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APRESENTAÇÃO 
REDE DE ENSINO JK  

Endereço – CAMPUS ASA SUL 
JK EDUCACIONAL LTDA (Mantenedora)  

 
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA: 

Nome: JK EDUCACIONAL LTDA 

Ato Regulatório Portaria nº 279, 04 de março de 2017, DOU 05/04/2017 
Código e-MEC 2538 /2639 

CNPJ: 17.347.405/0001-01 
End.: SCS Quadra 4 Edifício Zarife Bloco A Nº 94 

Cidade: Brasília  UF: DF CEP: 70.300-944 
Fone: 61)3484 4702 Fax: 61) 3214-0102 

Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida: 

Nome: FACULDADE JK BRASÍLIA – RECANDO DAS EMAS 

Ato Regulatório Portaria nº 295, 06 de março de 2017, DOU 07/03/2017 
Código e-MEC 4042 

End.: Setor Hospitalar, Lote 54, Parte “B” Recanto das Emas 
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.600-500 

Fone: (61)3484 4702 Fax: (61) 3214-0102 
Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida: 

Nome da IES 
FACULDADE JK – RECANTO DAS EMAS II  
FACULDADE DE TECNOLOGIA ROGACIONISTA 

Código e-MEC 4199 

Ato Regulatório 
Recredenciamento: Portaria nº 0911 de 17/08/2016 e Parecer 
248-16. Em Processo de Transferência de Mantença para 
Faculdade JK Brasília – Asa Sul nº201302160 

Endereço Código 4199 

IES  Setor Hospitalar, Lote 54, Parte “B” Recanto das Emas 
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.600-500 

Fone: 
(61) 3214-0102 Fax

: 
(61) 3214-0102 

Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida: 

Nome da IES FACULDADE JK BRASÍLIA ASA SUL II 

Código e-MEC 18703 

Ato Regulatório Credenciamento – Processo nº 201356440 
End.: Quadra SGAS 909, Parte A, conjunto A, 

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.390-090 
Fone: (61) 3214-0100 Fax: (61) 3214-0102 

Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida: 

Nome: FACULDADE JK – GUARÁ 

Código e-MEC 2904 

Ato Regulatório 
Portarias 2848 de 18 de agosto de 2005 e 1671 de 14 de outubro 
de 2010 - Portaria nº 439 - 23052014 DOU 26.05.2014 

End.: QE 08 Área Especial nº 01 – Guará I 

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 71010696 
Fone: (61) 33837700 Fax: (61) 33837726 
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Endereço – CAMPUS GAMA 
IDEIA E FAESP 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA: 

Nome: 
IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 
AVANÇADO S/S LTDA., 

Código e-MEC 3425 

CNPJ: 08.692.649/0001-22 

End.: QD Setor Central, Lado Leste, Lotes 16 e 17, Área Especial 
Cidade: Gama UF: DF CEP: 72450170 

Fone: (61) 3214-0102 
Fax
: 

61) 3214-0102 

Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida: 

Nome: FACULDADE JK – UNIDADE I - GAMA 

Código e-MEC 4416 

Ato Regulatório Credenciamento – Portaria MEC, nº 1.708 19/05/2005 
End.: QD Setor Central, Lado Leste, Lotes 16 e 17, Área Especial 

Cidade: Gama UF: DF CEP: 72450170 
Fone: (61) 3347-1094 Fax: (61) 3347-1094 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA: 

Nome: 
FACULDADES EURO-BRASILEIRAS PARA A EDUCAÇÃO 
SUPERIOR PRIVADA LTDA. - FAESP 

Código e-MEC 1327 

CNPJ: 04.244.832/0001-04 

End.: Área Especial Lotes 18 a 22, Setor Central Lado Leste Gama  
Cidade: Brasília  UF: DF CEP: 72405370 

Fone: 61)3484 4702 Fax: 61) 3214-0102 
Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida: 

Nome: FACULDADE JK – UNIDADE  II - GAMA 

Código e-MEC 2021 

Ato Regulatório Portaria MEC nº 209, de 16 de janeiro de 2004  
Portaria nº 1671, de 14 de outubro de 2010 

End.: Área Especial Lotes 18 a 22, Setor Central Lado Leste - Gama 

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 72405370 
Fone: (61)3484 4702 Fax: (61) 3214-0102 
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APRESENTAÇÃO: PERFIL INSTITUCIONAL 
 

JUSTIFICATIVA  
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI é um documento que 

procura expressar as políticas e diretrizes para o período de 2021 a 2025 da Rede 

de Ensino JK e está sendo aditada em face do período de solicitação de renovação 

de todos os cursos das Faculdades JK, bem como do recredenciamento de suas 

mantenedoras e solicitação de credenciamento da Modalidade de Ensino a 

Distância (EAD). Nele, constam as diretrizes básicas de sua oferta de cursos, 

acrescida às demais já previstas para o Ensino na modalidade presencial e à 

distância. 

 
APRESENTAÇÃO – Histórico da Rede de Ensino JK e de suas mantidas 

 

Com o espírito pioneiro, empreendedor e idealista herdado de Juscelino 

Kubitschek, e seguindo a sua energia e luta, o presidente da Rede de Ensino JK 

Professor Cláudio Vieira Baptista implantou Instituições de Ensino em várias 

comunidades do Distrito Federal e Goiás, com o propósito de abrir horizontes e 

oportunidades educacionais para toda a sociedade Brasiliense e do entorno. 

Ao longo desses 48 anos, a Rede de Ensino Juscelino Kubitschek continuou 

a investir na modernização de suas instalações e na ampliação da educação, 

visando à formação de pessoas com uma consciência cada vez mais crítica sobre a 

realidade humana, e sobre o mundo que a cerca, como também na criação das 

condições sistemáticas que permitam a identificação dos problemas e a busca de 

soluções criativas, inovadoras e eficientes para os novos rumos empresariais.  

O seu histórico inicia-se em 1972, em Taguatinga quando a Rede de Ensino 

instala o JK, destinando seus serviços aos alunos do antigo Ensino Supletivo, 

preparando-os também para o acesso ao Ensino Superior por meio de cursos Pré-

Vestibulares. 

Bem recepcionada pela sociedade local estendeu seus serviços para outras 

comunidades, acompanhando o desenvolvimento do Distrito Federal. 
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Inaugurou outra unidade, para oferta da Educação Básica no Guará, 

ampliando seus serviços com a implantação do Ensino Regular Presencial Seriado e 

com o atendimento à Educação Infantil. 

Para solidificar sua missão, abriu mais duas unidades de ensino em 

Valparaíso, atendendo do Maternal ao 3º ano do Ensino Médio. 

Em 1996, com 24 anos de funcionamento e experiencia na área de 

educação, a Instituição de Ensino Juscelino Kubitschek, instalou-se no Pistão Sul de 

Taguatinga, com um grande Centro de Formação Profissional, completando a oferta 

do Ensino Regular em três cidades do Distrito Federal e Entorno – Taguatinga Norte 

e Sul, Guará, Valparaiso I e Valparaiso II. 

Com o resultado da confiança da população nos seus serviços e confiando 

na sua excelência em ensino, a Rede de Ensino JK inaugurou, em 1999, a sua 

primeira unidade de ensino superior, a Faculdade Juscelino Kubitschek, conforme 

a Portaria MEC No. 898 de 13 de agosto de 1998, ofertando inicialmente os cursos 

de Licenciatura em Pedagogia, seguido dos cursos de Bacharelado em 

Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Nutrição, Publicidade e 

Propaganda e Relações Públicas.  

