;
Aprovar, mediante proposta da Reitoria, a concessão de títulos de Professor
Emérito e de Professor Honoris Causa;
Regulamentar as solenidades de colação de grau e outras, promovidas pelo
Centro Universitário;
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Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades do Centro Universitário;
Propor a criação e a extinção de cursos de graduação, de pós-graduação e outros,
em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional;
Ratificar ou retificar decisões do Reitor quanto a proposições dos Cursos e
Departamentos;
Opinar sobre o pedido de licença de docentes.

A Reitoria do Centro Universitário é composta por um Reitor e dois Vice-reitores, sendo
um de Ensino e Pesquisa e um de Extensão e Atividades Comunitárias.
A atividade-fim do Centro Universitário é dar condições adequadas para o
funcionamento integrado dos Cursos e Departamentos, visando à boa qualidade de suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O Departamento é a menor fração da estrutura de ensino, pesquisa e extensão do
Centro Universitário e compreenderá disciplinas afins. Cada Curso do Centro
Universitário tem um Coordenador e cada Departamento um Chefe.
Além da Reitoria, das Coordenações de Cursos e Chefias dos Departamentos, integram
o Centro Universitário uma Secretaria Geral, uma Superintendência e três Órgãos de
Apoio que são a Biblioteca, a Computação Integrada e os Laboratórios.
CARGOS E ATRIBUIÇÕES
De acordo com o organograma indicado, as funções e formas de acesso a cada cargo,
incluindo as atribuições, definição de mandato e qualificação mínima exigida são
explicitadas a seguir.
A. REITORIA
1. Cargo: Reitor
Forma de acesso: o Reitor é nomeado para o respectivo cargo de confiança pela
Mantenedora.
Qualificação: Comprovada qualificação acadêmica, preferencialmente em nível de
mestrado ou doutorado, experiência em administração escolar e idoneidade moral.
Mandato: 2 anos, podendo haver reconduções.
Atribuições principais:


Representar, no âmbito de sua competência, o Centro Universitário às pessoas
e instituições públicas e privadas;
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Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
Promover a articulação e a coordenação dos projetos de ensino, pesquisa e
extensão, bem como a articulação e a coordenação dos projetos de extensão e
ação comunitária;
Zelar pelo equilíbrio orçamentário, tendo em vista a despesa ordenada e a
receita gerada, e coordenar, para submeter à apreciação do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão e ulterior aprovação pela Mantenedora, a elaboração de:
a) Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário;
b) proposta orçamentária anual do Centro Universitário.
Obter recursos sob a forma de subvenções, dotações, doações, contribuições e
auxílios oriundos de entidades diversas, públicas ou privadas, pessoas físicas ou
jurídicas, nacionais ou estrangeiras, desde que não sejam onerosos para a
Instituição e, nos projetos propostos, procurar fazê-los geradores de receitas
para as respectivas despesas;
Coordenar e submeter à aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
o Relatório Anual de Atividades do Centro Universitário, para encaminhamento
à Mantenedora, bem como relatórios que devam ser encaminhados às
autoridades educacionais;
Indicar pessoas para exercerem os cargos de confiança de Vice-reitores,
Coordenadores de Cursos, Chefes de Departamentos, Superintendente e Chefes
dos Órgãos de Apoio e de Registro Acadêmico, bem como para funções
docentes, técnicas e administrativas do Centro Universitário, que serão
nomeadas e contratadas pela Mantenedora, cabendo-lhe ainda propor
demissões, respeitadas as disposições legais e estatutárias vigentes, as
disponibilidades financeiras e as previsões orçamentárias;
Conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados, que serão devidamente
preparados pelo Secretário Geral, que também os assinará;
Orientar a elaboração do Calendário Escolar, encaminhá-lo à apreciação e
aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e zelar pelo seu
cumprimento;
Orientar o processo de avaliação institucional;
Submeter suas decisões sobre proposições dos Cursos e Departamentos à
apreciação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
Convocar as eleições que estejam previstas neste Estatuto e no Regimento Geral;
Zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito do Centro
Universitário, determinando a apuração de eventuais abusos ou omissões;
Dentro do que permita o Estatuto, delegar atribuições e zelar por seu fiel
cumprimento, sem prejuízo de sua responsabilidade solidária.

2. Cargo: Vice-reitor de Ensino e Pesquisa
Forma de acesso: o Vice-reitor de Ensino e Pesquisa é indicado para o respectivo cargo
de confiança pelo Reitor.
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Qualificação: Comprovada qualificação acadêmica, preferencialmente em nível de
mestrado ou doutorado, experiência em administração escolar e idoneidade moral.
Mandato: 2 anos, encerrando-se simultaneamente com o mandato do Reitor, podendo
haver reconduções.
Exerce funções de apoio ao Reitor, colaborando para a qualidade e o regular
funcionamento das atividades acadêmicas do Centro Universitário, especificamente de
conformidade com as seguintes competências:













Orientar, coordenar e fiscalizar as atividades acadêmicas do Centro
Universitário;
Participar, como membro nato, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
Designar a Comissão de Processo Seletivo para candidatos a cursos de
graduação, que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e definir suas
atribuições:
Elaborar o Calendário Escolar Anual e o Catálogo Geral de Cursos;
Examinar e dar parecer sobre propostas de convênios com entidades,
relativamente ao exercício de atividades acadêmicas;
Supervisionar, por meio de órgãos próprios de admissão e registro, o
planejamento e a execução dos serviços escolares, dos processos de admissão e
matrícula e de controle dos assentamentos oficiais deles decorrentes;
Analisar e emitir parecer sobre a Proposta Orçamentária, na parte relativa às
atividades acadêmicas;
Coordenar e fiscalizar todas as atividades de graduação e de pós-graduação,
acompanhando-as e adotando providências cabíveis, ou sugerindo-as, mediante
parecer fundamentado, quando não se incluam em suas atribuições;
Analisar e emitir parecer sobre as propostas curriculares dos cursos e suas
alterações;
Coordenar, articular e acompanhar as atividades e projetos de pesquisa, assim
como a estruturação e funcionamento de Institutos, Núcleos, Grupos de
Pesquisa e outras iniciativas de caráter científico e tecnológico;
Coordenar e acompanhar os estágios profissionais, a iniciação científica e a
didática;
Manter a ordem e a disciplina na sua esfera de competência, sugerindo, quando
for o caso, as medidas cabíveis.

3. Cargo: Vice-reitor de Extensão e Atividades Comunitárias
Forma de acesso: o Vice-reitor de Extensão e Atividades Comunitárias é indicado para o
respectivo cargo de confiança pelo Reitor.
Qualificação: Comprovada qualificação acadêmica, preferencialmente em nível de
mestrado ou doutorado, experiência em administração escolar e idoneidade moral.
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Mandato: 2 anos, encerrando-se simultaneamente com o mandato do Reitor, podendo
haver reconduções.
Exerce funções de apoio ao Reitor, colaborando para a qualidade e o regular
funcionamento das atividades comunitárias do Centro Universitário, especificamente de
conformidade com as seguintes competências:










Orientar, coordenar e fiscalizar os serviços comunitários do Centro Universitário,
bem como a prestação de serviços à comunidade em que o mesmo se insere;
Participar, como membro nato, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
Orientar, coordenar e fiscalizar as atividades extra-acadêmicas de caráter
religioso, cultural, social, promocional, esportivo e recreativo da comunidade do
Centro Universitário;
Assessorar os Cursos e Departamentos, no que diz respeito à vida comunitária;
Prestar assistência, em suas diversas habilitações, aos professores, estudantes e
funcionários;
Realizar estudos, pesquisas e levantamentos visando à melhoria constante da
vida universitária e da participação do Centro Universitário na vida da
comunidade;
Coordenar e articular todas as atividades e projetos de extensão e de ação
comunitária;
Coordenar e acompanhar as atividades de iniciação social de extensão;
Manter a ordem e disciplina na sua esfera de competência, sugerindo, quando
for o caso, as medidas cabíveis.

B. SUPERINTENDÊNCIA
Cargo: Superintendente
Forma de acesso: o Superintendente é indicado para o respectivo cargo de confiança
pelo Reitor.
Qualificação: comprovada experiência na área administrativa.
Cumpre-lhe o gerenciamento das atividades administrativas necessárias ao
funcionamento do Centro Universitário, devendo:




Supervisionar a utilização dos recursos, de acordo com o planejamento
administrativo e de desenvolvimento pedagógico, de modo a assegurar o apoio
necessário ao funcionamento dos cursos de graduação, dos projetos e atividades
de pós-graduação e extensão e demais atividades do Centro Universitário;
Executar os procedimentos burocráticos referentes ao encaminhamento de
contratações, transferências, licenças, desligamentos e alterações contratuais
do pessoal do Centro Universitário, conforme indicação do Reitor;
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Definir os horários de trabalho do pessoal da Superintendência e supervisionar
o cumprimento dos horários contratuais de trabalho de todo o pessoal do Centro
Universitário;
Colaborar no processo de avaliação institucional;
Participar, como membro nato, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
Zelar pela preservação e correta utilização do patrimônio da Mantenedora
colocado a serviço do Centro Universitário;
Manter a ordem e a disciplina, na sua esfera de competência, sugerindo ao
Reitor, quando for o caso, as medidas cabíveis.

C. DEPARTAMENTOS
1. Cargo: Coordenador de Curso
Forma de acesso: o Coordenador de Curso é indicado para o respectivo cargo de
confiança pelo Reitor, ao qual estará subordinado.
Qualificação: comprovada experiência acadêmica e, preferencialmente, com título de
doutorado ou mestrado.
Mandato: 2 anos, podendo haver reconduções.
Atribuições principais:







Chefiar o Departamento que compreende as disciplinas de formação específica;
Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a estrutura do respectivo
Curso, compreendendo os Departamentos e disciplinas que dele fazem parte,
com os respectivos conteúdos;
Supervisionar a execução das atividades do Curso, zelando pela qualidade e
constante melhoria;
Informar o Reitor sobre o andamento dessas atividades;
Manter atualizadas as informações sobre o Curso e elaborar relatório anual
sobre as atividades, para encaminhamento ao Reitor;
Cumprir as determinações do Reitor, previamente adotadas ou referendadas
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, relativas ao Curso.

2. Cargo: Chefe de Departamento
Forma de acesso: o Chefe de Departamento é indicado para o respectivo cargo de
confiança pelo Reitor, ao qual estará subordinado.
Qualificação: comprovada experiência acadêmica e, preferencialmente, com título de
doutorado ou mestrado.
Mandato: 2 anos, podendo haver reconduções.
Atribuições principais:
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Representar o respectivo Departamento às autoridades e órgãos do Centro
Universitário;
Coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução das atividades de seu
Departamento, articuladas com as necessidades definidas pelos Coordenadores
de Cursos que participa, bem como o cumprimento dos programas e a
assiduidade dos seus professores;
Supervisionar a execução dos trabalhos auxiliares de seu Departamento, em
concordância com as diretrizes da Reitoria e normas da Secretaria Geral;
Sugerir à Reitoria a contratação ou demissão de pessoal para o seu
Departamento, ouvido o coordenador da disciplina respectiva;
Apresentar, anualmente, ao Reitor, relatório das atividades de seu
Departamento;
Manter a ordem e a disciplina, na sua esfera de competência, sugerindo ao
Reitor, quando for o caso, as medidas cabíveis.

