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APRESENTAÇÃO 

 

A Faculdade Adventista da Bahia – FADBA, localizada no município de Cachoeira, 

Bahia, ciente de sua vocação e visão institucional revisita seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI com vistas ao aperfeiçoamento e melhoria de seus serviços educacionais 

para o período de 2011 a 2015, em virtude de novo desenho organizacional.  

O documento ora apresentado é resultado do esforço coletivo realizado pelo Núcleo 

de Planejamento Estratégico 1  em articulação com as áreas de apoio acadêmico e 

administrativo, durante o primeiro semestre do ano de 2013, sendo, portanto, o registro 

formal das aspirações institucionais. Encontra-se organizado conforme as orientações legais 

vigentes e as características dessa organização. 

A Comissão de PDI 

Cachoeira, BA, outubro de 2013. 

  

                                                           
1
 Membros do Comitê de Planejamento Estratégico da FADBA: Msc. Ricardo Costa Caggy (Coordenador no 

Núcleo de Planejamento Estratégico); Msc. Ivo Gonzalez Jr., Dra. Selena Castelão Rivas, Msc. Fábio Vinicius 
Bergamo, Eng. Jean Magno Ouro. 
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I. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1  BREVE HISTÓRICO DA IES 

O Sistema Adventista de Educação está presente em quase todos os países através de 

suas Instituições de Ensino, sendo que 1.050 são de nível médio e 4.450 de nível 

fundamental, além de 90 Intituições de Ensino Superior (IES), totalizando um registro de 

996.249 matrículas. Na América do Sul são 26 mil estudantes da educação superior e no 

Brasil o Sistema conta com sete IES situadas em estados diferentes, marcando presença na 

maioria das regiões brasileiras. 

A partir do Instituto Adventista de Ensino do Nordeste – IAENE, fundado em 1979 

onde hoje funciona a Faculdade Adventista da Bahia, a Instituição Adventista Nordeste 

Brasileira de Educação e Assistência Social - IANDBEAS, Mantenedora, criou em 1987 o 

Seminário Latino-Americano de Teologia. Essa ação regional, aliada à experiência centenária 

da Educação Adventista, inspirou e preparou a Instituição para criar cursos superiores, 

inicialmente, na condição de faculdades isoladas2. 

Posteriormente, no ano de 2011, com o fim de tornar a gestão das mantidas cada vez 

mais dinâmica e tendo em vista ainda, um futuro consistente com a sua própria História de 

crescimento, foi efetivada a unificação das IES3 com o propósito de sinalizar por este ato, o 

seu objetivo de tornar-se em breve um Centro Universitário.  

Atualmente a Faculdade Adventista da Bahia – FADBA abriga os cursos de graduação 

nas áreas de Administração, Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia e Psicologia e cursos de 

Pós-graduação Lato Sensu em áreas afetas aos cursos de Graduação.  

                                                           
2
 No ano de 1998, foi implantada a Faculdade Adventista de Administração do Nordeste – FAAD, oferecendo o 

Curso de Administração - Habilitação em Gestão de Empresas, autorizado pela Portaria GAB-MEC nº 226 de 06 
de março de 1998 posteriormente reconhecido através da Portaria n. 4.219 de 6 de dezembro de 2005. Com os 
resultados positivos da FAAD, a Mantenedora fez investimentos dando origem à Faculdade Adventista de 
Fisioterapia - FAFIS em 1999, autorizada com o Curso de Bacharel em Fisioterapia, pela Portaria nº 1.297 de 23 
de novembro de 1998, com renovação de reconhecimento pela Portaria nº 807 de 12 de novembro de 2008. 
Tal ação de desenvolvimento foi seguida pela criação da Faculdade Adventista de Educação do Nordeste - 
FAENE, autorizada pela portaria nº. 1.404, de 22 de Dezembro de 1998 e com renovação de reconhecimento 
através da portaria nº. 946 de 22 de julho de 2010. Após haver criado as três IES supra citadas, a Instituição 
Adventista Nordeste Brasileira de Educação e Assistência Social – IANDBEAS, promoveu a criação da Faculdade 
Adventista da Bahia - FADBA a partir da autorização do Curso de Bacharel em Enfermagem, autorizado pela 
portaria nº 1.072, de 27 de dezembro de 2007, sendo o primeiro período letivo iniciado em 2008. Por fim, com 
a Portaria 994, de 28 de Julho de 2009 e publicada no DOU em 29 de Julho de 2009, foi criado o Curso de 
Psicologia da FADBA cujo início do primeiro período letivo se deu em fevereiro de 2010. 

3
  Portaria SESU n.792,  14 de abril de 2011. 
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Em continuidade aos processos de desenvolvimento institucional, a partir da 

viabilidade acadêmica e financeira, possibilidade e desejo de crescimento, bem como 

acatando as sugestoes dos últimos avaliadores do INEP para o recredenciamento, a FADBA 

estará solicitando a abertura de novos cursos de graduação. Nesse sentido, a FADBA está em 

pleno movimento de reorganização, consolidando ainda mais sua experiência como 

referência educacional na região do recôncavo baiano e no âmbito nacional.  

 

1.2 PREMISSAS INSTITUCIONAIS 

1.2.1 Missão  

  A FADBA é uma instituição educacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia que forma 

profissionais capazes de exercer uma cidadania responsável, baseada em valores cristãos, 

privilegiando seu desenvolvimento físico, intelectual, social e espiritual. 

 

1.2.2 Valores Institucionais 

Fé - Cremos em Deus como Criador, Mantenedor e Redentor. Temos a convicção da 

plena restauração do homem por ocasião da Segunda Vinda de Jesus, conforme ensina as 

Sagradas Escrituras. 

Ética - Promovemos uma conduta alinhada aos princípios bíblico-cristãos que 

norteiam o pensar e o agir nas diversas práticas cotidianas de modo que a honestidade, 

integridade, respeito e bons costumes sejam elementos imprescindíveis. 

Comprometimento - Mostramos atitude proativa no cumprimento das 

responsabilidades e determinação para superar as expectativas estabelecidas no exercício 

das atividades. 

Efetividade - Contamos com uma equipe que conhece os objetivos institucionais e faz 

todo o possível para alcançá-los e superá-los, utilizando racionalmente os recursos com 

vistas à sustentabilidade. 

Equilíbrio - Mantemos a estabilidade emocional, moderação, prudência, 

autocontrole e tolerância, sem negociar princípios, sendo bondoso e resiliente nas atitudes e 

atividades. 

Integralidade - Reconhecemos a unicidade do ser humano como um todo indivisível 

que deve potencializar seu desenvolvimento físico, intelectual, emocional, social e espiritual. 
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Responsabilidade social - Atuamos junto à comunidade, fomentando o 

desenvolvimento educacional, econômico, social, espiritual e ambiental. 

1.2.3 Visão  

Tornar-se um Centro Universitário com excelência nos processos de acreditação, 

desenvolvendo-se de modo sustentável em harmonia com os valores cristãos. 

 

A Visão em Resultados Esperados 

INDICADOR BASE META PROPOSTA ESPAÇO TEMPORAL 

Status alcançado Faculdade Centro Universitário 2018 

Nível de acreditação do MEC Nível 4 Nível 5 2016 

Nível de acreditação AAA 
Nível 5 com 

visita 
intermediária 

Nível 5 sem visita 
intermediária 

2017 

Índice de capital operativo 70% 100% 2014 

 

1.2.4 Filosofia 

Alicerçar o conhecimento humano, por meio da educação transformadora das 

potencialidades físicas, intelectuais e espirituais levando o ser humano a construir uma 

ampla concepção do universo, de si mesmo e de Deus como Criador. 

 

1.3 OBJETIVOS E METAS 

1.3.1 Objetivos 

A FADBA tem como objetivo promover a formação de profissionais que leiam a 

realidade de maneira criativa, crítica, solidária, autônoma, interdisciplinar e de forma 

MISSÃO 

Fé 

Ética 

Instituição da Igreja 
Adventista  

Comprometimento 

Efetividade 

Forma profissionais 
capazes  

Responsabilidade 
social 

Cidadania 
responsável, baseada 

em valores cristãos 

Equilíbrio 

Integralidade 

Desenvolvimento 
físico, intelectual, 
social e espiritual 
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articuladora de novas ideias, tendo como princípios a ética cristã e o diálogo inter-religioso 

necessários para a vida em sociedade, de modo a promover a restauração e valorização do 

ser humano preconizados pela sua Missão, Visão e Filosofia. 

De acordo com o seu Regimento, a FADBA tem por objetivos: 

 Promover a formação de profissionais que saibam ler o mundo e expressar-se de 

modo ético, analítico, criativo e crítico diante dos diferentes contextos 

organizacionais e sociais; 

 Possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para o 

sentir, saber, decidir e atuar nas diferentes situações do cotidiano profissional; 

 Interagir com a comunidade através de políticas, programas de extensão e 

serviços especializados; 

 Difundir os conhecimentos, estimulando as práticas investigativas dos problemas 

do mundo, enfatizando a aplicabilidade desses conhecimentos na solução de 

questões nacionais, regionais e locais; 

 Incentivar a pesquisa, a cultura e a difusão da ciência e tecnologia, estimulando a 

criação cultural, através do desenvolvimento do espírito investigativo e do 

pensamento reflexivo; 

  Proporcionar condições e meios para o aperfeiçoamento profissional e cultural, 

estimulando a formação contínua dos educadores; 

 Promover o reconhecimento de Deus como fonte de toda sabedoria e o estímulo 

à prática da regra fundamental dos relacionamentos interpessoais, que é amar ao 

próximo como a si mesmo. 

 

1.3.2 Metas 

São metas da FADBA para o quinquênio: 

 Ofertar novos cursos de graduação até 2015, a saber: Bacharelado em Ciências 

Contábeis, Bacharelado em Sistemas de Informações, Tecnológico em Gestão da 

Tecnologia da Informação e Tecnológico em Secretariado Bilíngue. 

 Solicitar abertura do Curso de Bacharelado em Odontologia até 2015. 

 Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu de 15 para 20 até 2015; 
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 Planejar a implantação de um programa Stricto Sensu (Mestrado Profissional em 

Educação) até 2015. 

 Ampliar a Policlínica universitária para atender ao projeto do curso  de Psicologia 

até 2014. 

 Atualizar o acervo bibliográfico dos cursos até 2014. 

 Revitalizar o NAIPe até 2015. 

1.4 PROCESSO DE ELABORAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Desenho Estratégico 

 

1.5 ÁREA DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

 A FADBA atua como instituição educacional no Ensino Superior com os Cursos de 

Graduação em Administração, Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia e Licenciatura em 

Pedagogia além dos Cursos de Pós-Graduações lato sensu e ações de extensão universitária. 

  

•Fevereiro 
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•Formação 
da 
Comissão Formação 

•Oficina de capacitação 

Sensibilização 

•Processo de 
Elaboração do PLE 
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II. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI  

2.1 INSERÇÃO REGIONAL 

A FADBA está localizada na antiga fazenda Capoeiruçú, numa área de 345 hectares, 

às margens da BR-101, no município histórico de Cachoeira - BA, no denominado Recôncavo 

Baiano, região de clima quente e úmido, com temperaturas médias anuais que variam de 

19,2ºC a 26,6°C. O relevo regional apresenta vales, colinas, serras, chapadas e possui grande 

disponibilidade hídrica, além da importante bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu. Desde o 

início de suas atividades acadêmicas a FADBA tem recebido estudantes de diversos 

municípios da Bahia, de todas as unidades da federação e de outros países. No entanto, 

grande parte de seus discentes é oriunda do Estado da Bahia e, particularmente, a região 

dos municípios de Cachoeira, São Félix, Cruz das Almas e Feira de Santana. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1: Localização da FADBA 

A FADBA pode ser considerada fator de imperativa necessidade social onde está 

inserida, visto tratar-se de uma região carente de agentes impulsionadores do 

desenvolvimento local, haja visto o alto grau de dificuldades econômicas e sociais vivenciado 

pela população em geral. Nesse sentido a FADBA é uma oportunidade concreta para muitos 

jovens que, sem esta possibilidade de progressão cultural e social, estariam ociosos e 

relegados às complicações sociais pertinentes. 