Em conjunto com as Unidades de Taguatinga, Guará, Valparaíso I e 

Valparaíso II passou a desenvolver um processo de educação contínuo com a oferta 

da Educação: do Maternal ao Ensino Superior. 

Em agosto de 2002, expandiu suas oportunidades no ensino superior, 

criando as Faculdades Juscelino Kubistchek - Unidade de Valparaíso II, com dois 

cursos superiores: Bacharelado em Administração e Licenciatura em Letras.  

Ao completarem 8 anos de funcionamento, a Faculdade JK - Unidade de 

Taguatinga Sul, ganhou mais quatro cursos novos: Bacharelado em Biomedicina, 

Farmácia, Jornalismo e Direito e em 2003, deu-se início a oferta do ensino de Pós-

Graduação com os cursos: Gestão, Supervisão e Orientação Educacional.  

Em 2004 a Rede de Ensino JK se expande para o Plano Piloto, inaugurando 

a unidade na Asa Sul, com a oferta de sete cursos de Pós-Graduação no nível Lato 

Sensu, passando em 2007 a ser um Centro de Pós-Graduação com uma concepção 

extremamente moderna de cursos avançados: a customização. 

Em 2007 as Faculdades JK – Unidades de Taguatinga/DF e Valparaíso/GO 
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foram vendidas para a Anhanguera Educacional S/A. 

Em julho de 2008, dando continuidade ao espírito empreendedor, após a 

venda das Faculdades de Taguatinga e Valparaiso para a Anhanguera, a Rede JK 

adquiriu a Faculdade Ciman conforme Portaria MEC nº 1.706, de 19 de maio de 

2005, depois substituída pela Faculdade JK Gama I, estabelecendo como 

mantenedora o Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado S/S Ltda - 

IDEA,  oferecendo os cursos de Licenciatura em Geografia, História, Letras e 

Pedagogia e em seguida, no mesmo ano, a Faculdades Euro-brasileiras para 

Educação Superior Privada (Portaria MEC nº 209, de 16 de janeiro de 2004), 

mantenedora da Faculdade JK – Gama II, com os cursos de Bacharelado em 

Administração, Publicidade e Propaganda e Turismo.  

A Instituição, inicialmente denominada Instituto de Educação e Ensino 

Superior CIMAN, mantida pela Sociedade Educacional CIMAN Ltda, foi credenciada 

pela Portaria nº 1.706 do Ministério da Educação – MEC, de 19 de maio de 2005, 

publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 20 de maio de 2005. Junto ao ato 

de credenciamento, foram autorizados os seguintes cursos de graduação: Letras – 

Licenciatura, pela Portaria/MEC nº 1.707; Geografia – licenciatura, pela 

Portaria/MEC nº 1.708; História – bacharelado e licenciatura, pela Portaria/MEC nº 

1.709 e Normal Superior – licenciatura, pela Portaria/MEC nº 1.710, todas 

publicadas no DOU de 20 de maio de 2005.  

Apesar de credenciada, a Instituição não iniciou imediatamente suas 

atividades educacionais. Com a alteração de mantença, efetivada pela Portaria nº 

244, Resolução CNE/CES nº 11, de 04 de dezembro de 2007 e publicada no DOU 

de 18 de março de 2008, a instituição passou a chamar-se Faculdade CIMAN, sendo 

mantida pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado – IDEA, uma 

associação civil, para fins não econômicos, com sede e administração no Setor 

Central, Área Especial 16 e 17 – Gama – Distrito Federal, com Estatuto registrado no 

Cartório do 3º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal.  

O IDEA foi proposto a partir do trabalho e da experiência de educadores e 

gestores que instituíram e viabilizaram a consolidação de duas instituições de ensino 
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tradicionais em Brasília: o Colégio JK e o Colégio CIMAN, que atuam, há mais de 

vinte anos, nos diversos níveis de ensino em suas várias unidades no Distrito 

Federal.  

Expandir as atividades educacionais dessas instituições, passando a atuar 

no ensino superior, já era uma trajetória planejada pelos que se uniram na criação 

do IDEA. Assim, a equipe componente da nova mantenedora, formada por 

profissionais com muitos anos de atuação na área educacional, houve por bem 

efetuar uma revisão nos projetos pedagógicos dos cursos já autorizados quando do 

credenciamento da mantida, para adequá-los ao perfil, à filosofia, aos ideais da nova 

mantenedora, além de adequá-los à legislação vigente e à realidade do contexto 

socio geográfico em que a mantida desenvolve agora suas atividades.  

A Faculdade JK Gama I, antiga CIMAN está localizada na Área Especial 16 

e 17 – Setor Central/Gama, Distrito Federal, e inicia suas atividades no 2º 

semestre/2008 com os cursos de licenciatura em Geografia, Letras 

(Português/Inglês e respectivas Literaturas; Português/Espanhol e respectivas 

Literaturas) e Pedagogia (Educação Infantil e Anos Iniciais) assim como o curso de 

Bacharelado e Licenciatura em História, código agrupador e-MEC nº 23323. 

Adotando com determinação política e compromisso inquebrantável as 

diretrizes indissociáveis de garantia de desempenho institucional adequado e de 

inserção na sociedade local, regional e nacional, a Faculdade busca atuar na 

transmissão da cultura, da ciência, das artes, bem como na criação, adaptação e 

transferência do saber e de tecnologia, priorizando, por meio do ensino, da pesquisa 

e da extensão, a formação do homem que transforma a si mesmo e a sociedade.  

Ainda em 2008, A Rede de Ensino JK também adquiriu a FAESP que se 

transformou em Faculdade JK – Gama II, estando sediada à Área Especial Lotes 18 

a 22, s/nº, Setor Central Lado Leste - Gama - Brasília- DF, CEP, 72.405-370, 

cadastrada no Sistema e-MEC sob o código nº 2021, tendo “Brasília” como seu 

“Agrupador Principal” registrado sob o código nº 21252. 

Ela foi fundada em 2001, com portarias de autorização de funcionamento 

emitidas em janeiro de 2004, iniciando suas atividades na graduação em 2004, 
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cursos de Administração, Publicidade e Propaganda e Turismo. Começou a atuar no 

Ensino Médio em 2006 e a partir de 2008 atuara também no Ensino Fundamental.  

No ano de 2008, levando-se em consideração a mudança do nome fantasia 

da Mantenedora de FAESP para Colégio e Faculdade JK - Gama - Unidade II, ficou 

decidido pelo Conselho Superior da IES que em 2009 a Mantida Eurobras deveria 

solicitar a mudança do nome junto ao MEC, de Eurobras para Faculdade Jk - Gama 

- Unidade II. 

A alteração no e-MEC foi providenciada e a documentação legal que 

comprova o uso da marca JK foi devidamente protocolada no MEC no mês de 

novembro de 2009. A Faculdade JK – Gama II oferece os cursos de Administração, 

Propaganda e Publicidade e Turismo. 

Em agosto de 2009, a Rede de Ensino JK mais uma vez se expandiu com a 

criação e instalação da Faculdade JK - Asa Norte, tendo como mantenedora o IDEA 

Brasília - Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado Ltda, ofertando 

os cursos de Bacharelado em Administração e os Superiores de Tecnologia em 

Gestão em Logística, Gestão em Marketing e Gestão em Recursos Humanos.  

Ainda neste ano de setembro de 2009, foram adquiridas as IES: Faculdade 

Ilape (Portaria MEC nº 381, de 25 de março de 2008) e a ESAMC – Escola 

Superior De Administração, Marketing e Comunicação de Brasília (Portaria MEC 

nº. 2.848 de 19 de agosto de 2005), em dezembro 2009. 