D. ÓRGÃOS DE APOIO
1. Cargo: Chefe da Biblioteca
Forma de acesso: o Chefe da Biblioteca é indicado para o respectivo cargo de confiança
pelo Reitor, ao qual estará subordinado.
Qualificação: formação superior em Biblioteconomia e comprovada experiência na área
de organização e administração de bibliotecas.
Atribuições principais:


Manter o acervo da Biblioteca, distribuído fisicamente em conformidade com o
Regimento Geral, e organizar seus serviços de modo a fazê-los acessíveis a todos
os alunos, professores, pesquisadores e integrantes do Centro Universitário e
da Mantenedora.

2. Cargo: Chefe da Coordenadoria Geral de Informática
Forma de acesso: o Chefe da Coordenadoria Geral de Informática do Centro
Universitário, a serviço das atividades-fim de ensino, pesquisa e extensão do Centro
Universitário, é indicado para o respectivo cargo de confiança pelo Reitor, ao qual estará
subordinado, utilizando o sistema de computação integrada da Mantenedora.
Qualificação: formação superior em áreas afins e comprovada experiência na área de
informática.
Atribuições principais:
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Implantar, desenvolver e aplicar os recursos de informática, para sua utilização
adequada nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como nas
administrativas.

3. Cargo: Chefe dos Laboratórios Técnicos e de Ensino
Forma de acesso: o Chefe dos Laboratórios Técnicos e de Ensino é indicado para o
respectivo cargo de confiança pelo Reitor, ao qual estará subordinado.
Qualificação: comprovada experiência na área laboratorial ou docente atuante em
atividades experimentais.
Atribuições principais:


Assegurar às várias linhas de formação oferecidas pelo Centro Universitário, a
possibilidade de utilização das instalações laboratoriais com o melhor
rendimento dos investimentos humanos e materiais que nelas se façam.

E. ÓRGÃO DE REGISTRO ACADÊMICO
Cargo: Secretário Geral
Forma de acesso: o Secretário Geral é indicado para o respectivo cargo de confiança
pelo Reitor, ao qual estará subordinado.
Qualificação: graduação superior em curso que se inclua nas finalidades do Centro
Universitário ou no campo educacional ou em atividade compatível com a função e
comprovada experiência na área de secretaria escolar de nível superior.
Tem as atribuições centrais de documentação escolar e registro, inerentes ao processo
educacional e compreendendo as diretrizes legais e institucionais que visam à plena
regularidade da vida acadêmica, sendo de sua competência:







Supervisionar todo o pessoal administrativo da Secretaria Geral e superintenderlhe o trabalho;
Apresentar ao Reitor, em tempo hábil, os documentos a serem despachados, e
informar todas as petições de interessados ou da Reitoria;
Redigir e expedir a correspondência acadêmica do Centro Universitário FEI que
seja inerente a suas atribuições;
Redigir e subscrever os editais de chamada para exames e matrículas, os quais
serão publicados por ordem da Reitoria;
Abrir e encerrar, com o Reitor, os termos escolares previstos neste Regimento;
Subscrever e fazer publicar, regularmente, o quadro de notas e relações de
faltas, para conhecimento dos alunos, nos prazos determinados por este
Regimento ou pela Reitoria;
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Organizar e manter em dia o arquivo, de modo que se assegure a preservação e
ordem dos documentos escolares, bem como a coleção de leis, regulamentos,
instruções, despachos e demais registros acadêmicos necessários;
Cumprir, fazer cumprir e auxiliar o cumprimento das determinações legais,
estatutárias e regimentais, bem como determinações baixadas pela Reitoria, em
conformidade com as normas vigentes;
Secretariar as reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, lavrando as
respectivas atas;
Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por este Regimento ou
pela legislação vigente.
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CAPÍTULO 8 – POLÍTICA DE ATENDIMENTO DISCENTE
ATENDIMENTO AOS ALUNOS
São disponibilizados aos alunos vários serviços de atendimento e atividades de
acompanhamento que visam ao seu bem estar durante sua permanência acadêmica,
bem como oportunidade de desenvolvimento intelectual. Os principais serviços e
atividades estão descritos a seguir.
ATENDIMENTO DIDÁTICO-ADMINISTRATIVO
O atendimento relativo ao expediente didático-administrativo é realizado na Secretaria
Geral, onde são disponibilizados os serviços relativos ao registro acadêmico de modo
geral e a emissão de documentação. Consultas referentes à situação acadêmica do
corpo discente também podem ser realizadas via internet, por meio das páginas web da
Secretaria.
Os alunos contam ainda com os serviços da Coordenadoria Departamental, vinculada à
Secretaria Geral, responsável pelo relacionamento destes com os docentes dos diversos
departamentos, serviço este facilitado pela concentração dos docentes em um espaço
comum dentro do campus, a Sala Geral de Professores. A Instituição tem incentivado o
uso de ferramentas de informática como forma de intensificar os meios de diálogo entre
docentes e alunos, possibilitando um atendimento pedagógico mais ágil e eficiente.
ORIENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE ÁREAS DA ENGENHARIA
Semestralmente, os alunos do 2º período diurno e do 3º período noturno do Curso de
Engenharia realizam a opção para as diferentes habilitações oferecidas. Para orientar
tais alunos em suas escolhas, a instituição oferece palestras sobre cada uma das suas
áreas. As palestras são de responsabilidade dos coordenadores, que ressaltam a
qualidade do Curso e o mercado de trabalho para cada habilitação.
MONITORIA
Os alunos contam também com o serviço de monitoria para esclarecimentos de dúvidas
dos conteúdos programáticos e apoio a algumas atividades de ensino. Os monitores são
alunos que apresentam competência para o desenvolvimento das atividades indicadas,
aferidas por meio de processo seletivo desenvolvido pelos departamentos de ensino nos
quais as disciplinas estão lotadas. Os monitores são acompanhados por docentes
orientadores que proporcionam o embasamento teórico necessário para que os
mesmos possam realizar o efetivo atendimento aos demais alunos.
A Instituição disponibiliza, periodicamente, cerca de 200 vagas de monitoria. São
oferecidas bolsas-auxílio aos monitores com valores pagos por horas de atividades
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efetivamente realizadas no mês. O número de horas é limitado, visando não prejudicar
o rendimento escolar do aluno monitor.
Os trabalhos de monitoria são estabelecidos pelos próprios departamentos de ensino
de acordo com suas necessidades específicas. O departamento requisitante, levando em
consideração o projeto aprovado ou a verba destinada para este fim, faz o
dimensionamento do número de monitores a serem contratados. O processo de
inscrição dos candidatos, realizado pelo Setor de Recursos Humanos, é informatizado, e
o critério de seleção é pautado no bom rendimento escolar do candidato.
SETOR DE ESTÁGIOS
O Setor de Estágios e Empregos (SESEM) recebe continuamente ofertas de estágios e
empregos de pequenas, médias e grandes empresas e instituições, que são afixados em
quadro de aviso próprio e na internet, centralizando as ofertas de estágios para alunos.
O SESEM ainda orienta os alunos para a obtenção de estágios e agenda visitas e reuniões
de grupos de alunos nas empresas, mantendo contato com 8.000 empresas.
Intermedia, em média, 2.000 contratos de estágios por semestre. Para os formandos, o
setor presta serviço de orientação na obtenção de emprego, por meio de
relacionamento com as empresas ofertantes de vagas e encaminhamento de currículos
dos candidatos.
Os contratos de estágios são todos efetivados em conformidade com as disposições da
Lei nº11.788, de 25/9/2008, com anotação em carteira de trabalho, seguro e assinatura
de termo de compromisso.
Todos os estágios são acompanhados pelo SESEM, que exige da empresa a avaliação de
desempenho e relatório do aluno para fins de comprovação. O acompanhamento
acadêmico é realizado por meio de disciplina de estágio supervisionado.
ACESSO AOS LABORATÓRIOS DE ENSINO
A política de acesso aos laboratórios de ensino e pesquisa tem por objetivo incentivar a
complementação do conhecimento e a interação com os novos equipamentos
disponíveis na instituição. O acesso aos diversos laboratórios de ensino é autorizado
somente mediante a utilização dos equipamentos de proteção específicos a cada
atividade prática, respeitando-se as normas internas de segurança de cada área.
As atividades laboratoriais desenvolvidas. São as seguintes:


Aulas práticas curriculares, sob a responsabilidade dos docentes;



Atividades práticas complementares: complemento prático das disciplinas de
graduação, mediante planejamento da disciplina e agendamento de horário, sob
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a orientação de tutores e técnicos; ou memo mediante demanda discente,
quando há disponibilidade de horário, com intuito de reforço e fixação de
conteúdos;


Iniciação científica / tecnológica / didática: acesso aos alunos devidamente
inscritos nos respectivos programas institucionais, em horários
preestabelecidos, para realização de pesquisas orientadas;



Projetos de Formatura: orientados por professores especificamente capacitados
para esta função, os alunos projetam, confeccionam protótipos e realizam os
testes finais do projeto proposto;



Projetos especiais e temáticos, sob
coordenadores dos respectivos projetos.

responsabilidade

dos

docentes

ACESSO À BIBLIOTECA
O acervo da Biblioteca é de livre acesso aos alunos e ex-alunos bem como para a
comunidade. Por meio dos computadores, os usuários fazem suas pesquisas sobre a
localização do item do acervo nas estantes. A retirada dos materiais pode ser feita
somente por alunos regularmente matriculados. Os usuários realizam suas pesquisas no
recinto da biblioteca. O intercâmbio de acervo entre bibliotecas é realizado por
intermédio do Sistema Integrado de Bibliotecas Pergamum.
A vivência na Biblioteca é incentivada por meio de amplo espaço de estudos individuais
e em grupo, climatizado e com adequado apoio logísitico e de informática. Também
estão disponíveis salas multimídia para outras atividades de estudos e pesquisas.
As seguintes bases de dados estão disponíveis para usuários da biblioteca (detalhado no
item VII – Infraestrutura, com base no segundo semestre de 2015):






EBSCO - Information Services
PROQUEST – ABI Inform Global
TTC – Textile Technology Complete
IEEE (IEEE/IEL)
Portal de Periódicos Capes ( Science Direct, ASTM, Metadex, Scopus....)

Para a padronização dos trabalhos acadêmicos do Centro Universitário, a Biblioteca
desenvolveu o Manual para Apresentação Formal de Trabalhos Acadêmicos, o qual com
o auxílio dos professores na divulgação e disseminação são utilizados por toda
comunidade acadêmica.
A Biblioteca oferece recursos multimídia através de equipamentos especialmente
disponibilizados para este fim.