 Ressalte-se, pois, que a FADBA é uma instituição educacional relevante para uma 

comunidade como Cachoeira e para o próprio Recôncavo Baiano, com uma infraestrutura de 

excelência e dessa forma corresponderá com a excelência de seus serviços educacionais e 

profissionais às comunidades a que vem servir.  Por meio de ações acadêmicas, científicas e 

sociais a FADBA espera poder continuar oferecendo as oportunidades certas para tantos 

cidadãos que buscam condições melhores de vida não só para si, mas para as gerações 

futuras. 
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2.2 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE NORTEIAM AS 

PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

A FADBA utilizar-se-á da concepção histórico-crítica articulada ao fazer qualitativo em 

educação, a partir de procedimentos coerentes que observem os princípios pedagógicos da 

interdisciplinaridade, transversalidade, participação, autonomia, estímulo ao espírito de 

investigação, senso crítico e contextualização. 

Da perspectiva das relações filosóficas, o ideal pedagógico desenha três espaços 

circulares relacionais: a) a restauração do vínculo do homem com Deus, a formação religiosa; 

b) a restauração do vínculo do homem com o meio, pela abordagem das ciências; c) a 

restauração do vínculo do homem com o próximo, as disciplinas humanísticas. 

Nessa perspectiva de ensino, os estudos serão ministrados de forma interdisciplinar e 

contextual, com a utilização de métodos pedagógicos ajustados às finalidades e aos 

conteúdos desenvolvidos, através de currículos que possibilitem e viabilizem o processo de 

aquisição de informação que se converte em conhecimento, em valores, em destrezas e em 

modos de compreensão de mundo. 

A FADBA busca aprimorar seus esforços em função dos saberes relacionados à 

formação do homem para o convívio em sociedade, bem como embasar suas pretensões de 

expansão educacional nas leis e demais regulamentos oficiais que estabelecem os 

fundamentos legais para a existência institucional educacional.  

 

2.2.1 Princípios metodológicos 

Os seguintes princípios metodológicos servem como base teórica comum para as 

práticas metodológicas dos currículos da Rede Adventista de Ensino, onde se inclui a FADBA:  

 Centralidade da Bíblia - todas as atividades educativas partem de uma perspectiva 

bíblico-cristã. O objetivo é que os estudantes internalizem voluntariamente uma visão da 

vida orientada para o serviço, motivada pelo amor e voltada para o reino eterno de Deus. 

 Progressão na abordagem e aprofundamento do conteúdo – partindo do simples 

para o complexo – a mente humana apropria-se do conhecimento de forma progressiva ou 

das noções gerais para os detalhes ou juntando as peças para compreensão do todo.  
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 Clareza e objetividade no processo de ensino – o professor precisa saber 

claramente aonde quer chegar e fazê-lo sem perder o rumo. Além disso, o estudante precisa 

entender o caminho que está seguindo e o conteúdo que está sendo ensinado.  

 Relação teoria-prática - teoria e prática não são duas fases, mas elementos de um 

círculo harmonioso. Aprende-se fazendo, faz-se aprendendo. O professor tem em mente a 

importância da aplicabilidade dos temas estudados em sala de aula. O conhecimento teórico 

sem o conhecimento prático pouco contribui para o êxito do estudante. O trabalho prático 

desperta observação minuciosa e pensamento independente.  

 Coerência entre objetivos, conteúdos, procedimentos e avaliação – tudo o que se 

ensina deve levar à realização do objetivo proposto pela disciplina. Por isso, os 

procedimentos precisam ser coerentes e adequados aos conteúdos e objetivos. 

 Consideração pelos conhecimentos adquiridos e as experiências vividas - assim 

como Jesus ensinava as pessoas a partir de elementos conhecidos e as questionava sobre o 

que conheciam, o professor deve considerar o conhecimento do estudante antes de iniciar 

um novo tema e então construí-lo a partir dele.  

 Conhecimento do estudante e de sua realidade - é imprescindível que o professor 

conheça a realidade do estudante no seu contexto sociocultural e como se processa o seu 

desenvolvimento físico, espiritual, emocional e intelectual. Ao introduzir qualquer tema ou 

assunto, precisa obter informações relevantes ao contexto do estudante, propondo 

situações, problemas e desafios que permitam a elaboração de hipóteses, a realização de 

experimentos e a construção de analogias, relacionando as partes ao todo.  

 Estímulo ao espírito de investigação, reflexão e criatividade - o estudante possui 

naturalmente um espírito inquiridor a respeito da vida e do funcionamento do mundo. O 

professor deve primar por uma investigação que estimule o raciocínio, a reflexão e a 

criatividade. Assim, não colocará a mente do estudante sob seu controle, mas contribuirá 

para o desenvolvimento da autonomia intelectual. Nesse aspecto podem-se utilizar, 

também, os projetos e a resolução de problemas como procedimentos metodológicos, 

realizando investigações conjuntas com os estudantes, realizando exposição de trabalhos, 

estudos de caso, pesquisa de campo e outros, etc. 

 Consolidação dos conhecimentos, tornando-os permanentes – isso se dá através 

do desenvolvimento de hábitos e habilidades. O professor precisa prover atividades que 
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possibilitem uma aprendizagem com sentido e significado para o estudante. Isso implica em 

retomar os pontos importantes do conteúdo trabalhado, relacionar os conteúdos entre si e 

para além da sala de aula, realizar atividades práticas juntamente com os ensinos teóricos 

para que as habilidades sejam desenvolvidas e hábitos saudáveis sejam formados pelo 

estudante. 

  Respeito às diferenças individuais - O respeito à individualidade não deve negar a 

importância do grupo. É responsabilidade docente conhecer as características singulares do 

estudante, tais como seu estilo de aprendizagem, seus talentos, dons ou habilidades, 

trabalhando para promover seu desenvolvimento.  

 Consideração aos valores bíblico-cristãos - a axiologia permeia o currículo escolar e 

influencia seus agentes a um viver coerente com os princípios básicos da ética cristã e da 

valorização do estudante como indivíduo e como membro de uma sociedade, com 

responsabilidades e direitos em relação ao meio ambiente, à vida e à família.  

 Espírito cooperativo - o espaço escolar deve proporcionar relações de cooperação 

como excelente oportunidade para o desenvolvimento contínuo do conhecimento e da 

formação do caráter. Trabalhos em grupo, envolvimento em projetos de auxílio à 

comunidade e participação ativa dos estudantes no apoio aos seus pares são algumas das 

alternativas aplicáveis a este princípio.  

 Interdisciplinaridade e Transversalidade - a interdisciplinaridade deve ser 

compreendida a partir de uma abordagem relacional, em que se propõe que, por meio da 

prática escolar, sejam estabelecidas interconexões e passagens entre os conhecimentos 

através de relações de complementaridade, convergência ou divergência. A transversalidade 

acontecerá a partir do cotidiano, estabelecendo uma relação entre o que se aprende no 

espaço educativo e o que acontece todos os dias no ambiente situado fora dela, visando 

fortalecer a dignidade humana, sendo a filosofia educacional cristã o grande eixo norteador.  

O atendimento a tais princípios acontecerá através de um planejamento didático-

metodológico, coletivo e sistemático, envolvendo a participação dos estudantes (discussão e 

implementação dos planos das disciplinas), professores e coordenação do curso 

(planejamento, execução e avaliação dos planos de disciplina), abrangendo situações de 

aprendizagem diversificadas (individuais e coletivas, na sala de aula e em espaços 
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diversificados), na forma de projetos, resolução de problemas, estudos de caso, exposições 

orais, trabalho independente, trabalhos em grupo, etc. 

 

2.2.2 O ensino e a aprendizagem 

O ensino será ministrado de forma interdisciplinar e contextual, com a utilização de 

métodos pedagógicos ajustados às finalidades e aos conteúdos desenvolvidos, através de 

currículos que possibilitem e viabilizem o processo de aquisição de informação que se 

converte em conhecimento, em valores, em destrezas e em modos de compreensão de 

mundo. 

A aprendizagem é entendida como processo de desenvolvimento de competências 

(conhecimentos, habilidades e valores) em interação do sujeito com Deus, com o outro e 

com o meio onde está inserido (natureza e entorno). Desse modo, compreende as seguintes 

etapas:  

 Absorção do conhecimento: por meio de múltiplas formas de sessões de ensino, 

utilizando-se de recursos plurissensoriais, bem como de procedimentos 

diversificados, como dinâmicas, estudo de casos, etc.  

 Ampliação dos conhecimentos por meio de estudos em grupo: por intermédio de 

trabalhos orientados em grupos, nos quais haja autogerenciamento dos processos e 

produtos. O professor estabelecerá os parâmetros da atividade, de modo que esses 

estejam vinculados à situação anterior e permitam a projeção de uma ação 

sequenciada na fase seguinte.  

 Aplicação dos conhecimentos na identificação de problemas e proposta de soluções: 

mediante práticas diversas em situações já vivenciadas ou não, de forma simulada 

e/ou real, na elaboração e gestão de projetos que possibilitem a interação dos 

diferentes conhecimentos.  

 Difusão/compartilhamento dos conhecimentos como agente de mudanças: consiste 

na capacidade do estudante em propagar, no seu universo de ação, a base de 

conhecimentos adquiridos, utilizando-se das mais variadas formas de comunicação 

disponíveis, socializando sua experiência, compartilhando com sua realidade intra e 

extra ambiental, exercendo seu papel na formação de opinião como agente de 
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mudança, impactando positivamente a área geoeconômica de influência da 

Instituição.  

Nos processos de ensino e aprendizagem, o professor, os colegas de classe e os 

materiais didáticos são importantes, mas não substituem a compreensão e a postura do 

próprio estudante na tarefa de construir os significados de sua área de estudos e de atuação. 

 

2.3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO 

 

A organização didático-pedagógica está ancorada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, n. 9394/1996 e nas respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos. A FADBA oferece cursos de graduação na modalidade presencial, com regime de 

matrícula semestral. As turmas são compostas por cinquenta estudantes em média. Os 

cursos contemplam, além das aulas semanais, atividades acadêmicas e de práticas 

profissionais em espaços diversificados integrados aos diferentes componentes curriculares.  

A metodologia de ensino adotada pela FADBA é baseada no exercício didático da 

participação, da autonomia, do espírito empreendedor, da interdisciplinaridade, da 

transversalidade e da contextualização como princípios pedagógicos. Desse modo, a FADBA 

se orienta metodologicamente por princípios amplos que contemplem a formação teórico-

metodológica e ético-política numa perspectiva histórica cultural cristã. Por compreender 

que o homem é um ser que requer um trabalho de formação voltado para os diversos 

aspectos de sua individualidade, os cursos estão voltados para o aspecto da 

transcendentalidade e sua importância numa visão de educação integral.  

As práticas pedagógicas são planejadas previamente de modo que o estudante 

desenvolva competências profissionais compatíveis com as necessidades do mundo do 

trabalho a partir de: a) aulas práticas em laboratórios e outros espaços de prática acadêmica 

- indispensáveis ao processo de experimentos e de efetivação da práxis; b) resolução de 

problemas reais - através de apresentação de problemas vivenciados é permitido ao 

estudante relacioná-los à teoria possibilitando que ele compreenda e encontre soluções 

básicas de maneira criativa e inovadora; c) desenvolvimento de projetos interdisciplinares - 

aproxima o estudante da realidade e ajuda na promoção da prática interdisciplinar e da 

transdisciplinaridade, bem como a articulação entre teoria e prática, a motivação e a 
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contextualização; d) atividades complementares - seminários, palestras, publicações, 

minicursos.  

O sistema de avaliação da aprendizagem é compreendido como parte integrante do 

processo de formação do futuro profissional de modo a oportunizar aos estudantes o acesso 

a todos os níveis do saber e o direito à educação. Nesse sentido, a avaliação da 

aprendizagem compõe um conjunto de procedimentos dentro do processo educativo e deve 

refletir, em todos os aspectos, a busca dos objetivos gerais e específicos propostos apoiados 

no projeto pedagógico institucional e no regimento institucional, que tem como base o fazer 

qualitativo em educação.  

 

2.3.1 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos 

componentes curriculares 

  São consideradas inovações pedagógicas significativas na FADBA:  

 Flexibilidade curricular, tendo em vista o oferecimento de componentes 

curriculares afins em cursos distintos, no contraturno em que o estudante está matriculado; 

 Inexistência de pré-requisitos entre componentes curriculares dos cursos, salvo 

em situações específicas definidas nos Projetos Pedagógicos. Assim o estudante organizará 

seu percurso acadêmico conforme suas necessidades pessoais, desde que seja respeitado o 

tempo mínimo e máximo para integralização de cada curso e as disposições contidas no 

Regimento institucional. Nas situações em que o discente desejar avançar no curso deverá 

solicitar a orientação da Coordenação sobre as melhores possibilidades, de modo a ter uma 

formação sólida e significativa. 