A Faculdade ILAPE, credenciada pela Portaria nº 381, de 20/3/2008, 

publicada no DOU nº 57, de 25/3/2008, Seção 1, página 10 e mantida pelo Instituto 

Latino-Americano de Planejamento Educacional – ILAPE, se transformou em 

Faculdade Jk Asa Norte. Tornou-se mais um empreendimento da Rede JK, 

concentrada, inicialmente, na áreas das Ciências Sociais Aplicadas. Junto com seu 

credenciamento, autorizou-se o curso de bacharelado em Administração por meio da 

Portaria nº 254, de 24/3/2008, publicada no DOU nº 58, de 26/3/2008, Seção 1, 

página 12. 
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A partir de 19/9/2008, com a publicação da Portaria nº 657/2008, que trata 

da transferência de mantenedora, o ILAPE deixou de ser o mantenedor da 

Faculdade ILAPE, passando a responsabilidade para a outra empresa do mesmo 

grupo de sócios, o ILAPE – Consultoria e Educação Superior Ltda, que resolveu 

transferir a mantença para a Rede de Ensino Juscelino Kubitschek – Rede JK.  

Em janeiro de 2010, a Rede JK inaugurou sua mais nova unidade, agora no 

Guará, com o nome de Faculdade JK Guará, tendo como mantenedora a ESAMC – 

Escola Superior De Administração, Marketing e Comunicação de Brasília 

(Portaria MEC nº. 2.848 de 19 de agosto de 2005), ofertando inicialmente os cursos 

de Administração e Comunicação Social - Propaganda e Publicidade, conforme 

Portaria MEC no. 1.671 de 14 de outubro de 2010, publicada no D.O.U., de 15 de 

outubro de 2010.  

A Faculdade JK Guará foi credenciada conforme Portarias nº 2848 de 18 de 

agosto de 2005 e nº 1671 de 14 de Outubro de 2010, e posteriormente passou a ser 

mantida pelo IDEA - BRASILIA - Instituto de Desenvolvimento Educacional 

Avançado Ltda, funcionando no endereço: QE 08 Área Especial nº 01 ? Guará I - DF 

- CEP 71010696. 

Em dezembro desse mesmo ano, a Rede de Ensino JK adquiriu também o 

CENACAP - Centro Nacional de Capacitação Profissional Ltda, que à partir de 

então, passou a seguir as diretrizes e rotinas aplicadas às Faculdades JK, 

adequando seus projetos pedagógicos aos princípios norteadores institucionais. 

O Centro Nacional de Capacitação Profissional LTDA – CENACAP, CNPJ nº 

02.880.389/0001-32, foi fundado em 6 de novembro de 1998, na cidade de Brasília, 

no Distrito Federal, Pessoa Jurídica de Direito Privado, constituída em forma de 

Sociedade Civil por cotas de responsabilidade limitada, visa a prestação de serviços 

educacionais na área de ensino básico e superior, tendo seu Contrato Social 

registrado e arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE nº. 

532.009.442-86. 

Como instituição de ensino superior foi autorizada pela Portaria MEC nº 

2.432 de 11/8/2004 (DOU de 12/8/2004, seção I, p.16), foi transformada em 
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Faculdade de Tecnologia CENACAP, pelo Decreto Federal nº 5.225, de 1/10/2004 

(DOU nº 191, DE 4/10/2004, seção I, p. 5). De acordo com a Portaria nº 178, de 

15/2/2007, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e publicada no 

DOU nº 39 de 27/2/2007, o MEC reconheceu o Curso Superior de Tecnologia 

Médica, com cento e cinquenta vagas totais anuais, nos turnos matutinos e noturnos, 

do JK cuja mantenedora é o Centro Nacional de Capacitação Profissional Ltda. A 

mesma portaria no artigo 30 autorizou a alteração da denominação do curso para 

Curso Superior de Tecnologia em Radiologia.  

Em 2011, com os vetos de zoneamento do Plano Diretor do Distrito Federal, 

para funcionamento da IES, na SHCGN – CR, Quadra 714/715, Norte, Bloco “B!, 

Lote 10 s/nº,  Asa Norte, Brasília, DF, CEP nº 70.760-795, Código e-MEC nº 

699.277, deixa a CENACAP, na obrigação de procurar outro imóvel para 

transferência de endereço. Ainda em 2011 a Faculdade passa a denominar-se de 

Faculdade JK Brasília – Plano Piloto nos termos da Portaria no. 483 de 16 de 

dezembro de 2011, publicada no DOU no. 242, seção I, 19 de dezembro de 2011. 

A Faculdade JK Brasília, foi credenciado para funcionamento na SHCG – 

CR Quadra 714/15 Norte, Bloco B, Lote 10, Asa Norte, Plano Piloto, Brasília-DF, 

CEP, 70.760-795, cadastrada no Sistema e-MEC sob código nº 3980, com processo 

de Recredenciamento protocolado sob nº 20073870, de 22/5/2007, local foram 

desenvolvidos os cursos para conclusão de estudos de alunos que ali iniciaram, em 

face da transferência oficial da IES para Samambaia. 

A Faculdade JK – Brasilia – Plano Piloto iniciou suas atividades com a 

Escola Técnica de Radiologia e Imagenologia do CENACAP, autorizada pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mediante Portaria nº 206, de 

2 de dezembro de 1999, através do Curso Técnico em Radiologia e Imagenologia, 

com Regimento Interno e Proposta Pedagógica, homologado pelo mesmo ato legal.  

Posteriormente, devido a criação dos Cursos Técnicos de Enfermagem – 

área da Saúde e Técnico em Secretariado Escolar – área de Gestão, a 

Subsecretaria de Planejamento e de Inspeção de Ensino da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, aprovou a mudança de denominação da Escola 

Técnica de Radiologia e Imagenologia para Escola Técnica CENACAP/JK, através 
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da Ordem de Serviço nº 36, de 10 de março de 2004, publicada no Diário Oficial do 

DF, p. 13, nº 50, de 15 de março de 2004.  

Inicialmente, a Escola Técnica funcionou nas dependências do Colégio 

Marista João Paulo II localizado na SGA/Norte Quadra 702, Conjunto B Brasília-DF, 

esta foi transferida para o atual endereço no mês de julho de 2002, objetivando 

atender a uma demanda que crescia constantemente em função da qualidade de 

ensino técnico ofertado e do perfil apresentado pelos concluintes de seus cursos, os 

quais se inserem imediatamente no mercado de trabalho, distinguindo-se de outros 

candidatos. Nos últimos concursos públicos da área de radiologia médica, mais de 

70% das vagas foram preenchidas pelos profissionais oriundos do CENACAP, os 

quais concorreram com candidatos procedentes de muitos estados brasileiros. 

Tomando por base esses dados e considerando a experiência na 

formação dos profissionais Técnicos em Nível Médio e Pós Médio a demanda 

apurada, foi implantado em 2004, através da Portaria MEC nº 2.432, de 11/8/2004, o 

primeiro Curso Superior de Tecnologia em Radiologia Médica da Região Centro 

Oeste, sob o manto do Centro de Educação Tecnológica do CENACAP 

transformado pouco mais de um mês após em Faculdade de Tecnologia CENACAP, 

por força do Decreto Federal nº 5.225 de 1/10/2004, publicado no Diário Oficial da 

União, nº 191, de 4/10/2004, seção I, página 5 que transforma os Centros de 

Educação Tecnológica em Faculdades de Tecnologia, passando à denominação de 

Faculdade de Tecnologia CENACAP.  