96

Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020

SALA DE ESTUDOS
Anexa à biblioteca do Campus São Bernardo do Campo, foi construída uma ampla sala,
com 829,32 m² de área, destinada a estudos discentes coletivo e individual, com
capacidade de atendimento a até 360 alunos sentados. A sala oferece uma estrutura
logística adequada para o desenvolvimento das atividades, acesso à rede sem-fio e
conforto térmico.
O conceito do espaço aberto concebido para o desenho da sala, busca incentivar a
integração dos estudantes, o desenvolvimento do trabalho em equipe e a convivência
na instituição.
PARTICIPAÇÃO DISCENTE EM ÓRGÃOS COLEGIADOS
O Centro Universitário FEI, segundo seu estatuto, possui um Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão que regulamenta e delibera sobre assuntos acadêmicos e
comunitários. Segundo esse mesmo estatuto, Capitulo I, Artigo 6º, uma das cadeiras
desse Conselho é reservada para a representação discente, por meio de um aluno
regularmente matriculado e indicado pelo Diretório Central dos Estudantes.
PROGRAMAS DE BOLSAS DE ESTUDO PARA GRADUAÇÃO
Com o propósito de cumprir o objetivo de possibilitar o acesso do maior número possível de
alunos carentes ao ensino superior, a Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros,
mantenedora do Centro Universitário da FEI, oferece bolsas de estudos e apoio aos alunos
bolsistas.
Bolsas de Estudo Graduação com recursos financeiros próprios: Bolsas de Assistência Social
(BAS)
Para que os alunos de baixa renda tenham acesso aos cursos de graduação ministrados pelo
Centro Universitário FEI, a Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros oferece:
(a) bolsas de estudos integrais para brasileiros que se enquadrem no perfil
socioeconômico de renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio;
(b) bolsas de estudos parciais de 50% (cinquenta por cento) para brasileiros que se
enquadrem no perfil socioeconômico de renda familiar mensal per capita de até três
salários mínimos.
Essas bolsas são oferecidas para os alunos aprovados em processo de seleção de bolsistas, em
conformidade com edital divulgado pela FEI, e custeadas com recursos de seu orçamento.
Além disso, também com escopo de possibilitar o acesso de alunos aos cursos de graduação
ministrados pelo Centro Universitário FEI, a mantenedora, Fundação Educacional Inaciana Pe.
Sabóia de Medeiros, participa do Programa Universidade Para Todos (ProUni), por meio do qual
são oferecidas bolsas de estudo do referido programa.
Bolsas de Estudo Graduação do Programa Universidade Para Todos (ProUni): Bolsas ProUni
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Pelo ProUni, de acordo a Lei n.º 11.096/2005, a mantenedora oferece:
(a) bolsas de estudo integral para brasileiros não portadores de diploma de curso
superior com renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio,
que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em
instituições privadas na condição de bolsista integral ou que sejam portadores de
deficiência, nos termos da lei;
(b) bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) a brasileiros não-portadores
de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o
valor de até tres salários mínimos, que tenham cursado o ensino médio completo
em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista
integral ou que sejam portadores de deficiência, nos termos da lei; e
Os candidatos às bolsas do ProUni são pré-selecionados pelos resultados e pelo perfil
socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), pelo Ministério da Educação,
cabendo à FEI aferir as informações por eles prestadas.
Para a manutenção das Bolsas de Estudo ProUni e BAS, a Instituição acompanha,
semestralmente, o aproveitamento acadêmico do bolsista e realiza novas análises do perfil
socioeconômico do grupo familiar, quando necessário. Afora isso, oferece-lhes um serviço de
escuta nos mais diferentes aspectos, estejam diretamente associados ou não a questões
acadêmicas, permitindo promover, quando necessário, seu encaminhamento a outros setores
do Centro Universitário ou mesmo externos.
Programas de Apoio aos Bolsistas Integrais
Para possibilitar a permanência dos bolsistas integrais na educação superior, a Instituição
oferece benefícios complementares, tais como transporte e alimentação, desde que se
enquadrem no perfil socioeconômico de renda familiar mensal per capita de até um salário
mínimo e meio. Esta iniciativa vem da convicção de que as bolsas de estudo são um meio para
a inclusão de brasileiros carentes no ensino superior e de que os benefícios complementares
são um meio para a permanência desses brasileiros no ensino.
Oferece, também, bolsas de estudo para estudantes brasileiros terem acesso aos cursos de PósGraduação Stricto (Mestrado e Doutorado) ministrados pelo Centro Universitário FEI, com o fim
de incentivar o desenvolvimento da pesquisa em continuidade aos estudos.
Bolsas de Estudo Pós-Graduação com recursos próprios: Bolsas Stricto Sensu
Para o desenvolvimento de pesquisas oferece:
(a) bolsas de estudo integrais aos pós-graduandos brasileiros, por mérito acadêmico,
para os cursos de mestrado e doutorado;
(b) bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) aos pós-graduandos
brasileiros, por mérito acadêmico, para os cursos de mestrado e doutorado.
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Essas bolsas são destinadas aos pós-graduandos aprovados em processo de seleção, em
conformidade com editais divulgados e custeadas com recursos de seu orçamento.
Desenvolve, também, programas de pesquisas na Graduação e, para incentivar os alunos com
bom rendimento escolar, oferece bolsas de estudo.
Bolsas de Incentivo à Pesquisa na Graduação
Para o desenvolvimento de projetos, como incentivo, a alunos de graduação, com interesse em
complementar sua formação acadêmica, oferece bolsas integrais e parciais de acordo com os
critérios divulgados pelo Centro Universitário, com a apresentação de projetos ao “Programa
PIPEx”, de Iniciação à Pesquisa e Extensão da FEI, como é batizado.
Anualmente, a FEI realiza um encontro, denominado SICFEI - “Simpósio de Iniciação Científica,
Didática e de Ações Sociais de Extensão da FEI”, onde os trabalhos são apresentados
publicamente e avaliados por um comitê, permitindo, inclusive, a premiação dos que mais se
destacam.
Programas de Financiamento de Estudos
Além das bolsas de estudo, para facilitar o acesso ao ensino superior, assim como a permanência
do aluno, a mantenedora participa de programas de financiamento.
Programa de Crédito Educativo para Calouros - Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de
Medeiros
A FEI possui convênio com a Fundação de Crédito Educativo - FUNDACRED, para que estudantes
com bom desempenho acadêmico, e que necessitem, possam celebrar contrato de crédito
rotativo. O financiamento é oferecido com recursos próprios, como um outro meio de acesso
aos cursos de graduação ministrados pelo Centro Universitário FEI ou para neles permanecer.
São adotados critérios próprios a serem cumpridos pelos estudantes para celebrar o contrato
de financiamento.
O valor destinado a este Programa varia de acordo com a destinação orçamentária.
O financiamento é exclusivo para cobertura, no todo ou em parte, do valor das mensalidades,
excetuando-se qualquer outro serviço.
Programa de Financiamento Estudantil – FIES
A FEI participa do FIES, programa de financiamento governamental, para permitir que os alunos
necessitados tenham acesso aos cursos de graduação ministrados pelo Centro Universitário FEI
ou para que neles permaneçam.
O acesso do aluno ao FIES é condicionado ao cumprimento dos critérios da legislação de
regência.
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INCENTIVO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, DIDÁTICA E DE AÇÕES SOCIAIS
A Instituição desenvolve programas de Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica,
Iniciação Didática e de Ações Sociais de Extensão, que devem ser entendidos como um
conjunto de ações de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e didático do
aluno e à sua formação humana e social. Consistem na concessão de bolsas a alunos
envolvidos no desenvolvimento de projetos, incentivando sua participação. A FEI
disponibiliza bolsas a alunos de graduação com bom rendimento escolar e com interesse
em complementar sua formação acadêmica. Os projetos têm duração de até 12 meses.
A operacionalização dos programas é realizada, de maneira informatizada, por meio da
plataforma “PIPEx_ONLINE”, acessada diretamente pelo Portal FEI, desenvolvido com a
finalidade de agilizar o processo de inscrição, avaliação e julgamento dos projetos pelos
pares, gestão de relatórios, rubricas eletrônicas de aprovação e verificação de
pendências. Desde 2011, a FEI realiza um encontro, denominado SICFEI - “Simpósio de
Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais de Extensão da FEI”, onde os trabalhos
são apresentados publicamente e avaliados por um comitê composto por membros
internos e externos.
PROGRAMA DE APOIO AO INGRESSANTE – PAI
Este programa, conforme descrito em detalhes na página 60 deste documento
(PROJETO 16), tem a finalidade de dar o suporte necessário aos alunos ingressantes,
para tornar a transição do ensino médio para o ensino superior mais tranquila, buscando
motivá-los, apoiá-los e desenvolver competências necessárias para a realização com
êxito do curso.
O programa está pautado na conscientização da responsabilidade do aluno no processo
de aprendizado e na geração de instrumentos de apoio a sua maturidade intelectual,
baseando-se, fundamentalmente, em três pilares: a acolhida, caracterizada por
palestras informativas sobre os recursos de aprendizagem; aulas de revisão e
esclarecimentos de dúvidas, não obrigatórias e complementares às aulas de teoria
realizadas por professores com dedicação integral dos departamentos envolvidos, e
disponibilização de ambiente virtual, como ferramenta de incentivo e intensificação dos
meios de diálogo entre docentes e alunos.
APOIO À MOBILIDADE ESTUDANTIL
Como decorrência da importância crescente que tem assumido a questão da
internacionalização da universidade, e também por ser esse um importante objetivo
institucional da FEI, ou seja: Incentivar intercâmbios e parcerias, não apenas com
instituições brasileiras, mas também com universidades e empresas estrangeiras foi
criado um “Programa de Intercâmbio e Relações Internacionais”, administrado pela
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Coordenadoria de Relações Internacionais, cujos principais objetivos estão descritos a
seguir:







Realizar o atendimento e acompanhamento de alunos da FEI que pretendem
estudar no exterior.
Realizar o atendimento e orientação aos alunos estrangeiros que pretendem
estudar na FEI.
Manter contato permanente com as instituições parceiras para troca de
informações e o fortalecimento das atividades de cooperação internacional;
Assessorar a Reitoria na indicação e celebração de novos convênios e
acompanhamento para execução e renovação dos acordos já existentes;
Participar em eventos, com o objetivo de intensificar a cooperação entre a FEI e
outras Instituições de Ensino Superior;
Assessorar a Reitoria para receber delegações estrangeiras e personalidades do
cenário acadêmico e social na condição de visitantes, professores e palestrantes;

Durante o ano de 2015, um total de 80 alunos de graduação participou de programas de
intercâmbio internacional em 12 países. Por meio do Programa Ciência sem Fronteiras,
patrocinado pelo governo federal, foram enviados 55 estudantes de graduação para
realizarem parte de seus estudos em universidades estrangeiras.
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA
O “Centro de Vivência Desportiva, Recreação e Lazer” (CVDRL) é o responsável por
promover e desenvolver, junto a comunidade FEI, a prática esportiva. Para isso,
promove todo ano várias competições esportivas que integram a comunidade, e
desenvolvem o senso de disciplina, de cooperação e de responsabilidade. Têm acesso à
programação do Centro de Vivência, alunos, professores, funcionários, filhos de
funcionários, antigos alunos, e alunos da rede pública e privada da região por meio de
convênios específicos. No ano de 2015, por exemplo, foram promovidos 11 torneios em
diferente modalidades esportivas.
Regularmente, a instituição disponibiliza aos estudantes atividades orientadas em suas
diversas quadras esportivas, bem como a utilização diária da academia de musculação e
piscina.
Além dessas atividades, o CVDRL também desenvolve alguns projetos específicos com o
objetivo de incentivar a prática esportiva entre alunos, professores e funcionários da
FEI.