 Investimento em projetos interdisciplinares e de caráter multiprofissional. 

 Oferta de ações extensionistas relacionadas aos componentes curriculares e às 

linhas de pesquisa. 

 

2.3.2 Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 

Os cursos da FADBA tem seu tempo de integralização dividido em mínimo (tempo 

mínimo para integralização) e máximo (tempo máximo permitido para integralização). 

Nenhum estudante pode permanecer na instituição além do tempo de integralização 

estabelecido para seu curso, sem realizar a respectiva re-entrada por meio de novo processo 
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seletivo. O tempo de integralização é sempre contado a partir do início do curso na 

instituição de origem ou, no caso de já haver transferência, conta-se a partir da primeira 

instituição. 

É facultado aos estudantes da FADBA abreviar a duração de seu curso (nunca para 

menos que o tempo mínimo de integralização), mediante avaliação específica, aplicada por 

banca examinadora. O estudante poderá requerer junto ao Conselho Superior a avaliação de 

aproveitamento de estudos, em atividades em que não esteja ou tenha sido matriculado, 

nos prazos fixados pelo Calendário Acadêmico. 

Estudos feitos pelo estudante em outras instituições de ensino superior, antes do 

ingresso na FADBA e componentes curriculares isolados cursados com aproveitamento na 

própria instituição poderão, eventualmente, ser aproveitados para a integralização do curso. 

Para isto, o estudante deverá solicitar a(s) dispensa(s) junto à Coordenação de Curso, 

apresentando o(s) respectivo(s) programas(s) e o histórico escolar.  

 

2.3.3 Atividades práticas e estágio 

As atividades práticas-profissionais e estágios são coordenados por professores dos 

cursos, realizados em espaços que oportunizam vivências reais. Tais atividades seguem a 

determinação regimental, possuem regulamento próprio e são desenvolvidas conforme a 

natureza de cada curso. 

 

2.3.4 Desenvolvimento de materiais pedagógicos 

 A FADBA incentiva a prática de produção de materiais didático-pedagógicos que 

contribuam para a aprendizagem do estudante e para o desenvolvimento profissional do 

professor. 

  

2.3.5 Incorporação de avanços tecnológicos 

 A FADBA compreende avanço tecnológico para além de equipamentos e outras 

ferramentas próprias do mundo contemporâneo, os quais são necessários como 

ferramentas que contribuem com a formação do estudante antenada ao mundo real. Assim, 

além do compromisso com tais aspectos, tem investido em plataforma de ensino a distância 

(moodle) através do Núcleo de Tecnologias Educacionais ( Nutec), como apoio pedagógico 

aos componentes curriculares, disponibilizando recursos como fórum, drive para 
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armazenamento de arquivos para download e possibilitando a realização de atividades 

avaliativas e a integração com as redes sociais. Também está disponível para docentes e 

discentes uma rede de Wi-fi para acesso à internet. 

 

2.4 PERFIL DO EGRESSO 

A FADBA entende a necessidade de contribuir positivamente para o desenvolvimento 

integral de seus egressos ancorado num processo educativo ético, considerando a 

autonomia como parte integrante e fundamental deste processo, de modo que os mesmos 

demostrem capacidades: 

 Técnico-científicas – domínio de conteúdos necessários ao desenvolvimento do 

processo de trabalho, à compreensão dos sistemas e das redes de relações de trabalho e à 

obtenção e utilização adequadas das informações da área específica de trabalho; capacidade 

de autoplanejamento, de auto-organização, de estabelecimento de métodos próprios, de 

gerenciamento de seu tempo e espaço, desenvolvendo a flexibilidade no processo de 

trabalho.  

 Pessoais – capacidade de assumir a responsabilidade sobre o trabalho, de tomar a 

iniciativa, de exercitar a criatividade, a honestidade, a integridade, de aprender, de ter 

abertura às mudanças, de desenvolver autoestima, domínio das emoções, atitudes e 

julgamentos, o qual leva o estudante a conter seus impulsos e agir com sabedoria em todos 

os momentos, cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um 

dos aspectos básicos da melhoria da qualidade de vida, e agir com responsabilidade em 

relação à própria saúde e à da coletividade, aceitação e vivência de valores bíblico-cristãos.  

 Comunicativas e Relacionais – capacidade de cooperação, de trabalho e de expressão 

e comunicação com a sua equipe de trabalho, pautada no diálogo, no exercício da 

negociação e na comunicação interpessoal, habilidade de relacionar-se harmoniosamente, 

favorecer o espírito cooperativo, os laços fraternos e o respeito diante das diferenças, bem 

como tomar iniciativas de acordo com princípios bíblico-cristãos.  

 Sociopolíticas – capacidade de refletir sobre a esfera do mundo do trabalho, de ter 

consciência da qualidade e das implicações éticas do seu trabalho, de ter autonomia de ação 

e compromisso social e de desenvolver o exercício da cidadania, capacidade de pensar e agir 

diante das mais variadas situações na busca constante do conhecimento; capacidade de 



 

21 

utilizar todos os seus conhecimentos nas diversas situações encontradas no mundo do 

trabalho e de transferir conhecimentos da vida cotidiana para o trabalho e vice-versa, 

posicionar-se frente aos problemas sociais e ambientais com autonomia, respondendo pelos 

próprios atos, como evidência de seu caráter, colaborando positivamente para melhor 

qualidade de vida no planeta.  

 Serviço – capacidade de compreender e indagar quanto aos impactos dos seus atos 

profissionais sobre os serviços e a clientela, trabalhar em favor de outros, ter atitudes de 

solidariedade e respeito ao próximo, posicionar-se de forma consciente, responsável, 

colaborativa e construtiva.  

Para atender ao desenvolvimento dessas capacidades a FADBA se propõe a planejar e 

oportunizar situações de aprendizagem vinculadas à múltipla e diversa realidade social, 

política, econômica e religiosa local e global, que possibilite ao estudante seu envolvimento 

(teoria/prática) nas atividades didáticas vivenciadas nas salas de aula e demais espaços 

educativos do campus (templo, biblioteca, refeitório, praça da amizade, pólo poli-esportivo, 

laboratórios); assim como na programação dos eventos do campus materializada nos 

projetos educativos, seminários temáticos, colegiados, congressos e nas atividades de 

pesquisa e extensão universitária. 

 

2.5 POLÍTICAS DE ENSINO 

Atuar nos múltiplos contextos educativos, através de práticas de ensino com ênfase 

na aprendizagem dos sujeitos com vistas à formação profissional comprometida com a 

transformação social, capazes de preservar os valores éticos e estéticos que resultam no 

bem-estar social e dignidade humana. 

 

2.6 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

A FADBA considera imprescindível a inserção no contexto comunitário de seu 

entorno com o fim de potencializar o desenvolvimento das funções ensino, pesquisa e 

extensão através de cooperações e parcerias com a comunidade interna e externa. A política 

de extensão assumida pela FADBA se faz ver concretamente através do Núcleo de Extensão 

(NEXT), o qual, em sintonia com os cursos de graduação e pós-graduação e com o Núcleo de 

Apoio Integrado à Pesquisa (NAIPe) organiza a extensão através de programas, projetos, 

eventos e prestação de serviço como ações integradas. 
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Diante do exposto, os docentes e estudantes são estimulados a promover ações 

extensionistas que tenham como foco: a) formular políticas das relações institucionais e 

comunitárias, avaliando suas tendências e identificando as perspectivas e estratégias futuras 

do mundo produtivo; b) aprofundar a integração da instituição com os diversos segmentos 

da sociedade e intensificar a política de parceria no sentido de obter informações 

permanentes das tendências do processo socioeconômico e das necessidades de cunho 

social e, ainda, desenvolver pesquisa aplicada, processos de produção e prestação de 

serviços comunitários e c) planejar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas, bem 

como estabelecer intercâmbio com as instituições afins e com a comunidade em geral.  

 

2.7 POLÍTICAS DE PESQUISA  

Desenvolver uma prática acadêmica focada na indissociabilidade do ensino, pesquisa 

e extensão, criando a possibilidade de o estudante vivenciar a construção do conhecimento 

com vistas ao desenvolvimento da atitude investigativa para a elaboração de trabalhos 

científicos, bem como fomentar o intercâmbio com instituições que desenvolvam pesquisa 

científica, com vistas à troca de informações, crescimento cultural e ao desenvolvimento de 

projetos e de programas compartilhados. A pesquisa é mais bem vista na FADBA através das 

ações fomentadas pelo  NAIPe. 

 

2.8 POLÍTICAS DE GESTÃO 

A FADBA considera a organização e a gestão de pessoal como função estratégica para 

garantir resultados educacionais efetivos, constituindo uma área de fundamental 

importância para a consolidação das finalidades, dos objetivos e das metas institucionais. 

Desse modo, privilegia o capital intelectual e o aporte de valor das pessoas devidamente 

preparadas e motivadas, fornecedoras de conhecimento e não de mera mão-de-obra, 

identificando a própria Instituição como sendo o conjunto de pessoas a ela vinculadas. 

 

2.9 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES 

A responsabilidade social da FADBA está ancorada em sua vocação como instituição 

educacional cristã e é vista em ações que contribuem com a inclusão social, com o 

desenvolvimento econômico responsável, e com o bem-estar das populações da região por 

meio de ações de pesquisa e extensão com o fim social. Além disso, relaciona o 
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conhecimento teórico às atividades práticas que resultem em benefícios para o 

desenvolvimento do entorno, tendo em vista: 

a. Trabalhar com a população de baixa renda na circunvizinhança institucional 

para alcançar uma mudança positiva e sustentável dentro da comunidade; 

b. Construir relacionamentos que desenvolvam capacidades sociais autônomas, 

tecnologia apropriada e capacitação para todos os níveis; 

c. Manter relacionamentos constantes com parceiros, que patrocinam os meios 

para o desenvolvimento das atividades; 

d. Capacitar e colaborar com as famílias, com o propósito de manter e 

administrar os recursos naturais do meio ambiente, de uma forma 

responsável; 

e. Promover os direitos das crianças, para que possam também atingir seu pleno 

potencial e ao mesmo tempo ajudá-las a assegurar sua sobrevivência. 
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III. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

 

3.1 GRADUAÇÃO 

Para se pensar as políticas da graduação na FADBA é importante considerar o 

contexto socioeconômico, cultural e ambiental, no qual a instituição está inserida e a 

adequação de suas práticas às políticas sociais de desenvolvimento. 

Cursos em Funcionamento 

a. Bacharelado em Administração, 120 vagas, 50 (cinquenta) estudantes em 

média cada turma, turnos de funcionamento: vespertino e noturno, regime 

de matrícula semestral, em funcionamento. Carga horária 3.000 horas, 4 

anos. 

b. Bacharelado em Enfermagem, 100 vagas, 50 (cinquenta) estudantes em 

média cada turma, turnos de funcionamento: diurno e noturno, regime de 

matrícula semestral, em funcionamento. Carga horária 4.214 horas, 5 anos. 

c. Bacharel em Fisioterapia, 57 vagas, 60 (sessenta) estudantes em média cada 

turma, turnos de funcionamento: diurno, regime de matrícula semestral, em 

funcionamento. Carga horária 4.250 horas, 5 anos. 

d. Bacharelado em Psicologia, 100 vagas, 50 (cinquenta) estudantes em média 

cada turma, turnos de funcionamento: diurno e noturno, regime de matrícula 

semestral, em funcionamento. Carga horária 4.122 horas, 5 anos. 

e.  Licenciatura em Pedagogia, 120 vagas, 50 (cinquenta) estudantes em média 

cada turma, turnos de funcionamento: vespertino e noturno, regime de 

matrícula semestral, em funcionamento. Carga horária 3.458 horas, 4 anos. 