Conforme preconiza a legislação, a Faculdade JK recebeu a Comissão de 

Avaliação com o objetivo de avaliar as condições de funcionamento do referido curso 

nos dias 4 a 7 de outubro de 2006, apresentando parecer favorável ao 

reconhecimento do referido curso, mudando a denominação para Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia, conforme nomenclatura fixada no Catálogo Nacional de 

Cursos Superiores de Tecnologia, instituído pela Portaria nº 1.094/2006, publicada 

no DOU de 11/5/2006. O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia Médica foi 

reconhecido conforme a Portaria nº 178, de 15 de fevereiro de 2007. 

Em 2012, a mantenedora solicitou a mudança de endereço da IES para 

Samambaia, para a Quadra QN 401, Conjunto “B”, Lotes de 1 e 2, Samambaia-
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Brasília, DF,  CEP nº 72.319-502, Código e-MEC nº 1.057.289, agrupador Brasília – 

Código e-MEC  nº 23.071, levando os três cursos superiores de: Tecnologia em 

Radiologia, Bacharelado em Enfermagem, Bacharelado em Fisioterapia, 

Bacharelado em Sistemas de Informação, Licenciatura em Letras e Licenciatura em 

Pedagogia, conforme protocolos junto ao Sistema e-MEC. 

Em 2017, a Rede de Ensino JK criou a Faculdade JK Brasília Asa Sul II, 

que foi credenciada nos Termos da Portaria MEC nº 310 de 08/03/2017, DOU 

09/03/2017 e cadastrada no e-MEC nº 18703, tendo como mantenedora a instituição 

JK Educacional Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos, CNPJ, 

Nº 17.347.405/0001-01,  e-MEC, sob código Nº 15890, ambas funcionando no 

endereço no Setor Comercial Sul, Quadra 4, Ed. Zarife, CEP nº 70.300-944, Brasília 

DF. Esta IES foi criada com o objetivo de dar continuidade às ofertas dos cursos de 

Radiologia e Enfermagem pela Faculdade JK no Plano Piloto e para atender ao 

plano de expansão da Rede de Ensino JK.  

Todas as Instituições acima citadas passaram por alterações contratuais 

solicitando aos órgãos competentes alteração do nome fantasia e, posteriormente, 

protocolaram no Ministério da Educação, conforme os SIDOC’s referentes aos 

Aditamentos aos Atos de Credenciamentos – alteração de denominação de 

mantidas: 0003752010-50; 037132/2009; 037132/2009; 063541/2009-95 e 

081875/2009-41. 

Em outubro de 2010, a Rede de Ensino JK foi reconhecida pelo Ministério da 

Educação, como REDE DE ENSINO, a partir da denominação unificada de 

“FACULDADE JK” para todas as suas Instituições de Ensino Superiores, conforme 

Portaria nº 1671, de 14 de outubro de 2010. 
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Em 2011, a Rede de Ensino JK começou a aplicar os recursos do 

“Agrupamento”, previsto pela Portaria Normativa 40/2007, via Sistema e-MEC 

procedendo os vínculos e considerando os Termos de Parcerias estabelecido entre 

as Mantenedoras das Faculdades JK a seguir codificados: 

 Faculdade JK Asa Norte - Código 23096 - BRASILIA (Agrupador 

Principal);  

 Faculdade JK – Brasília – Plano Piloto - Código  23071 - BRASILIA 

(Agrupador Principal); 

 Faculdade JK Unidade Gama I - Código 23323 - BRASÍLIA (Agrupador 
Principal); 

 Faculdade JK Unidade Gama II - Código 23.071 - BRASÍLIA (Agrupador 
Principal); 

 Faculdade Jk Guará - Código 21828 - BRASILIA (Agrupador Principal). 

 
DA MANTENEDORA 
 

1. Documentos Institucionais 
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2. Infraestrutura e Funcionamento 

3. Quadro dos Recursos Humanos 

4. Plano de Carreira Docente 

5. Plano de Cargos e Salários do Pessoal de Apoio Técnico-Administrativo 

6. Estatutos e Regulamentos,  

7. Acordo e Convênios 

8. Atos, Atas e Designações 

 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

1. Programa Institucional para a Pesquisa e a Extensão 

a. Projeto de Avaliação e Autoavaliação Institucional – PAAI 

 

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

2. Programa de Acessibilidade e Inclusão Social 

a. Projeto Institucional de Comunicação e Publicidade. 

3. Programa de Responsabilidade Social 

4. Programa de Voluntariado 

a. Projeto Educar 

b. Projeto Fidelizar 

 

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

5. Programa Institucional de Apoio aos Discentes  

a. Projeto de Captação 

b. Projeto de Fidelização  

c. Projeto da Ouvidoria 

6. Programa de Atendimento ao Egresso 

7. Programa de Formação Continuada 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

8. Programa de Recrutamento, Seleção e Contratação  de Recursos 

Humanos. 
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a. Projeto Pedagógico dos Cursos de Aperfeiçoamento de Docentes 

b. Projeto Pedagógico dos Cursos de Capacitação de Coordenadores 

de Curso 

c. Projeto Pedagógico dos Cursos de Capacitação de Diretores de IES.  

d. Projeto de Recrutamento e Seleção de Docentes 

 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

9. Projeto de Biblioteca Acadêmica 

10. Projeto de Secretaria Acadêmica 

11. Plano de Expansão, de Atualização e Aquisição de Softwares e Uso 

de Laboratórios 

 

Nas pastas que integram o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

2021-2025 se contempla a organização que se baseia nos tópicos do Instrumento de 

Avaliação Externa das IES e obviamente dentro de cada pasta a sequência dos 

Programas, Planos e Projetos, Relatórios e demais documentos que correspondem 

a cada tema e eixo, com seus comprovantes de execução, para fins de 

apresentação às Comissões de Avaliação in loco. 
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EIXO 1 
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

 

A Faculdade JK respeitando o novo formato dado para os indicadores 

conforme consta do Instrumento de Avaliação Institucional, após ter descrito a sua 

trajetória e todo processo evolutivo dela, da sua Mantenedora e da Rede de Ensino, 

da qual faz parte, contextualiza seus objetivos segmentando-os de acordo com a 

ordem dos indicadores, apresenta as metas prioritárias para o quinquênio 2021-

2025. 

 

Políticas e Metas deste PDI 
 

Para isso estabelece “Metas” para o Planejamento e execução do trabalho 

docente visando:  

Desenvolver os currículos e ensinar com a adoção de metodologias de ensino 

criativas, inovadoras e emancipadas que promovam o desenvolvimento de 

competências e habilidades requeridas na formação integral do educando e na sua 

formação para o trabalho, nas diversas carreiras de nível superior;  

1. Elaborar e executar os Planos de Ensino que propiciem a integração, 

simultânea, entre teoria e prática, privilegiando a iniciação científica, a 

acessibilidade, a inclusão social, a diversidade e as ações comunitárias 

na Faculdade JK,  

2. Assegurar a excelência do ensino e o atendimento da sua missão por 

meio do Planejamento Institucional, Acadêmico e Pedagógico com a 

adoção de mecanismo de registros e acompanhamento da sua 

execução.  

Possui parâmetros de seleção de conteúdos e elaboração do planejamento 

educacional e curricular possuindo normativas tanto para Estágio, quanto para 

Atividades Complementares, quando para o Trabalho de Conclusão de Curso, além 

do expresso no Regimento Acadêmico. 
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Na Educação a Distância 1, quando autorizada, irá adota mecanismos de 

avanço tecnológico tanto nas questões físicas, quanto nas atitudinais e pedagógicos, 

estabelecidos a partir da adoção de metodologias de ensino emancipadoras, ativas 

e críticas.  