“Eu Pratico Esporte na FEI”
Turmas de Treinamento em diversas modalidades esportivas.
Tem como objetivo a recreação e melhora da técnica na modalidade em que o
aluno tenha mais afinidade.
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“É hora de Esporte!”
Treinamento Esportivo, proporcionando ao aluno participante reverter às horas
de treino em atividade complementar no seu curso de graduação.

INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
Tendo por finalidade a formação integral do alunado, destacam-se duas ações
institucionalizadas - o “FEIstival de Música” e o “Sarau Literário” - que vêm tornando-se
espaços de integração e de formação por meio das artes e cultura.
PASTORAL E ATENDIMENTO RELIGIOSO
A FEI proporciona a atividade pastoral, buscando incentivar a cooperação entre os
estudantes, a formação espiritual e humana, a orientação pessoal e, sobretudo,
preparar os estudantes para o serviço aos outros.
Ao longo do ano letivo, todas as terças e sextas-feiras (no campus SBC) e as quarta-feiras
(no Campus SP) são celebradas missas para a comunidade interna.
A ação evangelizadora litúrgica da FEI estende-se às comunidades do entorno da FEI com
a tradicional missa dominical. A presença, cada vez mais numerosa, é constituída de
famílias que residem no Bairro Assunção, e ao redor do campus.
Também existe um serviço de atendimento e orientação espiritual, desenvolvido pelo
assistente religioso, que conta também com a colaboração de professores e funcionários
no encaminhamento de algumas situações especiais.
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CAPÍTULO 9 – INFRAESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA
ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES PREDIAIS
O Campus de São Paulo, situado no bairro: Liberdade com 11.621,85 m² de área
construída é formada por dois blocos, interligado por rampas.
Bloco A - dispõe de 06 andares, com as seguintes instalações:









6º andar: Reitoria, Secretaria Escolar, Secretaria do Programa de Pós-graduação
Lato Sensu, Coordenadoria do Curso de Administração, Tesouraria, Posto
Bancário e sala para os Professores aulistas;
5º andar: 02 salas de aulas, 01 mini-auditório com capacidade para 40 pessoas,
16 salas para professores de tempo integral, 01 sala de reuniões, 01 sala com
computadores em rede, sala para Coordenadoria e sala para Atendimento dos
Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu;
4º andar: mezanino, setor de estágios e empresa JR FEI;
3º andar: recepção, cafeteria e pátio coberto;
2º andar: 06 salas de aula para graduação;
1º andar: 03 laboratórios de informática com 40 micros em rede por laboratório.

Bloco B - dispõe de 05 andares, com as seguintes instalações:









5º andar: quadra de esportes coberta com vestiário acessível.
4º andar: sala de leitura e estudos da biblioteca, sala de projeções de vídeo e
mezanino;
3º andar: sala de acervo da biblioteca, Capela e auditório com capacidade para
280 pessoas;
2º andar: 08 salas de aula para graduação e pós-graduação;
1º andar: 07 salas de aula para graduação e pós-graduação e 01 auditório para
80 pessoas.
03 elevadores e rampas de acesso interligando os 2 blocos.
Estacionamento para funcionários e professores com capacidade para 45
veículos.
O Campus conta com dispositivos e áreas (rampas, elevadores, sanitários e
plataforma elevatória), dando ao prédio o devido selo de acessibilidade.

O Campus São Bernardo do Campo (SBC) tem área total do terreno de 232.882 m² e
64.980 m² de área construída. Cerca de 100.000 m² do terreno se destinam a
estacionamento, com capacidade para 2.500 veículos de passeio. As principais áreas
construídas podem ser assim descritas:


Prédio A – “Lauro Gomes”: abrange dois pavimentos com 4.693,51 m² de área.
Construído em 1966, foi reformado totalmente em 2012. Nele funcionam:
Secretaria Geral, Biblioteca e Sala de Estudos, Reitoria, Superintendência, SAET103
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Seção de Apoio a Eventos e Transportes, Audiovisual, Recursos Humanos,
Coordenadoria de Comunicação e Divulgação.


Prédio B – Abrange um pavimento com 3.490,61 m² de área. Funcionam
Anfiteatros (com capacidade para 72 alunos), sala de estudos, sala de desenho,
sala de monitoria. Inclui também Coordenadoria Departamental, Sala dos
Professores e Chefes de Departamentos, Posto Bancário, Seção de Tesouraria,
Setor de Estágios e Empregos, Associação Atlética Acadêmica, Centro de Estudos
de Alunos, Diretório Central de Estudantes (DCE), Pastoral Universitária e
Assistente Religioso, Laboratórios de Produção/Elétrica e Mecânica, e moderno
Auditório com capacidade para 93 pessoas.



Prédio C - Abrange um pavimento com 2.530,11 m² de área, que também foi
reformado no ano de 2012, onde funcionam: praça de alimentação, restaurante,
livraria, copiadora, Associação dos Funcionários, ambulatório médico, refeitório,
Diretório Acadêmico de Engenharia e Centro de Estudos de Ciência da
Computação.



Prédio D – Abrange área com 3.716,65 m². Nele estão alojados o Centro de
Laboratórios Elétricos, Laboratórios de Física, Salas de aulas, Sala dos Professores
de Tempo Integral do Departamento de Engenharia Elétrica, Programa de Bolsas
de Estudos, Coordenadoria de Relações Internacionais, Secretaria de Iniciação
Científica, CPA-Comissão Própria de Avaliação, Seção de Portaria e Inspetoria e
Segurança do Trabalho, Laboratório FEI/SMS e Laboratório FEI/Telefônica-Vivo.



Prédio E – “Salvador Arena”: consiste num grande galpão industrial em estrutura
metálica. Construído em 1967, tendo passado por ampla reforma durante o ano
de 2011, para substituição do telhado (área total: 6.312,22 m²). Abriga salas de
aulas e o Centro de Laboratórios Mecânicos que atende as áreas de Civil,
Mecânica, Automobilística, Materiais e Têxtil; Sala de Professores de Tempo
Integral do Departamento de Engenharia Têxtil, Centro de Pesquisas Têxteis
(IPEI), Laboratório de Ensaios Mecânicos e Metrologia (IPEI), Sala da
administração do C.L.M., área de desenvolvimento de projetos de veículos
Fórmula, Fórmula elétrico, Baja, Aero design, Máquinas Agrícolas, projetos de
formatura e Futebol de Robôs.



Prédio F – “Santino Chiareto”: construção industrial com um e dois pavimentos.
É constituído por conjuntos de salões com mezaninos. Erguido em 1978,
apresenta uma área de 2.861,55 m². Nele funcionam o Laboratório de
Engenharia Civil, pertencente ao Centro de Laboratórios Mecânicos, áreas do
Setor de Manutenção, Seção de Custos e Patrimônio, Setor de Compras,
Suprimentos e Almoxarifado.



Prédio G – “Prof. Dino Bigalli”: construção de um pavimento tipo industrial e
erguido em 1967, foi reformado em 2008. Abriga o Centro de Laboratórios
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Químicos, que atende as áreas Química e Têxtil e a Coordenadoria Geral dos
Laboratórios. Área de 2.046,28 m².


Prédio H - “Selmi Dei”: construção de 1.149,20 m² de área, ocorrida em 1976/77.
Foi reformado em 2010. Abriga o Centro de Pesquisas Químicas (IPEI), o IPEIInstituto de Pesquisas e Estudos Industriais, Empresa JR FEI, Lanchonete e
Copiadora.



Prédio I - “Lavínia Rudge Ramos” e Prédio J – “Sabóia de Medeiros”: construção
de 1974/75 com dois blocos totalizando 7.377,06 m². Foram reformados em
2010 e apresentam 42 salas de aulas para 80 alunos cada, 02 auditórios, sendo
um com 175 lugares e outro com 155 lugares. No Prédio I encontra-se o
Laboratório de Mecânica dos Fluídos I e II e Diretório Acadêmico do Curso de
Administração de Empresas.



Prédio K – Abrange 05 pavimentos com 19.828,13 m² de área. No térreo e
primeiro andar ficam as salas de aulas, assim como sala dos professores da
graduação. No segundo andar estão instalados os laboratórios de informática.
No terceiro, junto com outros laboratórios de informática está a Coordenadoria
Geral de Informática e os Laboratórios do PACE (parceria da FEI e a General
Motors). O quarto andar contém laboratórios, salas de aulas, laboratório de
Produção e Secretaria do IECAT. O quinto andar abrange o Laboratório de
Tecnologia da Informação, Secretaria da Pós-Graduação Stricto Sensu, Salas de
Coordenadores e Professores dos Programas Stricto Sensu de Engenharia
Elétrica, da Engenharia Mecânica e da Engenharia Química, e os professores em
Tempo Integral dos Departamentos de Ciências Sociais e Jurídicas, da Ciência da
Computação, da Engenharia de Materiais e da Engenharia de Produção com as
respectivas chefias.



Prédio N - Piscina semiolímpica com 08 raias, coberta e aquecida, placar
eletrônico digital computadorizado, projetado para o local, arquibancada para
800 pessoas, administração, vestiários feminino e masculino, salas de
musculação e artes marciais, áreas de lazer. Área total de 2.258,24 m2.
Inaugurada em agosto de 1997, teve suas instalações reformadas entre outubro
de 2010 e abril de 2011. Contando atualmente com sistema de aquecedores
solares para a piscina.



Prédio O – Construção de 180,36 m2 de área, onde funciona a Portaria Principal.



Prédio P – Torre da Caixa D’água. Construída em 1981/1982, tem, 46 metros de
altura e capacidade para 470.000 litros de água. Área 224,51 m².



Prédio R - Capela de Santo Inácio de Loyola: foi construída em 1978 em concreto
aparente. Área: Área 662,84 m². Reforma para ampliação em 2012.
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Prédio S - Ginásio de Esportes: com área total de 2.478,69 m2, arquibancada para
1300 pessoas, quadra para diversas modalidades esportivas, área de lazer e
recreação, sanitários e vestiários acessíveis, depósitos, sala da Associação
Atlética e a Coordenação do Centro de Vivência Desportiva, Recreação e Lazer.
Inaugurado em novembro de 1982.



Prédio T – Construção de dois pavimentos com 2.020,92 m² de área, erguida em
1984 e reformada em 1995. Nova reforma em 2013 e 2014. Total de 20 salas de
aulas e 01 auditório com 71 lugares. Plataforma elevatória para Portadores de
Necessidades Especiais.



Prédio U – Complexo Esportivo constituído de 02 quadras poli esportivas
descobertas, campo de futebol, campo de futebol society, pista de atletismo,
área para salto em distância, lançamento de dardo, arremesso de disco e peso,
vestiários feminino e masculino, setores médico e administrativo, depósito de
materiais esportivos, torre d’água, arquibancada para 1300 pessoas, distribuídos
numa área total de 16.650 m2. Construído em 1985.

INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA
A instituição possui uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes bastante atuante,
composta por um grupo de 12 pessoas. Também há uma Brigada de Incêndio constituída
por 150 pessoas, preparadas para emergências. A segurança pessoal é realizada por 15
funcionários do Centro Universitário FEI, e a segurança patrimonial é terceirizada.
ACESSO PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Existem no campus SBC rampas de acesso aos prédios, além de 13 elevadores com
espaço para cadeiras de rodas, (sendo 1 no Prédio D; 2 no Prédio E, 5 no Prédio K, 2 no
Prédio Lauro Gomes, 1 no Prédio Sabóia, 1 no Prédio Lavínia, 1 no Prédio T), e os
sanitários estão adaptados para alunos com necessidades especiais. Há vagas
reservadas nos estacionamentos próximas aos principais prédios.
No campus SP há 6 sanitários adaptados para portadores de necessidades especiais e o
acesso às instalações é garantido por rampas e três elevadores.
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS
Fazem parte das instalações administrativas no campus SBC os seguintes setores:






Reitoria com 404 m²;
Coordenadoria Departamental com 24 m2;
Secretaria Geral com 344 m2;
Tesouraria com 69 m2;
Setor de estágios com 33 m2.
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No campus SP têm-se os seguintes setores administrativos:






Reitoria e administração com 285 m²;
Coordenadoria Departamental com 70 m2;
Secretaria Geral com 208 m2;
Tesouraria com 23 m2;
Setor de estágios com 13 m2.

INSTALAÇÕES DOCENTES E SALAS DE AULA
Fazem parte das instalações para docentes do Campus SBC:







Duas salas de professores (uma no prédio B com 430 m2; e outra no prédio K com
195,36 m2);
Gabinetes de trabalho para chefes de departamento no Prédio B: 02 salas com
11,5 m² cada; 02 salas com 13,15 m² cada; 01 sala com 18,4 m²; 01 sala com
25,35 m²;
Gabinetes de trabalho para professores tempos integrais com 9,0 m² cada, no
Prédio K;
Salas de tempos integrais da Engenharia Mecânica localizada no 5º andar do
prédio K – salas K509, K510, K511, com 97,38 m² cada.
Salas de tempos integrais da Engenharia Elétrica localizadas no 5º andar do
prédio K – salas K503, K504, K505, com 97,38 m² cada.
Sala de tempos integrais da Engenharia Química localizada no 5º andar do prédio
K – salas K514, com 97,38 m².

O Campus SBC conta com 97 salas de aulas, distribuídas em 5 prédios. As salas podem
abrigar simultaneamente mais de 5.500 alunos.
 21 salas no Prédio I
 21 salas no Prédio J
 09 salas no Prédio B
 26 salas no Prédio K
 20 salas no Prédio T
No Campus SP tem-se 28 salas de aula, distribuídas em 2 prédios. Área de 300 m2 para
professores de tempo integral (cursos de mestrado e doutorado).
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BIBLIOTECA
Instalações físicas
De acordo com o Conselho Regional de Biblioteconomia, em vistoria realizada à
Biblioteca, a mesma está funcionando dentro dos padrões exigidos e possui sistema
antifurto. A Biblioteca do campus São Bernardo do Campo está situada no Prédio Lauro
Gomes no andar térreo e a biblioteca do campus São Paulo, no 3º andar.
O acesso às informações ao acervo bibliográfico é possível pelo banco de dados
bibliográficos Pergamum, que ampliou significativamente as possibilidades de busca e
recuperação de informações pelos docentes, discentes funcionários e comunidades em
geral.
Existe uma distribuição por assunto utilizando a classificação C.D.U. nas estantes de
livros e periódicos, respeitando o espaço necessário para evitar umidade e mofo e
visando a um aproveitamento adequado de nosso espaço físico. A biblioteca do campus
SBC tem 1.934,77 m², sendo: 829,32m² sala de estudo e 1.105,45 m² do acervo. A
biblioteca do campus SP possui 495,80 m2, sendo: 267,85 m² para acervo e 227,95 m²
para estudos em grupo e individual. O acervo das duas bibliotecas é unificado pelo
sistema Pergamum já descrito.
Horário de funcionamento
De segunda a sexta-feira das 07:00 às 21:45, e aos sábados das 8:00 às 14:45.
Pessoal técnico-administrativo
Funcionários – Campus SBC:
 05 Bibliotecárias;
 01 Analista de Suporte
 08 Auxiliares de Biblioteca.
Funcionários – Campus SP
 02 Bibliotecárias;
 02 Auxiliares de Biblioteca.
Formas de atualização e expansão
Catálogos, e-mails e outras comunicações são enviados aos nossos professores para
conhecimento de novas publicações, sendo as aquisições para atualização do acervo
realizada por meio de impresso padrão (disponível na página da biblioteca - área do
professor) preenchida pelo professor solicitante e com o parecer do Chefe do
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Departamento, são analisadas também pelos Chefes de Departamento as solicitações e
sugestões de nossos alunos. Procura-se manter a proporcionalidade do número de
alunos em relação às disciplinas do curso e áreas afins.
Serviços oferecidos









Intercâmbio com as bibliotecas de outas instituições de ensino superior;
Comut – Sistema de Comutação Bibliográfica;
Sumário Eletrônico;
Confecção de Ficha Catalográfica;
Renovação e Reserva de Materiais via web;
Confecção do “Cartão Unificado”;
Malote Literário;
Normalização de Trabalhos Acadêmicos.

Periódicos
Visando possibilitar acesso às informações atuais que são indispensáveis ao curso, existe
na biblioteca política que procura atender a todas as solicitações de aquisição de
periódicos relativos às áreas de ensino e pesquisa.
Bases de Dados
Complementando os periódicos impressos os usuários da biblioteca têm acesso as
seguintes bases de Dados:
EBSCO - Information Services, base de dados Business Source Complete, abrange todas
as áreas de administração e economia, provê acesso ao texto completo de 11.200
publicações incluindo mais de 1.500 periódicos científicos.
ProQuest - ABI/INFORM Global é especializada em Negócios, Gestão e áreas correlatas,
trazendo conteúdo essencial em todos os seus ramos.
Science Direct é uma plataforma de pesquisa que oferece acesso a resumos e texto
completo de artigos nas áreas científicas e tecnológicas. Os usuários poderão acessá-la
através do Portal de Periódicos da Capes.
ASTM International as normas desempenham um papel importante na economia global
fornecendo informações que auxiliam na padronização de setores como design,
produção industrial e comércio. Os usuários poderão acessá-la através do Portal de
Periódicos da Capes.
SCOPUS com resumos e citações da literatura científica e de fontes de informação de
nível acadêmico na Internet. A Scopus indexa mais de 15 mil periódicos, cerca de 265
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milhões páginas da Internet, 18 milhões de patentes, além de outros documentos. Os
usuários poderão acessá-la através do Portal de Periódicos da Capes.
Metadex é uma base de dados produzida pela CAMBRIDGE SCIENTIFIC ABSTRACTS, que
proporciona ampla cobertura da literatura internacional sobre metais. Além de tópicos
específicos sobre metais (que incluem nomenclatura de ligas específicas, compostos
intermetálicos e sistemas metalúrgicos), são cobertas categorias básicas de metalurgia
como: materiais, processos, propriedades e produtos.
IEEE/IEL – Institute of Electrical and Electronics Engineers é responsável pela publicação
dos principais títulos nas áreas de Engenharia, Tecnologia e Ciências da Computação.
Fornece acesso a mais de 2 milhões de artigos de periódicos, Conferências e Normas
Técnicas. Atualizações semanais com mais de 25 mil novos documentos adicionados
mensalmente.
Jornais e Revistas
A importância da atualização diária quanto aos acontecimentos mundiais dentro de uma
formação humanística, característica de nossa instituição é tida como fundamental para
a Biblioteca, sendo assim assinaturas de jornais e revistas semanais são regularmente
renovadas.

LABORATÓRIOS DIDÁTICOS
Instalações físicas
Os Laboratórios de ensino e pesquisa estão localizados em 7 prédios do Centro
Universitário FEI, todos no campus SBC, e são gerenciados pela Chefia dos Laboratórios
de Ensino, subdividida em três grandes áreas, chamadas de Centro de Laboratórios
Elétricos (CLE), Centro de Laboratórios Mecânicos (CLM) e Centro de Laboratórios
Químicos (CLQ).
As atividades do CLE se concentram em suporte às atividades docentes e de pesquisa
dos Departamentos de Engenharia Elétrica, Ciência da Computação e Física. O CLM se
destina ao apoio das atividades de ensino e pesquisa dos Departamentos de Engenharia
Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Civil e
Engenharia Têxtil, enquanto que o CLQ atende às necessidades de ensino e pesquisa dos
Departamentos de Engenharia Química, Engenharia de Materiais e Engenharia Têxtil.
Fisicamente, os três centros de laboratórios estão localizados no campus SBC. O CLE
conta com 35 laboratórios distribuídos numa área útil de 1.685m², e com capacidade
para atender até 769 alunos simultaneamente. O CLM administra 25 laboratórios
distribuídos numa área útil de 3685m², podendo atender até 942 alunos
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simultaneamente. O CLQ é constituído por 19 laboratórios que ocupam área útil de
1327m², sendo capaz de atender simultaneamente 456 alunos.
Horário de funcionamento
O horário de funcionamento é de 2as. às 6as. feiras das 07:20 às 22:40 horas e aos
sábados das 07:20 às 17:40 horas.
Pessoal técnico-administrativo
A equipe de apoio dos Centros é formada por técnicos específicos da área e
funcionários administrativos com formação universitária, totalizando 60 integrantes
em regime de 44horas/semanais, assim distribuídos:
•