Oferta de Novos Cursos 

f. Bacharelado em Sistema de Informação, 100 vagas, 50 (cinquenta) 

estudantes em cada turma, turnos de funcionamento: diurno e noturno, 

regime de matrícula semestral. Carga horária: 3.000 horas. 

g. Bacharelado em Ciencias Contábeis, 100 vagas, 50 (cinquenta) estudantes em 

cada turma, turnos de funcionamento: diurno e noturno, regime de matricula 

semestral. Carga Horária 3.000 horas. 
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h. Tecnólogo em Gestão em Sistemas de Informação, 100 vagas, 50 (cinquenta) 

estudantes em cada turma, turnos de funcionamento: diurno e noturno, 

regime de matrícula semestral. Carga Horária 2.400 horas. 

i. Tecnólogo em Secretariado Billingue, 50 vagas, 50 (cinquenta) estudantes em 

cada turma, turnos de funcionamento: noturno, regime de matrícula 

semestral. Carga Horária 2.000 horas. 

Cronograma para abertura dos novos cursos: 

Janeiro a julho de 2013 – Elaboração do Projeto Pedagógico; 

Agosto de 2013 – Protocolo do processo no e-MEC; 

A definir pelo MEC – Avaliação in loco; 

Início do curso – A definir de acordo com a autorização. 

Solicitação de novo curso: 

j. Bacharelado em Odontologia, 100 vagas, 50 (cinquenta) estudantes em cada 

turma, turnos de funcionamento: diurno e noturno, regime de matrícula 

semestral. Carga horária: 4.000 horas. 

k. Bacharelado em Direito, 100 vagas, 50 (cinquenta) estudantes em cada 

turma, turnos de funcionamento: diurno e noturno, regime de matrícula 

semestral. Carga horária: 3.000 horas. 

 

3.2 PÓS-GRADUAÇÃO  

 Lato Sensu 

Área Administração 

a. MBA em Gestão de Pessoas e Saúde Corporativa, 40 (quarenta) vagas, turno diurno, 

modular, previsto para 2011. 

b. MBA em Gestão Social, 40 (quarenta) vagas, turno diurno, modular, previsto para 

2012. 

c. MBA em Gestão Financeira e Auditoria, 40 (quarenta) vagas, turno diurno, modular, 

previsto para 2013. 

d. Especialização em Psicologia Organizacional e do Trabalho, 40 (quarenta) vagas, 

turno diurno, modular, previsto para 2014. 

Área de Educação 
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e. Especialização em Gestão Educacional, 40 (quarenta) vagas, turno diurno e noturno, 

modular, previsto para 2011. 

f. Especialização em Docência e Pesquisa do Ensino Superior, 40 (quarenta) vagas, 

turno diurno, previsto para 2012. 

g. Especialização em Psicopedagogia, 40 (quarenta) vagas, turno diurno, previsto para 

2012. 

h. Especialização em Educação Especial e Inclusiva, 40 (quarenta) vagas, turno diurno, 

modular, previsto para 2013. 

Área de Saúde 

i. Especialização em Saúde Pública, 40 (quarenta) vagas, turno diurno, modular, 

previsto para 2011. 

j. Especialização em Ortotraumatologia, 40 (quarenta) vagas, turno diurno, modular, 

previsto para 2011. 

k. Especialização em Estudos em Psicologia da Família, 40 (quarenta) vagas, turno 

diurno, modular, previsto para 2012. 

l. Especialização em Enfermagem Obstetrícia, 40 (quarenta) vagas, turno diurno, 

modular, previsto para 2012. 

m. Especialização em Enfermagem em UTI, 40 (quarenta) vagas, turno diurno, modular, 

previsto para 2012. 

n. Especialização em Auditoria dos Serviços de Saúde, 40 (quarenta) vagas, turno 

diurno, modular, previsto para 2013. 

Stricto Sensu 

Planejamento do Programa de Mestrado em Educação, 20 (vinte) vagas, turno 

integral, previsto para 2015. 
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IV. PERFIL DO QUADRO FUNCIONAL  

 

4.1 CORPO DOCENTE 

4.1.1 Perfil do corpo docente 

O professor da FADBA deve ser uma pessoa que reconhece e respeita a 

individualidade e valoriza o potencial de cada estudante. Um profissional que não só detém 

o conhecimento acumulado historicamente pela humanidade, mas que se porta como um 

agente mais que humano. Em seu fazer pedagógico, cria condições para que o estudante se 

aproprie do conhecimento que faz parte do patrimônio cultural da humanidade de forma 

socializada e contextualizada ao conhecimento verdadeiro.  

Para obtenção dos melhores resultados da proposta educacional, o professor deve 

evidenciar as seguintes capacidades: 

Científicas  

 Ter conhecimento de sua área de atuação, almejando o contínuo aperfeiçoamento;  

 Colaborar adequadamente com seu grupo de trabalho e atingir os propósitos da 

educação;  

 Compartilhar o conhecimento de forma contextualizada e interdisciplinar; e  

 Despertar a curiosidade intelectual, o espírito crítico, o discernimento e a autonomia.  

Técnicas  

 Conhecer o currículo do curso, suas áreas implicadas, agindo como gestor do 

conhecimento;  

 Desenvolver metodologias que provoquem aprendizagem;  

 Planejar o processo de ensino e de aprendizagem de maneira participativa;  

 Utilizar as Tecnologias de Informação e comunicação como procedimento de ensino 

e pesquisa;  

 Utilizar procedimentos de avaliação adequados aos objetivos propostos pelo curso e 

disciplina;  

 Desenvolver pensamento reflexivo em relação à prática pedagógica; e  

 Cultivar linguagem construtiva e compatível com a faixa etária do estudante, sendo 

claro, direto e respeitoso.  
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Pessoais  

 Ser imitador de Cristo ao agir com calma, bondade e paciência, manifestando 

largueza de espírito, simpatia e ternura;  

 Evidenciar o domínio próprio, a humildade, estudando as palavras de Cristo e seus 

métodos de trabalho;  

 Conhecer e aceitar os princípios filosóficos da Instituição – implica em envolver-se 

com a filosofia e a proposta da educação adventista, ser um estudioso da Bíblia, ter 

excelência moral, aceitar e aplicar os princípios educativos de Deus;  

 Vigor Físico e emocional – buscar equilíbrio entre a saúde física e emocional em sua 

própria vida;  

 Possuir uma imagem realista de si mesmo, conhecendo suas necessidades, limites e 

potencialidades;  

 Refletir sobre sua atuação e convicções, aperfeiçoando seu caráter;  

 Tomar decisões e administrar possíveis fracassos.  

Comunicativas e relacionais  

 Evidenciar relacionamento interpessoal positivo; e  

 Manifestar espírito de sociabilidade, imparcialidade e entusiasmo, tendo em vista 

que o trabalho educativo será facilitado se houver bom relacionamento.  

Sociopolíticas  

 Disposição para promover aprendizagem social, desenvolvendo uma visão de mundo, 

sociedade, cultura e educação baseada numa cosmovisão bíblico-cristã;  

 Ter consciência da qualidade e das implicações éticas do seu trabalho; e  

 Assumir a responsabilidade social explícita na tarefa de educar, a qual envolve ética, 

imparcialidade, empatia, pontualidade, responsabilidade, tato, diligência e 

compromisso.  

 

4.1.2 Composição do corpo docente 

O corpo docente da FADBA é formado por especialistas, mestres e doutores, 

possuindo formação compatível com a proposta curricular de cada curso e área profissional, 

atendendo o perfil traçado. (Ver em anexo o quadro docente). 
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4.1.3 Plano de carreira do magistério superior 

O Plano de Carreira do Magistério Superior da FADBA está previsto em documento 

protocolado pela IES e aguardando homolagção da Delegacia Regional do Trabalho e tem 

como principal objetivo, a valorização do sujeito e o seu crescimento profissional. Por sua 

constituição, tal Plano promove oportuniza o crescimento horizontal e vertical com destaque 

para: 

 Regime de trabalho diferenciado; 

 Valorização da profissionalização a partir da titulação docente; 

 Estímulo de aperfeiçoamento profissional; 

 Gratificação vinculada à publicação; 

 Instrumentalização de processos de avaliação de clima institucional, relações 

interpessoais, estrutura de poder, graus de satisfação pessoal e profissional; 

 Implementação de políticas de assistência e de melhoria da qualidade de vida. 

Entendendo a importância da Formação Continuada e em Serviço, a FADBA busca 

oferecer ao seu corpo docente oportunidades de qualificação profissional dentro da própria 

instituição e fora dela. Também como parte da política de qualificação continuada, a FADBA 

oferece bolsas de estudos para qualificação na área em nível de pós-graduação no país e no 

exterior a seus docentes. Estas bolsas são oferecidas, prioritariamente, a docentes com 

regime de trabalho integral e atendendo ao planejamento institucional.  

 

4.1.4 Critérios de seleção e contratação 

Os integrantes da Carreira do Magistério Superior são recrutados dentre profissionais 

de reconhecida competência e selecionados conforme os seguintes critérios: 

 Análise de currículos - o coordenador do curso analisará os currículos 

encaminhados levando em conta a experiência profissional e a titulação acadêmica. 

Os candidatos com melhor qualificação serão convidados à próxima etapa; 

 Entrevista com o Coordenador de Curso - tem caráter seletivo e visa avaliar os 

conhecimentos profissionais e da área; 

 Avaliação prática - será agendada uma aula em que o candidato apresentará 

um tema previamente indicado. A aula deverá ser avaliada pelo coordenador do 

curso, um docente convidado, um representante da área pedagógica e o diretor 
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acadêmico ou seu representante. Esta etapa é fundamental para a admissão de 

qualquer docente e possui caráter classificatório; 

 Entrevista com o Diretor Acadêmico - tem como objetivo apresentar a missão 

e filosofia institucional e as expectativas quanto ao trabalho docente na Instituição; 

 Aprovação pelo Conselho Superior - o nome do candidato selecionado é 

encaminhado ao Conselho Superior para a análise. A admissão se processará pelo 

Setor de Recursos Humanos e de Pessoal apenas após a aprovação deste conselho, 

conforme os requisitos previstos na legislação.   

 

4.1.4 Procedimentos para substituição dos professores do quadro 

As substituições ocorrem para atender as várias demandas, orientadas pelo Diretor 

Acadêmico em comum acordo com os demais membros da Diretoria. A FADBA escolhe, a 

partir de seu banco de currículos, docentes com titulação equivalente ou superior ao 

substituido para posterior entrevista e avaliação prática. Transcorrido este processo, a 

subistituição é celebrada a partir da aprovação do Conselho Superior.  

 

4.1.5 Cronograma e plano de expansão do corpo docente 

A FADBA em seu Plano de Desenvolvimento previu para os anos seguintes até 2015 a 

abertura de um novo Curso, a consolidação do Curso de Psicologia que teve início em 2010, 

a ampliação do número de Cursos na esfera da Pós-Graduação. 

Com estes pressupostos, a IES pretende integrar ao seu corpo docente quinze 

Mestres e onze Doutores até 2015. Em 2011 a previsão para novas contratações é de dois 

Mestres e um Doutor com regime de trabalho proposto para um professor de tempo 

integral, um parcial e um horista. Em 2012 a previsão é de três Mestres e um Doutor com 

regime de trabalho proposto para um professor de tempo integral, dois de tempo parcial e 

um horista. Em 2013 a previsão é de dois Mestres e dois Doutores com regime de trabalho 

proposto para um professor de tempo integral, dois de tempo parcial e um horista. Em 2014 

a previsão é de quatro Mestres e três Doutores com regime de trabalho proposto para três 

professores de tempo integral, três de tempo parcial e um horista. E finalmente em 2015 a 

previsão de novas contratações é de quatro Mestres e quatro Doutores com regime de 

trabalho proposto para quatro professores de tempo integral, dois de tempo parcial e dois 

horistas. Ou seja, a FADBA espera que em 2015 tenha dez novos professores com dedicação 
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exclusiva, dez em regime parcial e seis horistas totalizando vinte seis professores divididos 

em quinze Mestres e onze doutores. 

 

EXPANSÃO DOCENTE 2011 2012 2013 2014 2015 Totais 

Titulação 

Mestres 02 03 02 04 04 15 

Doutores 01 01 02 03 04 11 

Subtotal 03 04 04 07 08 26 

Regime de Trabalho 

Integral 01 01 01 03 04 10 

Parcial 01 02 02 03 02 10 

Horista 01 01 01 01 02 06 

Subtotais 03 04 04 07 08 26 

 

4.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

4.2.1 Composição 

O corpo técnico-administrativo da FADBA é composto por profissionais 

predominantemente com nível superior e qualificação adequada às respectivas funções e 

atividades desempenhadas. 