Na seleção de conteúdos busca a analisar o contexto a legislação e o cenário 

interno.  

A JK define políticas e metas que devem conduzir as ações de elaboração e 

da vivência dos planos institucionais, os projetos pedagógicos dos cursos e 

programas de educação superior de maneira que haja preponderância das práticas 

sobre as teorias nas atividades de ensino e extensão e de forma que a pesquisa 

seja incentivada por meio de procedimentos metodológicos de ensino e 

aprendizagem durante a ação didático-pedagógica em sala de aula. 

Para isso, estabelece “Metas” para o Planejamento Institucional. 

1. Desenvolver os currículos e ensinar com a adoção de metodologias de 

ensino criativas, inovadoras e emancipadas que promovam o 

desenvolvimento de competências e habilidades requeridas na 

formação integral do educando e na sua formação para o trabalho, nas 

diversas carreiras de nível superior; 

2. Elaborar e executar os Planos de Ensino que propiciem a integração, 

simultânea, entre teoria e prática, privilegiando a iniciação científica, 

a acessibilidade, a inclusão social, a diversidade e as ações 

comunitárias na Faculdade JK,  

3. Assegurar a excelência do ensino e o atendimento da sua missão por 

meio do Planejamento Institucional, Acadêmico e Pedagógico com 

a adoção de mecanismo de registros e acompanhamento da sua 

execução. 

                                                 
1
 Cujo processo de Credenciamento, encontra-se em fase de protocolização no 

Sistema e-MEC, já nos termos do Decreto 957 de 25 de maio de 2017 DOU 26 de 
maio de 2017. 
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Como em todas as unidades da Rede de Ensino, seu objetivo é preparar os 

jovens e adultos de Brasília, do entorno do Distrito Federal e agora, também, do 

Estado do Goiás, para o desenvolvimento pleno de todas as suas habilidades 

potenciais e competências, conforme a exigência do mercado e formar a consciência 

para uma aprendizagem contínua, enquanto ser social e agente de mudanças. 

A Faculdade JK respeitando o novo formato dado para os indicadores com 5 

Eixos, conforme consta do Instrumento de Avaliação Institucional, após ter 

descrito a sua trajetória e todo processo evolutivo dela, da sua Mantenedora e da 

Rede de Ensino, contextualiza seus objetivos segmentando-os para vivência no 

quinquênio 2021/2025, sob a forma de Aditamento ao PDI anterior  2016-2020. 

São metas para o Planejamento 

 

Objetivos e Metas  20
21 

2022 2023 
20
24 

2025 

Adotar a normativa 
institucional da 
publicação dos Atos 
Decisórios no âmbito 
da IES 

x X x x X 

Emitir, cumprindo o 
novo Regimento 
Acadêmico os atos 
que visam a 
organicidade dos 
processos 
administrativos e 
acadêmicos da IES 

x X x x x 

Adotar o formulário 
de Projeto 
Simplificado para 
formalizar as ações 
administrativas, 
acadêmicas e 
extraclasse 
realizadas pela IES 

x x x x X 

Rever, com vistas a 
atualizar, os Planos, 
Programas e Projetos 
Institucionais para 
viabilizar seus 

x x    
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Aditamentos legais, 
de maneira estejam 
garantidas a inclusão 
dos requisitos legais, 
dos temas 
emergentes e 
contextuais 
necessários ao 
desenvolvimento da 
IES e execução dos 
currículos nos termos 
legais. 

 Manter e incentivar as 
ações emanadas do 
Núcleo de Docente 
Estruturante e demais 
órgãos colegiados de 
maneira a assegurar a 
participação de todos 
os atores no processo 
educacional 
desenvolvido pela IES. 

x x x x X 

 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Comissão Própria de Avaliação CPA implantada nos termos da Lei nº. 

10.861, de 14 de abril de 2004), e tem por objetivo instituir na IES uma ferramenta 

de avaliação interna da Instituição e fornecer subsídios a gestão institucional para 

diagnóstico, análise e aplicações de procedimentos de melhorias, tendo como base 

os resultados das avaliações aplicadas na comunidade acadêmica. 

Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, 
constituirá Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei, com as atribuições 
de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de 
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 
INEP, obedecidas as seguintes diretrizes:  
I - constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino 
superior, ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, 
assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade 
universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a 
composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos;  
II - atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos 
colegiados existentes na instituição de educação superior.  

 

http://www.inep.gov.br/download/superior/2004/Legislacao/LEI_n10861_14_4_04_SINAES.doc
http://www.inep.gov.br/download/superior/2004/Legislacao/LEI_n10861_14_4_04_SINAES.doc
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A avaliação institucional tem caráter formativo e visa o aperfeiçoamento dos 

agentes da comunidade acadêmica e institucional, envolvendo os atores e agentes 

da comunidade interna e externos. Considerando-se aqui os externos, àqueles que 

estão no entorno da Instituição e de alguma maneira deseja atuar em prol da 

melhoria educacional da sociedade em que está inserido, por meio da participação 

nos processos de avaliação dos serviços prestados pela IES na comunidade. 

No processo de avaliação das instituições, além dos resultados dos 
outros componentes do SINAES – Avaliação dos Cursos de 
Graduação e Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos 
Estudantes (ENADE) –, serão consideradas informações adicionais 
oriundas do Censo da Educação Superior, do Cadastro da Educação 
Superior, dos relatórios e conceitos da CAPES para os cursos de 
pós-graduação, dos documentos de credenciamento e 
recredenciamento da IES e outros considerados pertinentes pela 
CONAES.  

 

De acordo com as orientações do MEC a avaliação ocorrerá nos termos dos 

SINAES. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, em duas situações: 

A avaliação interna ou Autoavaliação  tem como principais objetivos 
produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de 
atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as 
causas dos seus problemas e deficiências, aumentar a consciência 
pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-
administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os 
diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da 
instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância científica 
e social de suas atividades e produtos, além de prestar contas à 
sociedade.  Identificando fragilidades e as potencialidades da 
instituição nas dez dimensões previstas em lei, a Autoavaliação  é 
um importante instrumento para a tomada de decisão e dele 
resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, 
críticas e sugestões.  
A avaliação externa é a outra dimensão essencial da avaliação 
institucional. A apreciação de comissões de especialistas externos à 
instituição, além de contribuir para o autoconhecimento 
aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela IES, também 
traz subsídios importantes para a regulação e a formulação de 
políticas educacionais. Mediante análises documentais, visitas in 
loco, interlocução com membros dos diferentes segmentos da 
instituição e da comunidade local ou regional, as comissões externas 
ajudam a identificar acertos e equívocos da avaliação interna, 
apontam fortalezas e debilidades institucionais, apresentam críticas 
e sugestões de melhoramento ou, mesmo, de providências a serem 
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tomadas - seja pela própria instituição, seja pelos órgãos 
competentes do MEC. 

 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação integra a estrutura organizacional mas 

goza de autonomia em relação aos colegiados deliberativos ou diretivos da 

instituição, sobretudo com amplo poder de julgamento dos resultados da 

Autoavaliação; tem a função de coordenar e conduzir os processos internos de 

avaliação, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, e 

atua como interlocutor qualificado junto à Autoridade Educacional nos assuntos 

relacionados à avaliação da Instituição e de seus cursos de graduação, no âmbito do 

SINAES. 