01 Chefe Geral dos Laboratórios.

CLE (Centro de Laboratórios Elétricos)
• 01 Assistente Administrativo;
• 01 Auxiliar Administrativo;
• 01 Técnico Auxiliar de Ensino;
• 04 Técnicos Plenos;
• 04 Técnicos Júniores;
• 01 Aprendiz – Eletricista de Manutenção.
CLM (Centro de Laboratórios Mecânicos)
• 01 Assistente Administrativo;
• 01 Auxiliar Administrativo Sênior;
• 01 Auxiliar de Escritório;
• 03 Técnicos Auxiliares de ensino;
• 01 Auxiliar de Laboratório;
• 04 Técnicos Instrutores de Laboratório;
• 02 Técnicos de Edificações;
• 01 Técnico Pleno;
• 16 Técnicos Preparadores Instrutores;
• 02 Técnicos em Edificações;
• 01 Aprendiz de Mec. Automobilística.
CLQ (Centro de Laboratórios Químicos)
• 01 Assistente administrativo pleno;
• 01 Auxiliar de escritório;
• 01 Almoxarife químico;
• 02 Técnicos júniores em química;
• 03 Técnicos plenos em química;
• 03 Serventes de laboratório.
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Equipamentos
Relação completa de laboratórios e equipamentos de cada centro, e descrição das
atividades principais, encontra-se disponível na Instituição.
Formas de atualização e expansão
No mês de outubro de cada ano é solicitada uma relação dos equipamentos e
reformas a serem realizadas no ano seguinte aos chefes de departamento, através de
comunicação interna enviada pelo Coordenador dos três Centros de Laboratórios. Esta
relação, junto com Plano de Trabalho que detalha atividades e custos de implantação
dos equipamentos e reformas é então encaminhada à Assistente do Centro de
Laboratório relacionado à área de atuação do Plano de Trabalho, que providencia a
atualização e/ou expansão após aprovação do investimento pela mantenedora.
COORDENADORIA GERAL DE INFORMÁTICA – CGI
Instalações físicas
A Coordenadoria Geral de Informática - CGI constitui-se em um centro de apoio ao
desenvolvimento das atividades didáticas, de pesquisa e administrativas relacionadas à
computação da Fundação Educacional lnaciana Pe. Saboia de Medeiros e suas
instituições.
Infraestrutura
Para dar suporte aos mais variados tipos de projetos de graduação, pós-graduação,
mestrado e doutorado a CGI dispõe de laboratórios atualizados, com plotters e mais de
2.000 computadores, interligados em redes heterogêneas, no conceito cliente/servidor.
Como centro de computação criado com fins educacionais, técnicos e científicos não se
limita a equipamentos de variadas e complexas configurações, mas também possui
ampla variedade de softwares básicos e aplicativos, sempre em versões atualizadas,
ocupando lugar de vanguarda, com acervo de alto nível.
O usuário tem acesso aos computadores com independência e privacidade, tanto em
laboratórios como em salas específicas para grupos de projetos; além disso, usufrui de
alta potencialidade e flexibilidade, devido à plataforma dos computadores que operam
interligados em rede, possibilitando ampla mobilidade e rápido acesso a todo banco de
softwares da CGI. Dessa forma, possibilita-se a elaboração de complexos projetos em
qualquer área da engenharia, da administração e da ciência da computação, principais
áreas de ensino do Centro Universitário FEl.
Está disponível o acesso à rede wireless (rede sem fio) em pontos estratégicos dos
campi, como forma de apoio à pesquisa e aprendizado. Os locais onde a rede sem fio
está disponível podem ser consultados nos quadros de aviso espalhados pelos campi.
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Laboratórios de apoio ao ensino e de estudos
A Coordenadoria Geral de Informática possui laboratórios de ensino e estudo, utilizados
para realização de aulas, trabalhos solicitados por disciplinas e para estudo livre. O
horário de funcionamento dos laboratórios é de 2ª à 6ª feira, das 07:20h às 22:40h e aos
sábados, das 07:20h às 16:40h.
No campus SBC, são: 19 laboratórios, cada um composto por 28 computadores e 07
laboratórios com 37 computadores cada. No Campus SP são 3 laboratórios com 40
computadores cada. Todos os computadores de última geração, com ambiente
Windows 7 Professional. Outros ambientes operacionais estão disponíveis para uso em
aulas, como Linux, NT Server e outros.
Entre os Serviços existentes estão:
- Acesso aos Serviços da FEInet;
- Acesso à Internet;
- Servidor de impressão e plotter.
LABORATÓRIOS ESPECIAIS


Laboratório de Manufatura Digital

Localizado no 4º andar do Prédio K, sala K4-10, é utilizado tanto por alunos de graduação
quanto de pós-graduação em aulas práticas e teóricas e também para atividades de
pesquisa. Este laboratório permite o estudo de todo o gerenciamento do ciclo de vida
de produtos (PLM – Product Lifecycle Management), baseando-se também em
ferramentas de manufatura digital. Esse laboratório permite que a instituição realize
estudos sobre sistemas de produção baseados em tecnologia da informação,
manufatura digital, automação industrial e estratégia de negócios.


Laboratório de Interface Homem-Máquina, Realidade Virtual e Hipermídia.

Este laboratório, localizado no 4º. Andar do Prédio K, sala K4-08, oferece estrutura
computacional para diversos trabalhos nessas três áreas, além de atender as
necessidades de aplicação para Web e sistemas de modelagem 2D e 3D comuns em
Computação Gráfica.
O laboratório tem como objetivo atender aulas que abordam os seguintes assuntos:
Projetos e Testes de Interface Humano Computador, Simulação e Modelagem de
Ambientes Virtuais, projeto e desenvolvimento de Multimídia e Hipermídia, construção
e publicação de servidores Web. Atende também aos alunos que participam dos
concursos de “Maratona de Programação”, com dedicação de 20 horas semanais para
atividades de desenvolvimento de programas.


Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos
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Localizado no 4º. Andar do Prédio K, na sala K4-01, atende principalmente as disciplinas
de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos dos cursos de Ciência da
Computação e Engenharia, fornecendo a infraestrutura necessária para essas disciplinas
ou mesmo desenvolvimentos para Internet. Com a evolução rápida de sistemas
distribuídos, tecnologia VOIP, redes wireless, entre outras evoluções, este laboratório
permite realizar experimentos mais sofisticados e importantes para a fixação e
aprendizado de conhecimento de redes de computadores pelos alunos. Além disso,
pode servir como laboratório de pesquisa e desenvolvimento de projetos de formatura
que envolvam sistemas wireless, grid computing ou mesmo uso de clusters.


Laboratório de Sistemas Operacionais e Banco de Dados

Localizado no 4º. Andar do prédio K, sala K4-09, atende as necessidades das disciplinas
Sistemas Operacionais e Banco de Dados. Cabe ressaltar que este laboratório, montado
na configuração proposta, permite aulas mais aprofundadas e experimentos avançados
capacitando nossos alunos a operar corretamente os sistemas operacionais Windows e
Linux. A estrutura deste novo laboratório inclui a possibilidade de desenvolver
experimentos completos em Windows e LINUX, bem como a recuperação total das
configurações originais após a inicialização do computador. Atende também aos alunos
que participam dos concursos de “Maratona de Programação”, com dedicação de 20
horas semanais para atividades de desenvolvimento de programas.


Laboratório de Projeto de Formatura (TCC)

As disciplinas de “Projeto de Formatura” dos diversos cursos são consideradas muito
importantes, pois agregam o conhecimento adquirido ao longo dos cursos, fornecem
aprendizado para trabalho em grupo, redimensionamento da criatividade e das ideias,
organização e gerência de projeto, além de fixar os conteúdos teóricos e práticos
adquiridos ao longo do curso em uma atividade de aplicação real. Por isso, a instituição
da grande importância para o fornecimento da estrutura a fim de que mais e melhores
projetos possam ser pesquisados, desenvolvidos e testados pelos alunos dos diversos
cursos.
A descrição que se segue considera apenas o laboratório de projetos de formatura do
curso de ciência da computação, como exemplo, embora existam outros laboratórios
com essa finalidade, adaptados às necessidades de cada curso.
Esse Laboratório está localizado no 4º. Andar do Prédio K, na sala K4-02. Sua
configuração, para o curso de ciência da computação, possui computadores PCs de alto
desempenho, com maior capacidade de memória, suficiente para rodar aplicações mais
recentes e sofisticadas. Além disso, o laboratório está conectado a uma rede
independente que interliga as máquinas, com acesso a Internet e sem acesso aos
servidores da FEI. Isso permite que as máquinas possam ser desbloqueadas para uso e
configuração livre pelos alunos. Sem essa liberdade não seria possível a realização de
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muitos experimentos que necessitam de configuração de máquina em níveis mais baixos
(próximos do hardware), pelos alunos.
Horário de funcionamento
O horário de funcionamento do CGI é de segunda a sexta-feira das 7:20 às 22:40 horas
e aos sábados, das 7h:20 às 16h:40 horas.
Pessoal técnico-administrativo
 01 Coordenador Geral de Informática
 01 Assistente Administrativo Pleno
 01 Chefe de Sistemas da Informação
 01 Analista de Sistemas Sênior
 01 Analista de Sistemas Pleno
 02 Analistas de Sistemas Júnior
 01 Analista de Dados Pleno
 02 Analista de Desenvolvimento Júnior
 02 Analistas de Desenvolvimento Pleno
 01 Chefe de Suporte Técnico
 01 Auxiliar de Escritório
 01 Auxiliar Administrativo Pleno
 02 Técnicos de Suporte Sênior
 01 Técnico de Suporte Pleno
 06 Técnicos de Suporte Júnior
 01 Auxiliar Técnico
 05 Atendentes
 01 Chefe de Tecnologia e Redes
 01 Analista de Suporte à Rede Sênior
 01 Analista de Suporte à Rede Pleno
 03 Analistas de Suporte à Rede Júnior
Equipamentos de informática
A tabela a seguir informa o número de computadores à disposição dos usuários, tanto
no campus de São Bernardo quanto no de São Paulo.

Tipo de equipamento

Setor Administrativo
Campus SBC / Campus SP

Graduação
SBC / SP

Computadores (PCs)

370 / 41

2.004 / 172

Servidores

14 / 2

65 / 7

Pós-graduação
SBC / SP
2.004 / 172 (os mesmos já
considerados na graduação)
65 / 7 (os mesmos já
considerados na graduação)
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Existe uma área de manutenção interna preventiva localizada no campus SBC e que
atende aos dois campi. Os equipamentos de grande porte (servidores, switches, entre
outros) possuem contrato de manutenção com empresas externas ou serviços avulsos
de manutenção com empresas autorizadas, conforme a necessidade.
Acesso a redes e softwares
Os computadores de todas as unidades da Fundação Educacional Inaciana “Pe. Saboia
de Medeiros” estão interligados formando uma rede do tipo intranet, denominada Rede
FElnet.
O gerenciamento da FElnet é feito pela Coordenadoria Geral de Informática, que a
constituiu como rede própria e específica, diferenciando-a de cada uma das demais
redes em funcionamento nos diferentes campi (São Paulo e São Bernardo do Campo).
A FEInet oferece a seus usuários:






Serviços de informação;
Correio eletrônico;
Acesso a softwares especializados em diversas áreas da engenharia,
computação e administração;
Acesso a servidores didáticos (de arquivos, gerenciadores de dados, de
aplicações);
Acesso à Internet.

Podem acessar a rede todos os alunos regularmente matriculados, professores e
pesquisadores devidamente credenciados, além de funcionários autorizados.
O pedido para “Criação de conta de acesso aos serviços/ recursos de informática” é
feito juntamente com a matrícula e sua validade é mantida por todo o período em que
o aluno estiver cursando e devidamente matriculado. Após o cadastro, serão
colocados à disposição os dados para acesso (username e password).
O usuário que constatar qualquer irregularidade no cadastro ou que tiver dúvidas
quanto à utilização dos laboratórios, deverá procurar pela Recepção da
Coordenadoria Geral de Informática, localizada no Prédio K, 3° andar (campus São
Bernardo do Campo) ou no Centro de Laboratórios (campus São Paulo).
As normas para utilização da rede FEInet e dos laboratórios, encontram-se na página do
Centro Universitário (www.fei.edu.br), no Portal do Aluno, no item “Normas, Contratos
e Procedimentos”.
Formas de atualização e expansão
A expansão e a atualização de softwares da FEInet é feita por meio de preenchimento
de “Solicitação de Compra de Software / Renovação de Licenciamento” pelo usuário
e/ou departamento interessado. A atualização e expansão de hardware é feita
anualmente, conforme necessidade da rede de usuários e/ou melhoria tecnológica.
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Inovações tecnológicas
Nos últimos anos, as inovações tecnológicas concentraram-se na ampliação de pontos
de rede, expansão da rede wireless e de computadores disponíveis aos usuários, tanto
na área administrativa como por meio da criação de novos laboratórios de informática,
implantação de novas tecnologias em servidores e infraestrutura de redes e novas
versões de software.