 

4.2.2 Plano de carreira do corpo técnico-administrativo 

A FADBA oferece ao corpo técnico-administrativo oportunidades de qualificação, 

promovendo benefícios de ações baseadas na política de apoio à carreira profissional. Em 

que todo processo é regrado pelo Plano de Carreira, de Cargos e Salários do Corpo Técnico-

Administrativo (PCCS). E na efetivação dessa política são observados os seguintes objetivos: 

 Garantir ao funcionário condições favoráveis de trabalho; 

 Possibilitar uma carreira estruturada, com normas claramente estabelecidas para o 

exercício e a ascensão funcional; 

 Proporcionar condições para a participação em cursos e eventos de educação 

continuada e em programas de treinamento e atualização, com incentivos previstos 

no plano institucional de capacitação; 

 Proporcionar oportunidades de crescimento pessoal, com a participação voluntária 

em eventos de caráter social, artístico, cultural e religioso. 
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4.2.3 Critérios de seleção e contratação 

O ingresso no quadro de funcionários acontece mediante procedimentos de 

recrutamento e seleção, observados os princípios gerais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade e eficiência. Nesta perspectiva, além do planejamento financeiro, as 

contratações de pessoal técnico-administrativo consideram critérios específicos como a 

formação acadêmica do pretendente, o índice de participação em programas de capacitação 

e treinamento e seus antecedentes profissionais. 

Em havendo necessidade, cabe ao Conselho Superior o estabelecimento de outros 

critérios específicos para a seleção e a contratação de técnico-administrativos, sempre 

considerando a especialidade e o grau de conhecimento exigido para cada Grupo 

Ocupacional. 

 

4.2.4 Cronograma e plano de expansão do corpo técnico-administrativo 

A FADBA prevê para os anos seguintes até 2015 a contratação de novos funcionários 

que comporão o seu corpo técnico-administrativo, sendo um para o apoio pedagógico ao 

setor de graduação e o outro para o setor de pós-graduação, devendo estes possuírem, no 

mínimo, nível superior. Serão admitidos respectivamente, em 2013 e 2014. 
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V. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA FADBA 

 

5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, INSTÂNCIAS DE DECISÃO E ORGANOGRAMA 

INSTITUCIONAL E ACADÊMICO4 

A estrutura organizacional da FADBA, conforme disposição regimental compreende o 

conjunto dos seguintes departamentos deliberativos, consultivos, normativos, 

departamentos executivos e departamentos suplementares. Os departamentos consultivos, 

deliberativos e normativos das FADBA possuem uma articulação direta com os 

departamentos executivos e departamentos de apoio, tendo como objetivo trabalhar em 

harmonia com a administração da IES e Coordenações de Curso. O Conselho Superior, órgão 

máximo deliberativo na Instituição, constitui a última instância pertinente a assuntos 

administrativos e acadêmicos. Os Colegiados de Cursos de graduação e o Colegiado de Pós-

graduação garantem a efetividade da integração e da interação dinâmica entre a 

administração da Instituição e as instâncias responsáveis pela persecução de seus objetivos 

educacionais, conforme organograma institucional e acadêmico.  

 

5.2 CONSELHOS E COLEGIADOS: COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 

As competências e composição dos Colegiados estão de acordo com o Regimento da 

FADBA e a constuição de seus membros ocorre a partir da nomeação de representantes dos 

diversos segmentos da IES, conforme legislação vigente. São eles: 

a) O Conselho Superior, instância máxima consultiva, deliberativa e normativa da 

FADBA em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar, é constituído por: 

Diretor Geral, seu presidente; Diretor Acadêmico; Diretor administrativo; Diretor do 

Bem Estar Estudantil; Secretário geral; Coordenadores de cursos de graduação; 

Coordenador do Instituto Superior de Educação; Coordenador de Pós-graduação; 

Coordenador de pesquisa; Coordenador de extensão; Pastoral universitária; 

Coordenador da Comissão Própria de Avaliação (CPA); Coordenador do núcleo de 

planejamento estratégico; Gerente de recursos humanos; Gerente financeiro e 

contábil; Assessor jurídico; um representante docente, escolhido pelos seus pares, 

com mandato de um ano, podendo ser reconduzido por igual período até duas 
                                                           

4
 Organograma da FADBA em anexo. 
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vezes; um representante discente, com mandato de dois anos, indicados pelo 

seguimento de representação estudantil ou representantes de turmas, eleitos pelos 

seus pares; um representante da comunidade, escolhido de lista tríplice pela 

diretoria, apresentada pela comunidade, com mandato de dois anos; um 

representante do corpo técnico-administrativo, eleito por seus pares, com mandato 

de dois anos. 

b) Os Colegiados de Cursos de graduação da FADBA são de natureza consultiva, 

deliberativa e normativa, sendo presidido pelo respectivo Coordenador de Curso e 

formado pelos seguintes membros: Assistente de Coordenação, seu secretário; 

Docentes do Curso; um representante discente, eleito por seus pares, com mandato 

de um ano, podendo ser reconduzido. 

c) O Colegiado de Pós-graduação, instância de coordenação específica para planejar, 

organizar, promover, coordenar, supervisionar e executar projetos de pós-

graduação, de forma sistemática e integrada é constituído: coordenador de Pós-

graduação, seu presidente; um assistente de coordenação de pós-graduação, seu 

secretário; um assistente técnico; um professor da Pós-graduação; um discente da 

Pós-graduação. 

d) Núcleo Docente Estruturante (NDE) – contribui para consolidação do perfil 

profisional do egresso, incentivo à pesquisa, integração curricular e diretrizes 

curriculares nacionais para graduações. Compõe-se do coordenador do curso e 

grupo docente, conforme previsto em regulamento próprio. 

 

5.3 DEPARTAMENTOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

Todos os Departamentos e Setores da FADBA estão devidamente explicitados no 

Regimento Acadêmico.  

São Departamentos de Apoio às atividades administrativas e acadêmicas: Coordenação de Cursos 

de graduação; Instituto Superior de Educação (ISE); Coordenação de Pós-Graduação; Coordenação de 

Pesquisa; Coordenação de Extensão; Biblioteca; Policlínica Universitária; Procuradoria Educacional 

Institucional; Pesquisador Institucional (PI); Secretaria Geral; Marketing e Comunicação; 

Desenvolvimento Institucional; Núcleo de Planejamento Estratégico; Pastoral Universitária; Gerência 

Financeira e Contábil; Assessoria Jurídica; Recursos Humanos; Tecnologia da Informação. 
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 Além desses, a FADBA conta com setores que se constituem em áreas 

complementares e suplementares, como citados a seguir. 

a) Áreas complementares: Núcleo de Pós-graduação (NPG); Núcleo de Apoio 

Integrado à Pesquisa (NAIPe); Núcleo de Extensão (NEXT); Escola de Música e 

Artes; Gerência Operacional; Núcleo de Processo Seletivo; Núcleo de 

Acompanhamento de Egressos; Núcleo de Lazer e Esportes; Contabilidade; 

Finanças Estudantis; Filantropia e Assistência Social; Patrimônio; Gerência de 

Serviços; Núcleo de Tecnologias Educacionais (NUTEC). 

b) Áreas suplementares: Diretório Central Estudantil (DCE); Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP); Comitê de Ética na Utilização Animal (CEUA); Comissão Própria 

de Avaliação (CPA); Ouvidoria; Associação de Universitários (UNIVIR). 
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VI. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Os Serviços de Atendimento ao Discente são parte da política da FADBA, estão sob a 

coordenação da Diretoria e objetivam promover acesso dos estudantes aos seguimentos 

acadêmicos, sociais, políticos e espirituais. O atendimento dos estudantes é realizado 

através de: 

 Secretaria Acadêmica – fornecimento de informações e orientações sobre 

registros acadêmicos, publicação de avisos e editais de interesse dos estudantes e 

fornecimento de documentação solicitada, conforme normas regimentais. 

 Coordenação de Curso – atendimento e orientação dos estudantes, de acordo 

com as diretrizes de cada curso. 

 Corpo Docente – acompanhamento dos estudantes nas questões pedagógicas 

e em outras que possam interferir na vida acadêmica. 

 Núcleo de Atendimento Psicopedagógico (NAPp) – destina-se ao 

acompanhamento e à orientação do discente, de modo que permita equacionar 

possíveis conflitos pertinentes aos processos da aprendizagem. 

 Pastoral Universitária – objetiva a assistência religiosa, moral e espiritual, 

prestada por profissional devidamente qualificado. 

 Atividades de Reorientação de Aprendizagem (Nivelamento) - é oferecida 

gratuitamente aos discentes ingressantes oriundos do Ensino Médio a opção de 

participar das atividades de nivelamento, onde serão considerados os conteúdos 

básicos e essenciais para o bom desempenho em áreas específicas; 

 Apoio financeiro – acontece através de: a) Programa de Financiamento 

Estudantil – FIES, o qual permite o estudo a estudantes sem condições de arcar com 

os custos de sua formação profissional; b) estímulo à permanência através de bolsas 

de estudo; c) programa de monitoria com regulamentação própria; 

 Ouvidoria – possui a função de contribuir para o desenvolvimento 

institucional e defender o compromisso ético no âmbito acadêmico da FADBA, 

ensejando uma maior qualidade dos serviços oferecidos e do atendimento prestado. 

 IDEC – área que capacita estudante através de cursos e estratégias para sua 

auto-sustentação financeira. 
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Além das ações voltadas para os interesses dos discentes a FADBA realiza o 

acompanhamento de egressos efetivado através do Núcleo de Acompanhamento de 

Egressos – NAE, cuja responsabilidade consiste em manter vínculo com os egressos através 

de estratégias de inserção desses no mercado de trabalho e do oferecimento de subsídios 

para seu crescimento acadêmico e profissional. 
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VII. INFRAESTRUTURA 

 

7.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA5 

A FADBA conta com uma infraestrutura física adequada à realização de suas atividades 

acadêmicas a partir de espaços planejados para tais. São espaços acadêmicos: 

 Auditórios – a FADBA dispõe de cinco auditórios, os quais são utilizados em 

reuniões dos Conselhos, atividades culturais, artísticas e religiosas, atos cívicos e 

formaturas; 

 Biblioteca – espaço de estudo, consulta e pesquisa disponível para a utilização da 

comunidade acadêmica; 

 Escola de Arte e Música – espaço de estudo de instrumentos musicais, ensaios 

dos corais e conjuntos vocais da instituição, aberto à comunidade acadêmica 

através do oferecimento de cursos livres; 

 Gabinete de Trabalho para os Professores – espaço reservado para reuniões do 

NDE de cada curso, orientação de TCC e grupos de estudo; 

 Laboratórios de aula prática – cada curso dispõe conforme sua natureza e 

exigência curricular de espaços laborais para atividades de ensino e extensão; 

 Laboratórios de Informática – a FADBA dispõe de três laboratórios de Informática 

devidamente equipados para atender estudantes e docentes em atividades de 

pesquisa, produção de trabalhos e aulas; 

 Piscina e quadras poliesportivas – espaço reservado para o lazer e a realização de 

atividades físicas. Atende docentes, corpo técnico administrativo, discentes e 

comunidade; 

 Policlínica universitária – espaço multifuncional onde são realizadas atividades 

práticas profissionais de diversos cursos da FADBA e o atendimento na área de 

saúde à comunidade externa; 

 Prédio Administrativo – espaço onde se concentram a diretoria, a procuradoria 

institucional e departamentos administrativos; 

                                                           

5
 A descrição dos espaços e suas medidas encontram-se nos anexos deste documento. 
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 Prédio universitário – espaço prioritário de aulas e atendimento aos docentes e 

discentes; 

 Residencial feminino e residencial masculino – espaço de convivência de 

discentes matriculados em regime de internato (hotelaria); 

 Sala de professores – espaço reservado para descanso e demais atividades a 

critério dos professores; 

 Salas de coordenação dos cursos de graduação e de pós-graduação, NAIPe, NEXT,  

– espaços de trabalho dos coordenadores e de atendimentos aos discentes em 

questões específicas dos cursos e atividades acadêmicas. 