É função da CPA é coordenar os processos internos de avaliação 

sistematizando informações oficiais para os órgãos reguladores do MEC/INEP e 

proceder a autoavaliação da IES anualmente, e de sistematizar e prestar 

informações solicitadas pelo INEP. 

A autoavaliação constitui elemento básico para que a IES possa replanejar a 

sua ação gestora visto que oferece os dados e os elementos consubstanciadas que 

embasam e justificam a adoção de medidas saneadoras, corretivas e/ou 

confirmatórias sobre estratégias em ação. 

É uma luz clareando o caminho e dando seguimento aos passos certeiros 

para constante melhoria da ação educadora e toda sua gerência institucional. 

Os níveis gerenciais, de coordenação ou apoio devem estar envolvidos no 

processo de avaliação como agentes, atores e elementos de conteúdos da avaliação 

contemplados nos diferentes instrumentos de avaliação, que compõem a 

programação anual, em cumprimento a este PAI - Projeto de Avaliação Institucional. 

O apoio da Direção e seus Mantenedores para que o processo 

autoavaliativo é imprescindível e deverá ocorrer com a seriedade necessária para 
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que se cumpram os fundamentos legais da avaliação e se execute as normas 

reguladoras emanadas do MEC e Regimentais da IES previstos em seus capítulos 

disciplinando o funcionamento da CPA assim como toda a sistemática de avaliação 

institucional.  

A aprovação do PAAI - Projeto de Avaliação e Autoavaliação Institucional, 

além de representar o marco de comprometimento do corpo diretivo e mantenedor, 

significa uma fonte de demonstração responsável do querer uma IES redonda e 

alinhada à luz da legislação emanadas dos órgãos de regulação superior da 

educação nacional. 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faculdade JK atua orientada 

pelo presente PAI, aplicado às unidades acadêmicas que compõem a Rede de 

Ensino JK, respeitada as peculiaridades regionais onde estão inseridas e tendo cada 

uma a sua respectiva comissão observando as recomendações legais quanto à: 

I. Constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino 

superior, ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, 

assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade 

universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição 

que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 

II. Atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos 

colegiados existentes na instituição de educação superior. 

III. Necessária participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e de 

representantes da sociedade civil organizada, ficando vedada à 

existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos 

segmentos representados; 

IV. Ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades. 

Nos termos regimentais a CPA está assim prevista: 

Art. 50. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um órgão de 
atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos 
colegiados existentes na IES criada com a finalidade de conduzir os 
processos de avaliação internos da instituição, bem como de 
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sistematizar e prestar as informações solicitadas pelos órgãos da 
Regulação, Supervisão e Avaliação do Ministério da Educação. 
Parágrafo único - A CPA, atuante e pertencente a cada IES da 
Rede de Ensino JK será constituída pelos seguintes representantes: 
I. Um representante da Entidade Mantenedora, enquanto em seu 

exercício, como membro nato; 
II. Um representante do Corpo Docente, docente da IES escolhido 

entre seus pares, enquanto em seu exercício, como membro 
nato;  

III. Um representante do Corpo Discente, escolhido entre os seus 
pares, por votação aberta, para um mandato de 2 (dois) ano 
civil; (na hipótese de transferência durante a vigência do 
mandato) o substituto será escolhido por seus pares, por 
votação aberta, para completar o mandato; 

IV. Um representante do Corpo técnico-administrativo, escolhido 
dentre os seus pares, para um mandato de 2 (dois)anos; 

V. Um representante da sociedade civil organizada, voluntário e 
residente na região onde a IES está localizada para um 
mandato de 2 (dois anos). Na hipótese de mais de um 
candidato, a Faculdade JK, procederá a escolha considerando 
o nível de atuação do mesmo junto à sociedade regional, 
devidamente comprovada. Em caso de empate, será 
considerado para desempate o mais disponível, o mais idoso, 
seguido da 3ª opção, o que tem mais filhos matriculados na 
IES.  

Art. 51. A CPA resulta de uma Medida Provisória (MP nº. 147, de 15 
de abril de 2003, transformada em Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 
2004), e tem por objetivo instituir na IES uma ferramenta de 
avaliação interna da Instituição. 
Art. 52. É função da CPA é criar, aplicar, analisar e divulgar 
instrumentos para a avaliação dos cursos, dos currículos, do ensino, 
da gestão e cobrar as soluções propostas e informar à comunidade 
o andamento das mesmas, competindo-lhe ainda: 
I. Coordenar e articular o processo interno de avaliação da 

instituição;  
II. Organizar relatórios do processo de avaliação interna; 
III. Divulgar os resultados consolidados;  
IV. Extrair indicativos para tomada de decisão nas diversas 

instâncias da faculdade;  
V. Fazer um balanço crítico do processo de avaliação;  
VI. atuar como elo entre a Instituição e o MEC. 
Art. 53. A CPA deve reunir-se mensalmente para analisar as 
sugestões, propor medidas e acompanhar sua implementação. 
Art. 54.  É avaliado pela CPA: 
I. O desenvolvimento da missão e o Plano de Desenvolvimento 

institucional;  
II. Ensino, os cursos, os currículos e a execução da graduação;  
III. O ensino, os cursos, os currículos e a execução da pós-

http://www.inep.gov.br/download/superior/2004/Legislacao/LEI_n10861_14_4_04_SINAES.doc
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graduação;  
IV. As atividades de iniciação à pesquisa, a extensão, a pesquisa 

investigativa e a iniciação científica; 
V. Os cursos de extensão e as atividades complementares;  
VI. A educação à distância;  
VII. A comunicação interna e externa;  
VIII. O corpo docente e plano de carreira docente;  
IX. O corpo técnico-administrativo e desenvolvimento profissional;  
X. A organização e gestão acadêmica;  
XI. A infraestrutura física e recursos de apoio;  
XII. O planejamento e avaliação; e  
XIII. O corpo discente. 
§ 1º A CPA se norteará pelas normas emanadas do Ministério da 

Educação, por meio dos seus órgãos de avaliação institucional 
para aplicar os seus procedimentos de autoavaliação. 

§ 2º A CPA expedirá anualmente o Relatório de Autoavaliação 
Institucional, conforme distribuição no cronograma previsto no 
Projeto de Avaliação e Autoavaliação Institucional (PAI), 
próprio. 

Os aspectos a serem considerados no processo de avaliação institucional 

estão estabelecidos pela Lei nº 10.861/04, art. 3º., combinadas com as normativas 

oriundas do INEP e pertinentes ao processo de Avaliação Institucional, combinada 

com suas Notas Técnicas, seus Instrumentos de Avaliação Externa e demais 

normativas publicadas pelo MEC. 

O documento Orientações Gerais para o Roteiro da Autoavaliação das 

Instituições, divulgado pelo INEP, serve de base para a elaboração deste PAI, 

Programa de Avaliação Institucional da Faculdade JK e para a operacionalização da 

avaliação dos seguintes eixos: 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: Considera a 

dimensão 8 do SINAES (Planejamento e Autoavaliação). Inclui também 

um Relato Institucional que descreve e evidencia os principais elementos 

do seu processo avaliativo (interno e externo) em relação ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional, incluindo os relatórios elaborados pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) do período que constituiu o objeto 

de avaliação. 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL: Contempla a dimensão 1 do 
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SINAES (Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional) e a 

dimensão 3 (Responsabilidade Social da Instituição). 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS: Abrange a dimensão 2 do SINAES (Políticas 

para o Ensino, Pesquisa e Extensão), a 4 (Comunicação com a 

Sociedade) e a dimensão 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO: Compreende a dimensão 5 do SINAES 

(Políticas de Pessoal), a 6 (Organização e Gestão da Instituição) e a 

dimensão 10 (Sustentabilidade Financeira). 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA: Corresponde à dimensão 7 do SINAES 

(Infraestrutura Física). 