OUTROS SETORES RELEVANTES
A descrição que se segue informa o quadro de pessoal existente e os horários de
funcionamento de outros setores de apoio, responsáveis pelo atendimento e
acompanhamento dos alunos nos diversos programas e atividades complementares
oferecidas pela Instituição. O número de funcionários informado tem como base o
segundo semestre de 2015.
SETOR DE BOLSAS
Localizado na sala D0-02 do prédio D
Atendimento e acompanhamento dos alunos bolsistas.
01 Assistente Social
02 Analistas de Bolsas
01 Auxiliar Administrativo
Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 7:00 as 20:00 horas.
SETOR DE ESTÁGIOS E EMPREGO - SESEM
Localizado na sala BO-25 Prédio B
01 Assistente do Setor de Estágios
01 Auxiliar Administrativo
01 Auxiliar de Escritório
Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 9:00 as 21:00 horas e aos sábados
das 9:00 as 13:00 horas.
SETOR DE RELAÇOES INTERNACIONAIS
Localizado na sala D0-07 do prédio D
Atendimento e acompanhamento de alunos participantes de intercâmbios nacionais ou
internacionais.
01 Coordenador de Administração e Relações Internacionais
01 Analista de Relações Internacionais
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Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 09:00 as 19:00 horas.
SETOR DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, DIDÁTICA E DE AÇÃO SOCIAL
Localizado na sala D0-08 do prédio D.
Responsável pelo atendimento e acompanhamento dos alunos participantes dos
programas de Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica, Iniciação Didática e de Ações
Sociais de Extensão.
01 Auxiliar Administrativo
Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 09:30 as 18:30 horas.
CENTRO DE VIVÊNCIA DESPORTIVA, RECREAÇÃO E LAZER – CVDRL
Setor responsável por promover e desenvolver, junto a comunidade FEI, a prática
esportiva. Para isso, promove todo ano várias competições esportivas que integram a
comunidade e estimulam a prática de esportes, melhorando a qualidade de vida.
O CVDRL fica localizado em uma sala específica dentro do ginásio de esportes da FEI,
no campus SBC. Para a realização de suas atribuições ele conta com o seguinte quadro
de pessoal (base: segundo semestre de 2015):
01 Coordenador do CVDRL
01 Assistente do Coordenador
02 Secretárias
03 Instrutores de Educação Física
02 Salva Vidas
02 Alunos estagiários
01 Ajudante Geral
02 Funcionários para limpeza geral
O horário de funcionamento do CVDRL é: De segunda a sexta-feira das 06:30 as 22:00
horas e aos sábados das 06:30 as 17:30 horas.

IPEI – INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS INDUSTRIAIS
O IPEI, já introduzido no Capítulo 2, conta hoje para realização de suas atribuições com
o seguinte quadro de pessoal:
 Administração
01 Diretor
01 Assistente Administrativo
01 Analista de Projetos
01 Auxiliar Administrativo Junior
01 Auxiliar Administrativo Comercial
01 Auxiliar de serviços Internos
118

Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020

 Setor de Mecânica
01 Supervisor
01 Técnico Mecânico Junior
01 Técnico em Balanceamento
01 Aux. Balanceamento
 Setor de Química
01 Químico
01 Técnico Químico Jr.
 Setor de Têxteis
02 Técnicos Têxteis Jr.
Horário de funcionamento do IPEI: Segunda à Sexta – feira: 8h00 às 17h00.

RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE ÁUDIO VISUAL
Quanto aos recursos tecnológicos e de áudio visual em salas de aula e demais espaços
acadêmicos dos dois campi institucionais encontram-se descritos a seguir:
Projetores multimídia:
 160 aparelhos no campus S. Bernardo do Campo (SBC) e 26 no campus São Paulo
(SP);
 Acesso à Internet em todas as salas de aula em ambos os campi;
 No campus SBC, existe uma sala montada com equipamentos e software para
realização de teleconferências (Sistema WEBEX)
 No Campus SBC existem quatro auditórios I, J, B, e T, e no Campus SP um
auditório, todos com sistema de sonorização, projeção e acesso à internet.

ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS
Quanto a acessibilidade de portadores de necessidades especiais, todos os ambientes
de ambos os campi têm garantido o acesso e circulação dessas pessoas (piso tátil, avisos
sonoros em elevadores banheiros adaptados, rampas de acesso, elevadores ou
plataformas elevatórias). Os projetos de reforma e construção de novos espaços são
elaborados a partir das normas técnicas vigentes que garantam o selo de acessibilidade.
Temos também uma profissional contratada que é tradutora e intérprete da linguagem
de sinais (Libra), para auxiliar pessoas com deficiência auditiva, para apoio às atividades
acadêmicas e administrativas.
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CAPÍTULO 10 – AVALIAÇÃO E SEU ACOMPANHAMENTO
INTRODUÇÃO
A autoavaliação é um processo contínuo e tem como principais diretrizes produzir
conhecimentos sobre a realidade da instituição, questionar os sentidos do conjunto de
atividades e finalidades cumpridas, identificar as causas dos problemas e deficiências,
aumentar a consciência pedagógica e capacidade de participação do corpo docente, do
corpo técnico administrativo e dos discentes, fortalecer as relações de cooperação entre
os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a
comunidade, julgar a relevância científica e social de suas atividades e produtos, além
de prestar contas à sociedade.
A identificação das fraquezas e potencialidades é um importante instrumento para a
tomada de decisão, pois permite estabelecer estratégias de superação de problemas
para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social.
A prática da autoavaliação como processo permanente é instrumento de construção e
de consolidação de uma cultura de avaliação institucional, com a qual a comunidade
interna se identifique e se comprometa. O seu caráter formativo deve permitir o
aperfeiçoamento tanto pessoal quanto institucional dos diversos atores, pelo fato de
colocar todos em um processo de reflexão e autoconsciência, gerando um espaço
permanente de debates sobre o desenvolvimento da instituição.
O modelo de autoavaliação do Centro Universitário FEI, conforme apresentado a seguir,
tem por objetivo analisar as práticas administrativas e pedagógicas, identificar as suas
potencialidades e limitações, de modo a auxiliar no processo decisório e na melhoria da
qualidade do ensino e da gestão acadêmica.
CONCEPÇÃO DO MODELO DE AUTOAVALIAÇÃO
A concepção e os princípios que orientam este Projeto de Autoavaliação Institucional
estão em conformidade com os do Sistema Nacional de Avaliação da Educação SuperiorSINAES, assim estabelecidos:







A avaliação deve ser um processo permanente, participativo e transparente de
aperfeiçoamento do desempenho acadêmico e administrativo;
A avaliação é um dos instrumentos para sustentação da qualidade do sistema de
educação superior;
É um importante instrumento de planejamento e gestão da instituição;
É um importante instrumento de prestação de contas para a sociedade;
É um instrumento eficaz de diagnóstico das ações da instituição;
É um instrumento eficaz de identificação e construção da imagem da instituição
para a comunidade interna e externa;
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A avaliação institucional é impulsionadora de mudanças no processo acadêmico
de produção e disseminação de conhecimento, que se concretiza na formação
de cidadãos e profissionais e no desenvolvimento de atividades de pesquisa e de
extensão;
Os resultados das avaliações, além de subsidiarem as ações internas para o
projeto de desenvolvimento da instituição, formarão a base para a
implementação de políticas educacionais e de ações relativas à regulação do
sistema de educação superior;
O modelo avaliativo do Centro Universitário FEI, sob responsabilidade da CPA
Comissão Própria de Avaliação, tem se pautado na busca da construção e
consolidação de uma cultura avaliativa, como instrumento estratégico da gestão
institucional.

A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA-FEI
A Comissão Própria de Avaliação da FEI tem como um dos objetivos principais realizar o
levantamento de informações sobre a situação da Instituição, respeitando a identidade
e a diversidade dos cursos que são oferecidos, e promovendo a participação de todos
os agentes acadêmicos no processo educacional.
Além disso, algumas metas específicas também são fundamentais para a implantação e
consolidação de um modelo consistente e confiável de autoavaliação:


Tabular eficazmente os resultados dos processos avaliativos, de modo a tornar
os dados, informações úteis aos usuários destes, e gerar um histórico de
informações que permitam um diagnóstico preciso e a devida tomada de
decisão;



Divulgar os resultados junto à comunidade, de modo que eles possam ser
apropriados pelos diversos atores participantes do processo, servindo como
elementos de reflexão e produzindo ações de melhoria;



Fornecer ao corpo diretivo, informações sobre o desempenho da Instituição que
auxiliem no dimensionamento de políticas de ensino, de pesquisa e de extensão.

DESCRIÇÃO DO PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO
A autoavaliação esta estabelecida com base na análise das 10 dimensões do SINAES
que, no ano de 2013, de acordo com o “Instrumento de Avaliação Institucional Externa”
vigente, foram agrupadas em cinco Eixos avaliativos que incorporam essas dez
dimensões, conforme descrito a seguir:
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Eixo 1: Planejamento e avaliação institucional (dimensão 8 Do SINAES);
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional (dimensões 1 e 3 do SINAES);
Eixo 3: Políticas acadêmicas (dimensões 2, 4 e 9 do SINAES);
Eixo 4: Políticas de gestão (dimensões 5, 6 e 10 do SINAES);
Eixo 5: Infraestrutura física (dimensão 7 do SINAES)