 Secretaria acadêmica – espaço reservado para todos os procedimentos de 

registros acadêmicos; 

 

7.2 BIBLIOTECA 

A biblioteca da Faculdade Adventista da Bahia foi fundada em 1979 e tem como uma 

de suas metas básicas a globalização de seu acervo através do processo de disseminação da 

informação. Acompanhando a tendência global, têm sido adotados os mais avançados 

recursos tecnológicos, visando oferecer aos usuários amplas possibilidades de pesquisa no 

atendimento à diversidade de consultas que ocorrem na área acadêmica. Seu objetivo é 

coletar, sistematizar e disseminar informações para subsidiar as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da comunidade acadêmica, atendendo também ao público externo. 

A biblioteca está organizada de acordo com o Sistema Decimal Dewey, 21ª edição, 

para o processo de classificação bibliográfica, e de acordo com o Código AACR2 (Anglo-

American Catalog Rules) para a catalogação. O vocabulário controlado obedece aos 

formatos da LC (Library of Congress) e o Tesauro SPINES para Ciência e Tecnologia. 

Com o acervo totalmente automatizado, o sistema de atendimento é de livre acesso 

aos catálogos, terminais de consulta e estantes de livros, auxiliado por pessoal habilitado. É 

vedado o empréstimo de periódicos e outros materiais especiais tais como dicionários, 

vocabulários, glossários, teses, dissertações, monografias e obras consideradas raras. A 

retirada e uso interno destes materiais, é feita sob a supervisão da equipe da biblioteca. A 

biblioteca dispõe de serviços de consulta, empréstimo, reserva e outros, facultados a 

estudantes, professores e funcionários técnicos devidamente cadastrados. 
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Aos estudantes recém-ingressos na FADBA, é garantido o serviço de orientação de 

novos estudantes, sendo transmitidas as informações básicas sobre o espaço físico, o uso da 

biblioteca e os serviços disponibilizados aos estudantes, a fim de que estes possam utilizar os 

recursos disponíveis, de maneira eficiente, conforme o regulamento da biblioteca. 

 

7.2.1 Acervo por área de conhecimento 

O catálogo do acervo da biblioteca da FADBA pode ser consultado através do portal 

da instituição, viabilizando a pesquisa on line, servindo como uma ponte entre os conteúdos 

teóricos e práticos das aulas e as fontes de informação especializadas. A página da biblioteca 

tem o objetivo de apontar links com fontes de informações gerais, especializadas e em texto 

completo existentes na rede, bem como facilitar o acesso a bibliotecas, bases de dados 

bibliográficos e redes de informação. O serviço de comutação bibliográfica possibilita o 

fornecimento de cópias de artigos de periódicos localizados em outras bibliotecas do 

território nacional. 

A Biblioteca dispõe de um acervo de 57.334 livros; uma coleção de 719 títulos de 

periódicos, 745 exemplares de multimeios (CDs, DVDs, CD-ROMs). No acervo também 

constam trabalhos de conclusão de curso de graduação, dissertações e teses, em todas as 

áreas de conhecimento. 

ÁREA 
LIVROS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS MULTIMEIOS 

IMPRESSO 
ON-LINE 

TÍTULOS VOLUMES TÍTULOS VOLUMES TÍTULOS VOLUMES 

Ciências Exatas e da Terra 246 805 2 12 - 8 13 

Ciências Biológicas 208 829       7 70 - 11 60 

Engenharia / Tecnologia 49 144 8 777 - - - 

Ciências da Saúde 2708 10263 115 2123 - 57 259 

Ciências Agrárias 11 12 - - - - - 

Ciências Sociais Aplicadas 4685 13021 199 3882 - 101 152 

Ciências Humanas 14028 28458 317 12419 - 95 197 

Linguística, Letras e Artes 778 2203 16 94 - 23 52 

Multidisciplinar 458 1599 55 773 - 8 12 

TOTAL 23159 57334 719 20150 - 303 745 
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7.2.2 Espaço físico para estudos 

O espaço físico da biblioteca totaliza 863,96m² que estão distribuídos em seus 

ambientes e finalidades. A expansão do espaço físico tem sido uma constante preocupação 

da IES considerando o aumento de estudantes e o crescimento do acervo. Dentro do espaço 

físico da biblioteca contamos com o Centro de Pesquisa em História e Teologia da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, ambiente que a acrescentará à biblioteca mais 203,18m² 

ampliando sua área total para 1.067,15m². 

 

7.2.3 Horário de funcionamento 

A biblioteca funciona nos seguintes dias e horários: Domingo das 9h às 17h, de 

segunda a quinta-feira das 8h às 22h e na Sexta-feira das 8h às 13h.  

 

7.2.4 Pessoal técnico-administrativo 

Para orientação da utilização dos serviços oferecidos, bem como a localização de 

material bibliográfico, os usuários encontram à disposição profissionais habilitados para 

atender cada necessidade. A equipe é constituída de 3 (três) profissionais graduados em 

Biblioteconomia e Documentação, são eles: Uariton Boaventura CRB 5/1587, Uillis de Assis 

Santos CRB 5/1673, Diana Paula Silva de Oliveira CRB 5/1621. Além desses, há 7 (sete) 

auxiliares de biblioteca, trabalhando em regime de dedicação exclusiva. Conta ainda com 

uma equipe de 21 (vinte e um) estagiários que auxiliam em tarefas de suporte geral, 

atuando em horário parcial, cobrindo os três turnos de trabalho. 

 

7.2.5 Serviços oferecidos 

O sistema de automação adotado é o SOPHIA, que apresenta uma interface amigável, 

dispondo de módulos de pesquisa web, catalogação, empréstimo/devolução, circulação e de 

relatórios. 

 SOPHIA – CATALOGAÇÃO: O SOPHIA – CATALOGAÇÃO é responsável pelos 

livros e material impresso,vídeos, CD’s e DVD’s adquiridos. 

 SOPHIA – EMPRÉSTIMO/DEVOLUÇÃO E CIRCULAÇÃO: O Sistema de 

Circulação controla as seguintes atividades: Reserva de livros – caso o livro 

procurado esteja emprestado, o usuário poderá fazer uma reserva para 

empréstimo assim que o livro seja devolvido. 
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 SOPHIA – RELATÓRIOS: 

o Estatísticas – a biblioteca tem um controle efetivo de todo o material 

consultado na biblioteca e emprestado aos seus usuários. 

o Relatórios – através da impressão de relatórios a Biblioteca tem o 

controle diário, semanal, mensal e anual de todas as atividades 

desenvolvidas pelo sistema. Estes relatórios podem ser feitos por 

categoria de usuário (estudante, professor, funcionário ou visitante), 

por curso, natureza de empréstimo (local ou domiciliar), etc. 

 SOPHIA – PESQUISA WEB: através deste módulo o usuário pode consultar os 

catálogos disponíveis no sistema da biblioteca, pode realizar reservas, renovar 

os livros emprestados em sua conta e receber mensagens da Biblioteca. 

 Pesquisa On Line: está disponível através da Internet mediante o acesso da 

home page da biblioteca, tendo o usuário a possibilidade de consulta 

utilizando variados módulos de indexação das informações solicitados à base 

de dados da biblioteca. 

 Base de Dados: se encontra estruturada no sistema SOPHIA, um serviço de 

apoio operacional à bibliotecas que utiliza a Internet como principal 

infraestrutura. A Biblioteca da Faculdade Adventista da Bahia – FADBA 

encontra-se com 100% do seu funcionamento informatizado, possuindo uma 

base com todo seu acervo disponível. 

 

7.2.6 Formas de atualização e cronograma de expansão do acervo 

A formação e o desenvolvimento do acervo se dá através de dotação orçamentária, 

anual, de 3% da Receita Operacional dos Cursos ofertados pela Instituição. Atendendo à 

bibliografia dos Cursos, o acervo tem sido atualizado através de consulta aos catálogos das 

editoras, a partir das indicações dos professores e Coordenadores de Curso. Na aquisição de 

livros básicos é observada a proporção de 01 (um) exemplar para cada 8 (oito) vagas. 

Quando o título aparecer em mais de um componente curricular, será utilizado o critério de 

aquisição de igual número de exemplares a cada repetição. 
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7.3 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA  

A FADBA oferece aos estudantes dois (02) laboratórios de informática e mais uma 

(01) sala que funciona como uma central de tecnologia da informação, a qual dá suporte e 

manutenção aos laboratórios. 

 

7.3.1 Instalações e Equipamentos  

Os laboratórios de informática possuem ambientes providos de boa ventilação e 

iluminação e de equipamentos de ar refrigerado. Os dois laboratórios estão localizados em 

pavimento térreo e adaptados para o acesso de pessoas com necessidades especiais. O 

espaço físico do primeiro laboratório é de 70m2 e do segundo 56m2, o que é suficiente para 

atender a quantidade de usuários. O horário de funcionamento é de segunda a quinta das 8h 

às 12h e de 14h às 23h com intervalo para o almoço. Na sexta-feira, o laboratório funciona 

em horário especial das 8h às 16h, sem intervalo para o almoço. Ambos os laboratórios 

contam com a presença de um técnico para suporte de dúvidas e utilização dos softwares 

instalados.  

Os equipamentos de informática são atualizados com base em upgrades periódicos 

ou substituição de equipamentos em função das exigências cada vez maiores apresentadas 

pelos modernos softwares. Toda essa infraestrutura está disponível para atender às diversas 

áreas acadêmicas. 

 

7.3.2 Recursos de Informática Disponíveis 

Os equipamentos que integram o laboratório encontram-se ligados em Rede com 

Sistema Operacional Windows Seven, de âmbito local, e à INTERNET, através de um servidor 

Proxy, com link dedicado de 20MB em conexão direta com a EMBRATEL, possibilitando o 

atendimento permanente tanto do corpo técnico/docente, quanto discente.  

Os laboratórios possuem equipamentos com características conforme o quadro a 

seguir: 

LAB Quantidade de 

equipamentos 

CPU 

1 26 Estação de Rede DELL; Memória: 4 GB; HD: 300 GB; Processador: 

Intel Core2Duo; E7500 2.9 GHZ; Driver de DVD; Monitor: 19’ 
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Widescreen  

2 25 Estação de Rede Itautec; Memoria: 2 GB; HD: 80 GB; Processador: 

Intel Pentium D 3.0 GHZ; Monitor: 17’ Widescreen  

 

7.3.3 Relação equipamento estudante 

Os laboratórios de informática servem de suporte aos componentes curriculares 

específicos, sendo agendados previamente. Independente da carga horária de cada 

componente curricular, os estudantes são distribuídos em turmas de no máximo 02 (dois) 

por máquina. São utilizados de maneira planejada e de acordo com as normas de 

funcionamento que definem a forma de acesso, manutenção dos equipamentos e a 

distribuição dos estudantes por máquina, para a realização de suas pesquisas e trabalhos 

acadêmicos. Além disso, servem de suporte aos componentes de natureza prática. 

 

7.3.4 Descrição de inovações tecnológicas significativas 

Até o ano de 2014, os laboratórios, assim como toda a rede corporativa dentro do 

campus contará com mais velocidade no link dedicado de Internet, que passará de 20 para 

50 Megabytes, essa mudança proporcionará um melhor desempenho de navegação para a 

pesquisa acadêmica. Associada a essa melhoria, será ampliada a rede de fibra ótica entre as 

dependências acadêmicas e administrativas, proporcionando melhor distribuição dos 

serviços, separando os laboratórios em sub-redes distintas entre si e entre a rede 

institucional, separando também demais serviços (Voip, redes sem fio para os discentes, 

rede sem fio para os docentes, rede cabeada) evitando afunilamento dos dados, 

favorecendo melhor performance na utilização dos recursos de TI. 

 

7.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE ÁUDIO VISUAL 

A FADBA conta com máquinas e equipamentos que contribuem amplamente na 

condução do processo metodológico de ensino e aprendizagem tais como: fotocopiadoras; 

flip-sharts; televisores; aparelhos de DVD; retroprojetores; projetores de vídeo; telas 

específicas para projeções; aparelhos de som; caixas amplificadas de som, microsystem, 

computadores ligados à internet, microfones. 
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7.5 PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO A 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (DECRETO Nº 5.296/04 E DECRETO Nº 5.773/06) 

 

Em atendimento as exigências legais, a FADBA tem se ocupado com a promoção da 

acessibilidade a todas as suas instalações e serviços. Reconhecemos a imperativa 

necessidade de nos tornarmos uma instituição inclusiva, oferecendo condições de acesso 

iguais para todos. Neste sentido, nossas pretensões de promoção de acessibilidade passam 

pela harmonização das instalações físicas e condições de utilização dos serviços prestados ao 

proposto pelas legislações específicas, prezando pela segurança e autonomia dos indivíduos.  