O JK define os indicadores e padrões de qualidade, a metodologia (incluindo 

análise e interpretação de dados) e os instrumentos a serem utilizados no processo 

de autoavaliação.  

Estabelece a periodicidade de avaliação de cada dimensão/eixo, mediante 

consultas aos diversos segmentos da comunidade acadêmica, atendida a Lei n° 

10.861, de 2004, a Portaria MEC n° 2.051/2004, 

Ainda orienta os seus documentos por Diretrizes para a autoavaliação e 

Orientações gerais conforme o roteiro da autoavaliação das instituições, o 

Regimento Acadêmico, o Projeto Pedagógico-Institucional, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e demais documentos internos, aprovados pelo 

colegiado superior. 

São adaptados à realidade institucional do JK os instrumentos de avaliação 

adotados pelo Inep nos processos de avaliação institucional externa e nos de 

avaliação de cursos. Anualmente, a CPA promoverá a avaliação desses 

mecanismos e da metodologia utilizados, com o objetivo de aperfeiçoar o processo 

de autoavaliação, como instrumento de planejamento e gestão acadêmico-

administrativo e atendimento às normas de avaliação da educação superior, 

aprovadas pelo Poder Público. 



 
 

   28 

 

PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Procedimentos Metodológicos e Instrumental Avaliativo 
 

A Autoavaliação Institucional do JK considera, de forma holística as atividades 

acadêmicas e administrativas, abrangendo o ambiente interno e externo de atuação. 

Na avaliação do ambiente externo serão consideradas as seguintes variáveis: 

▪ Cenários e tendências macroeconômicas; 

▪ Cenários e tendências da regulação da Educação Superior; 

▪ Cenários e tendências dos produtos e serviços institucionais; 

▪ Cenários e tendências do mercado de trabalho; 

▪ Pesquisa com os discentes egressos; 

▪ Pesquisa com os segmentos representativos da comunidade. 

Na avaliação do ambiente interno são consideradas as seguintes variáveis: 

▪ Corpo discente; 

▪ Corpo docente; 

▪ Corpo Técnico-administrativo;  

▪ Gestores; 

▪ Projeto Pedagógico de Curso; 

▪ Projeto Pedagógico Institucional. 

a) Etapas da autoavaliação Institucional 

A autoavaliação Institucional do JK é desenvolvida por meio das seguintes 

etapas:  
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I. Preparação,  

II. Desenvolvimento e  

III. Consolidação. 

A autoavaliação Institucional é um processo contínuo, porém com estratégias 

de coletas de dados aplicados sempre ao final do ano civil. 

I - Da Preparação 
 
A Preparação consiste em três momentos: 

▪ 1º momento: constituição da CPA – Comissão Própria de Avaliação que é 

o organismo responsável pela condução do planejamento e controle do 

processo avaliativo.  

▪ 2º momento: Planejamento – não só a elaboração da proposta bem como 

a definição da forma de operacionalização da Autoavaliação  Institucional 

serão elaboradas pela CPA. Inicialmente o eixo central da proposta será 

analisado e debatido pelo corpo docente, pelo corpo de coordenadores 

acadêmicos e pela Direção da Instituição.  Em continuidade ao processo de 

planejamento, serão realizados debates com o corpo discente por curso e 

com o corpo técnico administrativo. Os coordenadores acadêmicos de 

curso estão realizando reuniões com os seus pares para analisarem os 

instrumentos avaliativos que estarão sendo definidos pela CPA. O 

Planejamento será desenvolvido como uma ação continuada, objetivando a 

redefinição ou ajustes de estratégias, metodologias e utilização de 

recursos, observados os prazos estabelecidos pela Portaria MEC 

2051/2004. 

▪ 3º momento: Sensibilização – consiste no processo de socialização da 

Autoavaliação Institucional, com o propósito de assegurar a participação da 

comunidade acadêmica interna e externa no ciclo avaliativo. A 

sensibilização da autoavaliação Institucional do JK será desenvolvida de 

forma contínua, envolvendo e motivando os agentes institucionais e a 

comunidade externa, objetivando estabelecer a legitimidade do processo 

avaliativo. 

Ações de Sensibilização realizadas na etapa de Preparação: 
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● Reuniões com a Direção; 

● Reuniões com o corpo de coordenadores acadêmicos; 

● Reuniões e debates com o corpo docente; 

● Reuniões com o corpo discente; 

● Reuniões com o corpo técnico-administrativo. 

Ações de Sensibilização Previstas: 

● Evento de Abertura do processo avaliativo; 

● Palestra de Apresentação da Autoavaliação Institucional para o corpo 

docente; 

● Palestra de Apresentação da Autoavaliação Institucional para o corpo 

discente; 

● Palestra de Apresentação da Autoavaliação Institucional para o corpo 

técnico-administrativo; 

● Elaboração de um informativo sobre a Autoavaliação Institucional; 

● Desenvolvimento de um fórum on line para discussão de temas 

específicos relativos à Autoavaliação Institucional; 

● Construção de Murais; 

● Reuniões com segmentos representativos da comunidade; 

● Reuniões com organismos de classe profissionais inerentes aos cursos 

ofertados. 

 
II - Do Desenvolvimento 

Essa etapa consiste na concretização das ações definidas na etapa de 

Preparação. Na realidade, é uma etapa simultânea à anterior, pois conforme 

estratégia adotada pela CPA, o Planejamento será desenvolvido de forma contínua 

e não estática.  

A CPA tomará ações para assegurar a observância das diretrizes definidas na 

etapa de Preparação, ressalvados os ajustes de rumo que tenham por objetivo 

melhorar ou corrigir o processo avaliativo. A CPA também assegurará a articulação 

dos trabalhos e dos agentes institucionais e da comunidade externa envolvidos bem 

como o cumprimento dos prazos. 
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O desenvolvimento consiste, de forma não exaustiva, em: 

● Processo continuado de sensibilização; 

● Sistematização e registro das ações inerentes ao processo avaliativo e 

sua preparação; 

● Apresentação da proposta de Autoavaliação Institucional para a 

comunidade acadêmica interna e externa; 

● Definição de grupos de trabalho efetivos e temporários; 

● Construção dos instrumentos avaliativos; 

● Definição da metodologia de coleta e análise dos dados; 

● Definição da estrutura necessária à operacionalização da 

Autoavaliação Institucional; 

● Definição e elaboração de relatórios; 

● Programação e organização de debates dos resultados do processo 

avaliativo; 

● Divulgação dos resultados. 

 

III - Da Consolidação 
 

Essa etapa consiste na elaboração e análise do relatório final, na reflexão da 

execução do processo avaliativo e na divulgação dos resultados. O relatório final, de 

caráter analítico e interpretativo, será elaborado considerando a diversidade de 

leitores potenciais.  

A divulgação objetiva socializar os resultados do processo avaliativo, bem 

como oportunizar os debates para obtenção de análises, sugestões e críticas 

visando à geração de ações de melhoria da qualidade das atividades acadêmicas e 

administrativas do JK. 

A reflexão sobre o processo avaliativo tem a função de analisar a execução 

dos trabalhos, buscando melhorias que possam ser implantadas no próximo ciclo da 

Autoavaliação Institucional.  

O modelo de autoavaliação do JK segmenta as informações pertinentes em 
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três níveis: Eixos, Indicadores e Tópicos. 