O processo de autoavaliação institucional do Centro Universitário FEI foi proposto de
modo a contemplar oito etapas, a saber:
Etapa 1: Elaboração do projeto de avaliação:
Essa etapa compreende a definição de objetivos, estratégias, metodologia, recursos e
calendário das ações avaliativas.
Etapa 2: Sensibilização
Busca o envolvimento da comunidade acadêmica (corpo docente, técnico
administrativo, discente e comunidade) no processo de avaliação institucional por meio
da partilha de informações e de elaboração de canais adequados de divulgação.
Etapa 3: Planejamento da avaliação
Consiste na definição das condições materiais e meios para o desenvolvimento do
trabalho: espaços físicos, docentes e técnicos com horas de trabalho prefixadas, suporte
computacional, logística.
Etapa 4: Levantamento de Dados
Consiste na concretização das atividades planejadas por meio de uma plataforma
avaliativa eficiente e geração de banco de dados apropriado.
Etapa 5: Analise das informações e elaboração de relatórios parciais
Além da análise dos resultados quanto ao desempenho institucional, é essencial a
interpretação desses resultados a fim de compará-los com objetivos fixados no PDI. Os
relatórios de avaliação interna devem expressar o resultado do processo de discussão,
de análise e interpretação dos dados advindos principalmente do processo de
autoavaliação. É fundamental o caráter analítico e interpretativo dos resultados obtidos.
Etapa 6: Relatório e Balanço Crítico
Além da elaboração do Relatório Final, também é importante que se realize um balanço
crítico do processo avaliativo e de seus resultados, levando-se em consideração a série
histórica produzida e sua articulação com os resultados das avaliações externas de
cursos e de desempenho de estudantes.
Etapa 7: Divulgação dos resultados
A divulgação como continuidade do processo de avaliação interna, deve possibilitar a
apresentação pública e a discussão dos resultados das etapas anteriores. A divulgação
deve propiciar, ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas dos
resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna.
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Etapa 8: Meta avaliação
Ao final do processo de autoavaliação, a reflexão das estratégias utilizadas, das
dificuldades e dos avanços apresentados, é fundamental para o planejamento de ações
futuras. Deste modo, o processo de autoavaliação, além de proporcionar nosso
autoconhecimento institucional (o que em si é de grande valor para a IES), também será
um balizador da avaliação externa.
Estas etapas, embora apresentadas em ordem numérica, poderão ser desenvolvidas em
paralelo, ou eventualmente durante todo o processo de avaliação, como é o caso da
etapa 2 de sensibilização.
APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
A coleta de informações de alunos, professores e colaboradores administrativos se dá
por meio de questionários. Os instrumentos de coleta são elaborados pelos membros
da CPA e reavaliados periodicamente para permitir alcançar diferentes níveis e
naturezas de informações.
Tanto a aplicação dos questionários como a coleta dos resultados são realizadas
exclusivametnte por meio eletrônico, segundo etapas previamente estabelecidas,
facilitando o acesso e mantendo-se, quando for o caso, o sigilo das informações. A
tabela a seguir indica os avaliadores e os objetos avaliados, em cada uma das avaliações
aplicadas num determinado ciclo avaliativo.
AVALIADOR
Aluno

Professor

Corpo técnico-administrativo

AVALIADO
Professor
Coordenador
Instalações
Corpo técnico/administrativo
Coordenadores
Aluno (aspectos gerais)
Corpo técnico / administrativo
Disciplina (autoavaliação)
Instalações
Gestão
Instalações
Gestão
Professor (aspectos gerais)
Aluno (aspectos gerais)

A divulgação dos resultados das avaliações é realizada por meio de um “Sistema
informatizado para consulta aos resultados” que pode ser acessado por alunos,
professores e colaboradores técnico-administrativos. Também são realizadas algumas
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reuniões específicas para permitir melhor compreensão e partilha dos resultados. Para
professores, os encontros acontecem semestralmente durante a semana de
planejamento e debates intutulada “Semana da Qualidade no Ensino, na Pesquisa e na
Extensão”. Para coordenadores de cursos, chefes de departamento e o corpo técnico
administrativo, são realizadas reuniões focais.
HISTÓRICO DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS PELA CPA-FEI NOS ÚLTIMOS 03 ANOS:

Aplicação de
questionário
avaliativo

Aplicação de
questionário
avaliativo

Aplicação de
questionário
avaliativo

Avaliações realizadas em 2013

Data da realização

Pelo corpo discente da FEI (1º semestre)
Pelo corpo discente da FEI (2º semestre)
Pelo corpo docente
Pelo corpo técnico e administrativo

02 a 26 /05/ 2013
24/10 a 17/11/2013
28/08 a 28/09/2013
07 a 26 /10/2013

Avaliações realizadas em 2014

Data da realização

Pelo corpo discente da FEI (1º semestre)
Pelo corpo discente da FEI (2º semestre)
Pelo corpo docente
Pelo corpo técnico e administrativo

05 a 24/05/ 2014
20/10 a 14/11/2014
18/08 a 13/09/2014
06 a 31/10/2014

Avaliações realizadas em 2015

Data da realização

Pelo corpo discente da FEI (1º semestre)
Pelo corpo discente da FEI (2º semestre)
Pelo corpo docente
Pelo corpo técnico e administrativo

24/04 a 30/05/2015
26/10 a 30/11/2015
17/08 a 26/09/2015
13/10 a 07/11/2015

PREVISÃO DE AVALIAÇÕES PARA O ANO DE 2016
Avaliações previstas para 2016

Aplicação de
questionário
avaliativo.

Data de realização

Pelo corpo discente da FEI (1º semestre)

25/04 a 21/05/2016

Pelos corpo discente da FEI (2º semestre)

24/10 a 19/11/2016

Pelo corpo docente

15/08 a 10/09/2016

Pelo corpo técnico e administrativo

19/09 a 15/10/2016

A avaliação geral dos resultados e as principais ações de saneamento, melhorias e
aperfeiçoamento, decorrentes dos processos avaliativos executados estão devidamente
registrados e descritos nos relatórios anuais protocolados no sistema do MEC, em
conformidade com o disciplinamento do SINAES.
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AÇÕES DE MELHORIA
A partir das análise dos resultados das avaliações internas realizadas pela CPA-FEI
durante o ano de 2013, 2014 e 2015, foram estabelecidas iniciativas e ações visando ao
sanemaento de algumas deficiências identificadas . Dentre estas ações, podem ser
citadas:
Ano de 2014:
No Campus São Bernardo do Campo:
1. Implantação pela Biblioteca dos projetos Malote literário e Sarau literário para
incentivo à literatura e cultura;
2. Alteração da política do limite de número de obras para empréstimos, tanto para
alunos da graduação, pós-graduação e colaboradores;
3. Criação de um novo ambiente de estudos individuais e em grupo para discentes,
localizado no piso superior da biblioteca com capacidade para 360 pessoas
(Prédio A);
4. Ampliação e melhorias de serviços disponibilizados aos discentes pela
Coordenadoria Geral de Informática, dentre estes destacam-se:
o Liberação do uso de laptops nos laboratórios de informática, permitindo
maior flexibilidade e aproveitameno de recursos;
o Ampliação da rede wireless no campus SBC, com a inclusão da biblioteca
e das salas de estudo, inclusão também dos prédios I e J no grupo de
cobertura. A partir dessa arquitetura ampliada, há o melhor
aproveitamento dos ambientes acadêmicos de convivência e pesquisa via
WiFi;
5. Criação de novas salas para “plantão de dúvidas” e atendimento reservado de
alunos (Prédio B);
6. Criação de canais informatizados de divulgação e acesso dos resultados dos
trabalhos CPA, para os docentes e chefias departamentais, com intuito de
auxiliar no planejamento e na tomada de decisão. A acesso controlado dos
resultados individualizados das avaliações pelos docentes, passou a ser
disponibilizado a partir do ano de 2012, via internet, por meio do Portal do
Professor;
7. Intensificação das oficinas de capacitação docente no uso de plataformas de
apoio ao ensino não presencial (como Moodle e Internet), bem como em
metodologias ativas de aprendizagem, ao longo das edições da “Semana da
Qualidade no Ensino, na Pesquisa e na Extensão;

No Campus São Paulo:
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8. Construção de sala de espera para atendimento dos alunos na Secretaria e salas
individualizadas para atendimento de alunos na tesouraria;
9. Ampliação da sala dos docentes em regime de dedicação integral.
Ano de 2015:
No Campus São Bernardo do Campo:
1. Criação de nova sala para estudos individuais e em grupo (Prédio B);
2. Reformas das instalações da praça de alimentação com o objetivo de melhorar e
ampliar os serviços para atendimento dos alunos, dos professores e
funcionários;
3. Ampliação do laboratório de estruturas do curso de Engenharia Civil (Prédio T);
4. Reforma geral das quadras externas do Centro de Vivência Recreação e Lazer –
CVDRL;
5. Criação de espaço adequado para o aquecimento das “marmitas” dos alunos
(Prédio C);
6. Acesso informatizado ao corpo técnico-adminitrativo ao “Sistema de Consulta de
Resultados” das avaliações realizadas pela CPA-FEI, por meio de Portal
específico;
No Campus São Paulo:
7. Atualização da estrutura de rede sem fio, ampliação da sala de estudos existente
no mezanino, e ampliação da sala para exibição de mídias digitais e sala de
reuniões da biblioteca;
8. Reesturutração da área de alimentação no hall de entrada do prédio.
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CAPÍTULO 11 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO E INVESTIMENTOS
2016

EM MILHARES DE REAIS
RECEITAS

2017

2018

2019

2020

198.899,0

201.744,0

199.907,4

203.346,6

204.244,3 1.008.141,2

2016/2020

ANUIDADE/MENSALIDAES

+

167.701,0

180.896,0

186.322,9

195.639,0

205.421,0

935.979,9

BOLSAS

-

40.717,0

42.589,0

43.866,7

46.060,0

48.363,0

221.595,7

DIVERSOS

+

65.000,0

58.600,0

52.500,0

48.700,0

42.000,0

266.800,0

FINANCIAMENTOS

+

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

INADIMPLÊNCIA

-

1.250,0

1.250,0

1.250,0

1.250,0

1.250,0

6.250,0

SERVIÇOS

+

7.785,0

5.707,0

5.821,1

5.937,6

6.056,3

31.307,0

TAXAS

+

380,0

380,0

380,0

380,0

380,0

1.900,0

DESPESAS

-

153.162,0

164.356,0

171.166,4

178.176,9

183.287,3

850.148,5

ACERVO BIBLIOGRAFICO

-

1.350,0

1.350,0

1.350,0

1.350,0

1.350,0

6.750,0

ALUGUEL

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-

28.300,0

40.969,0

43.339,4

44.330,3

45.630,2

202.568,8

ENCARGOS SOCIAIS

-

34.919,0

27.326,0

28.145,8

29.553,1

31.030,7

150.974,6

3.500,0

3.500,0

3.500,0

3.500,0

3.500,0

17.500,0

418,0

418,0

418,0

418,0

418,0

2.090,0

INVESTIMENTO EM IMÓVEL

1.500,0

1.500,0

2.500,0

2.500,0

0,0

8.000,0

MANUTENÇÃO

4.264,0

4.696,0

4.836,9

5.078,7

5.332,7

24.208,3

808,0

808,0

808,0

808,0

808,0

4.040,0

PAGAMENTO PESSOAL ADMIN

10.051,0

11.097,0

11.429,9

12.001,4

12.601,5

57.180,8

PAGAMENTO PROFESSORES

65.632,0

69.882,0

71.978,5

75.577,4

79.356,3

362.426,1

1.860,0

2.250,0

2.300,0

2.500,0

2.700,0

11.610,0

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

2.800,0

EQUIPAMENTOS
EVENTOS

MOBILIÁRIO

PESQUISA E EXTENSÃO
TREINAMENTO
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CAPÍTULO 12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Encerra-se este recorte do momento institucional, bem como dos caminhos desenhados
para o seu desenvolvimento, externando a motivação da equipe e a certeza de estarmos
traçando um itinerário de desenvolvimento sustentável, consistente e eficaz. O processo
de planejamento tem conduzido a um modo de pensar institucional estratégico e,
consequentemente, à formação de lideranças com habilidade de conduzir e
acompanhar a implantação das ações, e de tomada de decisão nas diferentes etapas do
processo.
A trajetória institucional pautado nas ações e projetos aqui estabelecidos, descortinam
para o Centro Universitário FEI um futuro de destaque no cenário de ciência, de
tecnologia, de inovação, e de excelência na formação de profissionais, sintonizados com
uma agenda científica e tecnológica de futuro.
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