O campus da instituição apresenta relevo predominante plano e projeto 

arquitetônico com edificações, em sua maioria, térreas com acesso facilitado através de 

rampas. As demais edificações que fogem a característica de térreas possuem rampa ou 

elevador. Em todas as suas instalações há bebedouros, lavabos e sanitários acessíveis, 

devidamente sinalizados e adaptados com barras de apoio e portas com espaço suficiente 

para cadeira de rodas. Nas áreas de atendimento e residências (dormitórios) o mobiliário 

atende às condições de alcance manual e visual, segundo parâmetros antropométricos.  

A circulação de pedestres no campus é facilitada através de calçadas com devidas 

adaptações de rebaixamento, que dão acesso às vias carroçadas e interligam as instalações. 

Neste mesmo contexto, os portadores de deficiência também têm acesso às áreas de 

lazer e desporte do campus, que inclui praças, cantinas, piscinas e quadras, espaços estes 

planejados e/ou adaptados para receber estas pessoas. Ainda sobre a circulação no campus, 

a instituição assegura no estacionamento, vagas exclusivas para veículos que conduzam, ou 

sejam conduzidos por pessoas com deficiência. O percurso entre o estacionamento e as 

principais instalações do campus é composto por rota acessível.  

Em setores tais como biblioteca, secretaria acadêmica, finanças estudantis e 

refeitório são disponibilizados assentos de uso preferencial e dado atendimento prioritário a 

portadores de deficiência e aos demais casos previstos em lei.  

Acerca dos ambientes e compartimentos destinados às atividades pedagógicas, como 

salas de aulas, biblioteca, laboratórios e auditórios é assegurado o acesso de pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida através das adaptações já mencionadas anteriormente 

(portas, mobiliários, sanitários) além de oportunizar o envolvimento e a permanecia desses 

estudantes nas atividades ali desenvolvidas com o apoio de pessoal capacitado para 
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atendimento e de recursos adaptados as demandas dos processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Para atender especificidades da deficiência visual e auditiva, a instituição, em caso de 

vir a ser solicitada, se compromete a providenciar os recursos necessários a inserção de 

pessoas com estes tipos de deficiência nas atividades acadêmicas, conforme Portaria 

Ministerial nº 3.284 de 07 de novembro de 2003. Na atualidade, para deficientes visuais, a 

instituição vem adquirindo gradual acervo bibliográfico em braile, fitas sonoras e dispõe de 

computadores com o software DOSVOX. Quanto ao atendimento a deficientes auditivos, a 

instituição dispõe de tradutor e interprete de LIBRAS que atua, quando requisitado, nos 

processos seletivos, nas salas de aulas – facilitando as interações do estudante e o trabalho 

do professor– e em outros serviços e atividades-fim da instituição e tem estimulado a 

formação e/ou capacitação de docentes e técnicos em LIBRAS.  

 

7.6 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 

PDI  

Em seu plano de expansão, a FADBA prevê, para atender suas futuras necessidades 

acadêmicas e técnico-administrativas, a ampliação de infraestrutura física: 

 Ampliação do prédio universitário (salas de aula, laboratório de informática e 

auditório) até 2015; 

 Ampliação da Policlínica universitária até 2014; 

 Reestruturação da sala de coordenação de pós-graduação e extensão 

universitária até 2014. 
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VIII. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

8.1 PROCEDIMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EM CONFORMIDADE COM A LEI 

Nº 10.861/2004 (SINAES) 

A autoavaliação institucional (AI) é concebida como mecanismo para o 

aprimoramento da gestão pedagógica e administrativa da IES, com vistas à constante 

melhoria da qualidade e da relevância das atividades desenvolvidas no cumprimento da sua 

missão. Sendo assim, A FADBA entende que deve ser contínua e sistemática e, para tanto, 

busca a compreensão da realidade, voltada para o processo decisório, devendo responder a 

questionamentos na forma de avaliação responsiva, beneficiando-se das principais 

proposições da gestão democrática e da avaliação participativa, em especial quanto aos seus 

objetivos e à ênfase na participação dos sujeitos integrantes, envolvendo também parceiros 

externos.  

A FADBA, objetiva consolidar a autoavaliação institucional como atividade 

permanente incorporando-a a sua cultura organizacional, constituindo “um processo de 

desconstrução analítica e reconstrução pela síntese das totalidades”, retratando uma visão 

unitária da instituição, de caráter global e abrangente, e representando o instrumento de 

construção da integração institucional. A premissa básica desse processo avaliativo 

institucional deverá ser sempre a qualidade, tendo como base a missão institucional e os 

Projetos Pedagógicos de Curso.  

O processo avaliativo já desenvolvido está centrado nos processos e resultados das 

ações institucionais, considerados os diferentes aspectos derivados de seu entorno, o 

contexto socioeconômico, cultural e histórico mais amplo e fatores resultantes das políticas 

públicas, em especial a política educacional, devendo esse autoconhecimento conduzir à 

crítica renovadora e transformadora institucional. Os resultados da avaliação são canalizados 

para a formulação de políticas de estímulo e reforço ao que já funciona bem, e de 

revitalização ou recuperação quando forem encontrados resultados pífios ou insatisfatórios.  

Por fim, a FADBA entende que a finalidade da avaliação é a busca do 

aperfeiçoamento e sua ação central é a de reconstrução. Sendo assim, aperfeiçoamento ou 

reconstrução resultarão necessariamente em melhoria da qualidade do ensino, da 
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aprendizagem, das atividades acadêmicas em geral, dos processos de gestão e das relações 

entre membros e instâncias da Instituição entre si e com a comunidade externa. E neste 

processo, é decisória a atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), órgão suplementar 

da FADBA que tem como objetivo a coordenação e a articulação dos processos internos de 

avaliação institucional, conforme diretrizes e critérios emanados do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES, exercendo suas atividades com autonomia em 

relação aos demais órgãos colegiados da instituição. 

 

8.1.1 Constituição da Comissão Própria de Avaliação  

A CPA da FADBA será constituída por: um coordenador, indicado pelo Conselho 

Superior; dois representantes docentes designados por seus pares; dois representantes do 

corpo técnico-administrativo indicados por seus pares; um representante discente, 

designado por seus pares ou representantes de turmas; um representante da Sociedade Civil 

organizada, indicado pelo Conselho Superior. 

 

8.1.2 Processos e metodologia da autoavaliação institucional 

O processo de autoavaliação FADBA é desenvolvido de acordo com o Projeto de 

Implantação da Sistemática de Avaliação Interna, elaborado desde 2005 de forma conjunta 

por coordenadores de CPA’s. O Modelo que serviu de base para elaboração do projeto 

avaliativo, foi adaptado do modelo de autoavaliação implantado no Brasil a partir de 1991, e 

reproduzido com sucesso na autoavaliação de empresas nacionais e internacionais, trata-se 

dos critérios de avaliação adotados pelo PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade, da Fundação 

para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ).  

A adaptação tomou como base as dez dimensões propostas pelo CONAES, sendo 

acrescentada a décima primeira dimensão, que se refere à Filosofia Institucional, 

respeitando assim a identidade da IES como instituição confessional fortemente embasada 

nos princípios filosóficos da educação cristã. A estas dimensões foram atribuídos um total de 

300 pontos distribuídos entre os quesitos de cada uma delas. Os critérios para atribuir esta 

pontuação tiveram como referencial o peso dado a cada quesito pelos participantes do 

processo e, desta forma, passaram a representar a visão institucional do grau de importância 

de cada dimensão, como segue: Missão e Plano De Desenvolvimento Institucional (30 

pontos); Modalidades – ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação (50 pontos); 
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Responsabilidade Social (30 pontos); Comunicação com a Sociedade (15 pontos); Políticas de 

Pessoal e de Carreiras (30 pontos); Organização e Gestão da Instituição (30 pontos); 

Infraestrutura Física (30 pontos); Planejamento e Avaliação (20 pontos); Políticas de 

Atendimento a Estudantes e Egressos (25 pontos); Sustentabilidade Financeira (20 pontos) e 

Filosofia Institucional (20 pontos).  

Como resultante do longo processo de discussão e reflexão entre os atores 

envolvidos na adaptação do modelo e critérios de avaliação adotados pelo PNQ/FPNQ, o 

projeto de auto avaliação do SALT utiliza os seguintes instrumentos:  

INSTRUMENTO 01 – Análise das Dimensões: Caracterizam-se por um formulário de 

auto avaliação, que compreende as Dimensões da Avaliação devidamente explicitadas, sua 

pontuação máxima, os desdobramentos de cada dimensão que são os requisitos com sua 

descrição e respectiva pontuação, seguidos de uma escala alternativa de pontuação em 

percentual.  

INSTRUMENTO 02 – Síntese da autoavaliação: Caracteriza-se por um formulário 

síntese dos resultados da auto avaliação, que compreende cada uma das dimensões 

avaliadas, sua pontuação máxima, a pontuação obtida na auto avaliação e a indicação desse 

resultado na escala percentual. Esse instrumento, quando devidamente preenchido, 

apresenta o resultado geral da visão organizacional, gerando um gráfico que permite ao 

gestor ter diante de si um panorama do estágio atual de gestão da organização, servindo de 

subsídio para a tomada de decisão em termos de melhoria na eficiência e na eficácia 

organizacional. É a análise vertical desse processo.  

INSTRUMENTO 03 – Análise Qualitativa: Caracteriza-se por um formulário de 

resultados da auto avaliação, que compreende cada dimensão em separado, e seus 

respectivos requisitos com sua respectiva pontuação, e o registro das evidências objetivas 

que resultaram na pontuação. Contém ainda um diagnóstico que indica os pontos fortes e 

fracos, oportunidades e ameaças em cada um dos requisitos, constituindo-se num 

instrumento de análise qualitativa que dá ao gestor uma visão detalhada de cada item de 

avaliação através de insumos que servirão de subsídios para deflagrar o processo de 

melhoria. É a análise horizontal desse processo.  

Em termos de operacionalização, o processo avaliativo caracteriza-se em essência 

pelo trabalho intenso da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que se dispõe 

fundamentalmente em análise documental, discussões e preenchimento de formulários. 
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Seguindo etapas de planejamento execução e resultados, a CPA desenvolve seu trabalho 

com base nos seguintes procedimentos:  

ETAPA DE PLANEJAMENTO  

 Definição das estratégias de trabalho;  

 Definição do cronograma de trabalho para o ciclo avaliativo.  

ETAPA DE EXECUÇÃO  

 Realização de Seminário de Sensibilização acerca da AI para a comunidade 

acadêmica e a civil organizada;  

 Aplicação de questionários avaliativos para a comunidade acadêmica;  

 Tabulação e análise dos dados colhidos através dos questionários avaliativos;  

 Análise de evidências pertinentes (PDI, Relatório da Ouvidoria, etc.);  

 Discussão e preenchimento dos instrumentos de autoavaliação institucional.  

ETAPA DE RESULTADOS  

 Definição das propostas de melhorias;  

 Elaboração do relatório final;  

 Envio do relatório final para o MEC;  

 Socialização do relatório final com demais interessados (Diretoria, comunidade 

acadêmica e civil organizada).  

A utilização dos resultados do processo de auto avaliação institucional ocorre 

formalmente através do envio do relatório ao MEC e à Direção da IES, sendo esta, 

responsável por canalizar os resultados para a formulação de políticas de estímulo e reforço 

ao que já funciona bem, e de revitalização ou recuperação dos aspectos insatisfatórios. Por 

outro lado, a socialização dos resultados, com a comunidade acadêmica e civil organizada, 

mediante análise comparativa de relatórios, fortalece o papel da CPA como agente 

promotora de melhorias e viabiliza a incorporação da auto avaliação a cultura 

organizacional.  

 

 

 

 

 



 

51 

IX. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

A gestão financeira da FADBA, apresentada neste PDI, contempla um conjunto de 

requisitos necessários à sua avaliação, pretendendo mostrar o planejamento econômico-

financeiro institucional, com indicação das fontes de receitas e os principais itens de 

despesas e suas respectivas análises. 

 

9.1 METODOLOGIA 

9.1.1 Variáveis, críticas e sensibilidades 

Os resultados projetados são influenciados por variáveis específicas e, em função 

disto, foram estudadas: 

 As variações dos custos de investimento no empreendimento, para efeito dos 

estudos de projeção das despesas. 

 Variação dos custos de operação e manutenção do empreendimento. 

 Variação das receitas provenientes, principalmente das mensalidades. 

 

9.1.2 Premissas básicas 

Para realização deste estudo foram levadas em consideração algumas premissas 

básicas: 

 Dados históricos de 2008 a 2011, extraídos dos cursos em funcionamento na 

IANDBEAS e previsão para mais cinco anos de janeiro de 2011 a dezembro de 2015. 

 Todos os custos foram obtidos com base em informações contábeis e gerenciais 

existentes. 

 Os custos do empreendimento são de responsabilidade da iniciativa privada. 

 A receita de 2011 a 2015 foi projetada com base no número de estudantes 

potenciais da FADBA, adotando-se uma postura conservadora. 

 A principal receita, proveniente das mensalidades escolares, foi calculada com 

base no número de estudantes a serem matriculados nos cursos da FADBA. 

 Os gastos com capacitação docente, treinamento e aperfeiçoamento 

profissional foram alocados diretamente nas despesas. 
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 Por se tratar de entidade sem fins lucrativos, está isenta de alguns impostos: 

Imposto de Renda, COFINS, INSS e outros, tendo como contrapartida concessão de bolsas 

educacionais integrais e parciais de 50% e 100% aos estudantes que preenchem os critérios 

da política de bolsa da instituição. 

 

9.2 ESTRATÉGIAS DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.2.1 Receitas 

 Criar mecanismos de controle para redução de inadimplência, utilizando de 

forma mais efetiva os órgãos de proteção ao crédito e o acompanhamento sistemático e 

individualizado através de cartas e telefonemas aos que estão em atraso nos pagamentos. 

 Ampliar fontes de recursos junto à mantenedora e órgãos governamentais para 

investimentos em infraestrutura física. 

 Desenvolver parcerias com empresas e prefeituras, oferecendo serviços de 

capacitação profissional ou convênios para pesquisas. 

 Ampliar o acesso ao sistema de financiamento estudantil junto ao Governo 

Federal, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 

 Aumentar a credibilidade e qualidade junto ao mercado para reduzir os índices 

de desistências e transferências. 

 

9.2.2 Despesas 

 Avaliar e acompanhar os custos de cada unidade de ensino. 

 Revisar processos e custos administrativos. 

 Melhor aproveitamento da carga horária dos docentes e administrativos. 

 Comparativo sistemático de todos os itens de despesa para ajustá-los ao ponto 

de equilíbrio sustentável. 

 

9.2.3 Investimentos 

Foram considerados os seguintes itens na obtenção dos investimentos realizados até 

dezembro de 2011: 

 Acervo bibliográfico existente. 
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 Edifícios – Correspondem a prédios compostos por salas para: aula, diretoria, 

coordenação, professores, secretaria geral, diretório acadêmico, reuniões e ainda sanitários, 

depósito, pátio e área livre. Também prédio para laboratórios, biotério e residências. 

 Móveis e utensílios diversos – Traduzidos por mesas, cadeiras, arquivos de aço, 

armários, balcão de atendimento ao público, cadeiras, carteiras escolares, bebedouros, 

lousas, telas de projeção, estantes, mesas para computador, entre outros. 

 Equipamentos diversos – Aparelhos de ar condicionado, máquina fotocopiadora 

xerox, aparelhos telefônicos e de fax, máquina de calcular, videocassetes, televisores, 

retroprojetores, projetores de vídeo, caixa de som amplificada, e mais os equipamentos 

utilizados no biotério e nos laboratórios de enfermagem, tais como: esteira elétrica 

computadorizada, kit de ergonomia, espectrofotômetro, micrótomo cíclico e rotativo, pista 

fisioterápica, auto-analisador, centrífuga, microscópios, estufas, galvanômetro, conjunto 

básico para eletricidade, Magnet/eletromagnet, torso bissexual, colchão laboratório, 

bisturis, estetoscópios, tensiômetros, espirômetro, laser de helio néon, modelos musculares 

masculino e feminino, micro centrífuga para tubos e muitos outros. 

 Equipamentos de Informática: Computadores, impressoras, no-break, 

estabilizadores, cabos, softwares e servidores. 

 Despesas pré-operacionais: Consultoria, legalização, propaganda e marketing, 

entre outros. 

Quadro de Investimentos Realizados até 2011 (valores em R$) 

Itens 
Aquisição 

Valor em R$ 

Depreciação Ano 

Valor em R$ 

Anos de Vida 

Útil 

Bens em Formação 1.401.966,25   

Acervo Biblioteca 1.232.909,71 81.771,32 10 

Edifícios e Instalações 15.766.689,42 586.632,00 25 

Móveis e Utensílios 741.588,92 46.630,06 10 

Equipamentos de 

Informática 
1.215.721,19 130.263,78 5 

Máquinas e equipamentos 2.101.145,61 123.630,29 5 

TOTAL 22.460.021,10 968.927,45  
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 Foram considerados os itens abaixo para investimento durante os próximos 5 anos 

de janeiro de 2011 a dezembro de 2015. 

 

Quadro Geral de Investimentos de 2011 a 2015 (valores em R$) 

Itens 2011 2012 2013 2014 2015 

Acervo Biblioteca 122.032,84 128.134,48 134.541,21 141.268,27 148.331,68 

Laboratórios - 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 

Edificações 381.632,30 113.047,00 118.699,30 124.634,30 130.866,00 

Diversos 50.000,00 54.000,00 58.000,00 62.000,00 66.000,00 

TOTAL 553.665,14 315.181,48 336.240,51 357.902,57 380.197,68 

 

9.3 DADOS HISTÓRICOS 

9.3.1 Receitas e despesas 

 O demonstrativo abaixo espelha os dados históricos das receitas e despesas 

realizados de 2008 a 2011. 

Demonstrativo Consolidado Realizado de 2008 a 2011 

Receitas 2008 2009 2010 2011 

Serviços Educacionais 5.247.142,49 5.463.193,95 6.249.176,99 6.864.022,25 

Outras Receitas 306.756,28 562.215,60 944.242,03 1.221.446,26 

Total das Receitas 5.553.898,77 6.025.409,55 7.193.419,02 8.085.468,51 

Despesas 2008 2009 2010 2011 

Pessoal Administrativo 284.100,34 276.405,80 311.686,96 160.657,19 

Pessoal Docente  3.602.935,69  3.558.544,40 3.770.055,99 4.808.193,63 

Total de Pessoal 3.887.036,03 3.834.950,20 4.081.742,95 4.968.850,82 

Administrativas e Gerais 1.012.081,68   1.037.590,71      915.294,62      624.451,07  

Outras Despesas     116.266,00     9.331,00   7.661,00        7.661,00  

Total de Manutenção 1.128.347,68 1.046.921,71 922.955,62 632.112,07 

Total das Despesas 5.015.383,71 4.881.871,91 5.004.698,57 5.600.962,89 

Resultado Operacional 538.515,06 1.143.537,64 2.188.720,45 2.484.505,62 
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Melhoramentos/Investimentos 291.404,63 418.636,39 260.228,74 260.228,74 

Bolsas Educacionais Concedidas 1.341.109,00 1.476.815,62 1.613.898,99 1.613.898,99 

Para estimativa dos custos de manutenção foram consideradas as seguintes 

despesas: 

A. Despesas com pessoal e encargos 

a) Pessoal 

Um dos custos principais é a mão-de-obra. Nesse caso, além do salário, estão 

incluídos outros auxílios como: 

 Assistência Médica. 

 Transporte. 

 Alimentação. 

 Auxílio aluguel. 

 Seguro. 

 Auxílio educacional para os filhos. 

b) Capacitação docente 

A Mantenedora mantém a política de capacitação para docentes e técnicos. Para 

isso, investe na qualificação e titulação também em nível de pós-graduação, inclusive no 

exterior, provendo-lhes com: 

 Aperfeiçoamento profissional. 

 Ajuda de custo para viagens. 

 Auxílio equipamento. 

 Refeição. 

 Hospedagem. 

 Material didático. 

 Auxílio educacional. 

c) Encargos sociais e previdenciários 

Todos os encargos são calculados com base na legislação vigente no País e no Estado 

da Bahia, tais como: 

 INSS. 

 FGTS. 

 PIS. 
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 Previdência Privada. 

B. Despesas Administrativas 

a) Gerais 

 Aluguéis. 

 Telefone, fax, internet. 

 Correio. 

 Energia elétrica. 

 Conservação de móveis e equipamentos. 

 Manutenção e reparos. 

 Material de escritório. 

 Material de consumo e limpeza. 

 Assinaturas de jornais e revistas. 

 Passagens, lanches e refeições. 

 Legalizações. 

 Imprevistos e eventuais. 

 Serviços de Terceiros, consultoria. 

b) Financeiras 

 Despesas bancárias. 

 IOF. 

 Juros, multas e correções monetárias. 

c) Seguros 

d) Publicidade e Propaganda 

 Promoção da Instituição. 

 Divulgação dos cursos. 

e) Outras Despesas e Provisões 

a) Filantropia 

Serão concedidas bolsas educacionais integrais e parciais de 50% e 100% aos 

estudantes que preenchem os critérios da política de bolsas da instituição. 

 Bolsas educacionais. 

 Gratuidades concedidas. 
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9.4 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

O demonstrativo abaixo é uma projeção do número de discentes e valor da anuidade 

para cada curso do ano de 2011 a 2015. 

 

Orçamento Consolidado Previsto de 2011 a 2015 
Receitas 2011 2012 2013 2014 2015 

Serviços Educacionais 7.317.149,05 8.586.762,59 9.016.100,72 9.466.905,76 9.940.251,05 

Outras Receitas 295.857,80 175.587,88 184.367,27 193.585,63 203.264,91 

Total de Receitas 7.613.006,85 8.762.350,47 9.200.467,99 9.660.491,39 10.143.515,96 

Despesas 2011 2012 2013 2014 2015 

Pessoal Administrativo 1.083.813,42 1.003.706,49 1.073.965,94 1.149.143,56 1.229.583,60 

Pessoal Docente 5.419.067,08 6.022.238,92 6.443.795,64 6.894.861,33 7.377.501,63 

Total de Pessoal 6.502.880,49 7.025.945,40 7.517.761,58 8.044.004,89 8.607.085,23 

Administrativas e Gerais 1.578.076,11 1.933.299,20 1.991.298,18 2.051.037,12 2.112.568,24 

Outras Despesas 131.089,69 120.967,84 124.596,88 128.334,78 132.184,82 

Total de Manutençao 30.456,77 35.025,29 36.076,04 37.158,33 38.273,08 

Total de Despesas 8.242.503,06 9.115.237,73 9.669.732,68 10.260.535,12 10.890.111,37 

Resultado Operacional -629.496,21 -352.887,26 -469.264,68 -600.043,73 -746.595,41 

Doaçoes Recebidas 1.361.006,60 876.493,53 911.553,27 1.020.939,66 1.174.080,61 

Melhoramentos e Investimentos 531.342,54 584.476,79 602.011,10 620.071,43 638.673,57 

Bolsas Educacionais Concedidas 2.252.765,62 1.553.355,77 1.646.557,12 1.745.350,54 1.850.071,58 

 

As receitas são auferidas principalmente através das mensalidades escolares e outras 

receitas menores, declarações, transferências, inscrições no vestibular, juros e multas, 

aplicações financeiras e trancamentos. 

 

9.4.1 Previsão de inadimplência e evasão 

Reservou-se 15% da receita bruta com mensalidades escolares, a fim de cobrir uma 

possível inadimplência e evasão escolar. 

 O demonstrativo abaixo é uma projeção das receitas e despesas para os próximos 5 

anos, tendo como base os dados históricos realizados de 2008 a 2010, o crescimento do 

número de estudantes e variação de preços. 

 

9.5 PARECER 
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 Embora a Mantenedora da FADBA não vise lucro, este projeto tem sido 

perfeitamente viável como demonstra as planilhas com os dados históricos. 

 Considerando que a demanda de estudantes aponta para um crescimento, a 

Instituição terá apenas que manter sob controle o seu fluxo de caixa, a fim de evitar 

estrangulamento de capital e ter melhores condições de ampliar o projeto. 

 Verifica-se que as variáveis permanecem positivas, confirmando assim, que o 

projeto FADBA é viável de acordo com os critérios de viabilidade econômico-financeiro 

expostos. 
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