Os Eixos a serem avaliados foram estabelecidas pelo MEC/INEP 

compreendendo o nível que agrega os indicadores que serão definidos no processo 

avaliativo, conforme constam nos instrumentos de avaliação externa por eles 

divulgados. 

Os Indicadores constituem as métricas dos itens e serão definidos em função 

da interdependência e interação dos Tópicos que os constituem.  Os Tópicos a 

serem avaliados receberão um conceito de acordo com o instrumental avaliativo 

definido. 

Aos Tópicos serão atribuídos conceitos seguindo os adotados pelo SINAES. 

Cronograma e Implementação da Autoavaliação 
 

A implementação do processo de avaliação institucional (Autoavaliação e 

avaliação externa), pela CPA obedecerá ao seguinte cronograma, tendo presente o 

prazo na legislação pertinente.  
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 ANO/TRIMESTRE 

ESPECIFICAÇÃO 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Constituição/instalação CPA – 
Revisão de Mandatos e 
consolidação dos novos membros 

x    x    x     x      x 

Elaboração atualização 
aprovação PAAI 

x    x    x    x       x 

Aprovação das novas 
metodologias 

 X    x    x   x    x    

Revisão dos novos 
indicadores/padrões de avaliação 
nos termos do 
MEC/INEP/SINAES 

 X     x   x   x     x   

Aprovação instrumentos e 
ferramentas de pesquisas e 
identificação estratégica de 
realização 

  x  x    x    x    x    

Sensibilização dos envolvidos   x    x   x     x     x 

 
 
 
 
 

 ANO/TRIMESTRE 
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ESPECIFICAÇÃO 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Avaliação periódica: x    x    x    x    x    

▪ Missão e PDI                      

▪ Pós-graduação                     

▪ Extensão                     

▪ Responsabilidade social                      

▪ Comunicação com a 
sociedade 

                    

 ▪ Políticas de 
pessoal 

                    

 ▪ Organização 
e gestão 

                    

▪ Infraestrutura                     

▪ Planejamento e avaliação                     

▪ Atendimento ao estudante                     

▪ Sustentabilidade financeira                     

● Internacionalização                     

● Inclusão Social e 
Acessibilidade 

                    

Consolidação                     

▪ Relatório   x     x    x    x  x  x 

▪ Divulgação    x   x  x   x   x  x   x 

▪ Balanço crítico   x     x    x     x   x 
 ● Análise e 

avaliação do 
processo 

   x   x    x    x    x  
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● Revisão/atualização PAAI    x   x    x    x    x  

● Articulação     x   x    x    x    x  
 

REPRESENTANTES DA CPA 

CPA - COMISSÃO 
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EXECUÇÃO 
 

Formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e 
administrativa 

A participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa ocorre 

por meio de seminários, palestras, reuniões periódicas da CPA e reuniões periódicas 

com coordenadores, gestores e diretores. Os aludidos eventos têm por objetivo 

envolver professores, pessoal técnico-administrativo, discentes, egressos, membros 

da comunidade externa e parceiros institucionais na dinâmica permanente do 

processo de autoavaliação. 

Cabe à Comissão Própria de Avaliação - CPA a responsabilidade de 

organizar e coordenar os mencionados eventos, atuando enquanto ente responsável 

pela sensibilização e motivação das partes envolvidas no processo. O trabalho de 

sensibilização e motivação é de crucial importância para o êxito do projeto de 

avaliação institucional. 

Outro mecanismo de participação da comunidade acadêmica, mais 

especificamente coordenadores de curso e diretores, se dá pela prática da 

construção coletiva dos instrumentos de avaliação e da apropriação dos seus 

resultados no âmbito dos cursos.  

Embora a CPA seja a responsável pelo processo de autoavaliação, a 

construção dos instrumentos de avaliação deve ocorrer em comunhão com os 

demais segmentos da Faculdade, os quais contribuem antecipando aspectos 

sintomáticos de fragilidades importantes a serem identificadas pelo processo de 

avaliação. 

Além dos membros da comunidade externa, a comunidade acadêmica 

participará do processo de autoavaliação da seguinte forma: 

o Por meio de representantes, por ela escolhidos, na CPA; 

o Diretamente, como atores do processo, emitindo conceitos e avaliando. 

Os representantes serão indicados em lista tríplice, escolhidos e designados 
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pelo Diretor Acadêmico da Faculdade JK. 

O coordenador da CPA será designado pelo Diretor da Instituição de Ensino 

Superior. 

Políticas da Avaliação Institucional. 

A Avaliação Institucional é entendida como um processo permanente de 

reflexão sobre as ações desenvolvidas pelo corpo administrativo e pedagógico, 

visando a excelência do ensino, ao aperfeiçoamento da formação profissional e à 

melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. 

A concepção de Avaliação Institucional, assim como seus princípios 

norteadores, constitui a base sobre a qual a Instituição definirá os objetivos, o 

planejamento e os métodos a serem utilizados em seus processos avaliativos.  

A Avaliação Institucional tem sempre como objetivo a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados pela Instituição, bem como o aperfeiçoamento continuado de 

seus integrantes e deve abranger o conjunto de atividades típicas da área 

educacional, especificamente do currículo, do curso e do ensino, não se resumindo 

apenas a um indicador de quantidade. 

Conforme planejamento da Comissão Própria de Avaliação – CPA, que se 

norteia pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) publicado 

pelo Ministério da Educação e regulados pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – CONAES a avaliação poderá priorizar determinados 

indicadores, quer administrativo quer pedagógico, que atendam a seus objetivos e as 

suas metas e aplicar uma sistemática escolhida pela IES para periodicamente 

proceder à avaliação. 

O processo de Avaliação Institucional subsidia a tomada de decisões e a 

melhoria de organização curricular, do seu funcionamento, sua estrutura física e 

material, seu quadro de pessoal, seu sistema normativo e seu processo de mudança 

organizacional na busca da excelência dos serviços que produz, sejam eles 

pedagógicos, técnicos ou administrativos. 
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Apesar de seu importante papel, a Avaliação Institucional interna não é a única base 
para o processo de tomada de decisão, e nem a única forma que a IES deve adotar 
para aplicar procedimentos de avaliação, todos devem estar articulados e agir sobre 

o conjunto das ações institucionais na busca da qualidade.  

 

Entre elas, destacamos aquelas que a Instituição já tem aderido, como o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e as comissões de 

avaliação compostas pelos especialistas.  

A participação no Censo do Ensino Superior enseja subsídios 

importantíssimos para gerenciar o cenário da avaliação, momento em que a IES tem 

a oportunidade de conhecer a sua realidade e auferir condições de retomada do seu 

fluxo de planejamento e melhorias. 

A CPA é um órgão vinculado ao Diretor da Unidade, para efeito de 

acompanhamento e coordenação. A Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

observadas as normas legais pertinentes, terá sua organização e seu funcionamento 

regulamentados pelo Conselho Superior, respeitada as normas emanadas do 

CONAES e orientações dos SINAES/MEC. 

São metas para a Avaliação Institucional.  

Objetivos e Metas Quantificadas 

A
n
o 
20
21 

A
n
o 
20
22 

A
n
o 
20
23 

Ano 
2024 

A
n
o 
20
25 

Reestruturar o funcionamento da 
Comissão Própria de Avaliação – 
CPA; 

x x    

Empossar a nova diretoria da CPA; x     

  Realizar a avaliação 
institucional da IES e 
dos currículos, 
procedimentos de 
ensino e resultados 
do desempenho 
acadêmico, por meio 
da Comissão Própria 
da Avaliação, ao final 

X X X X X 
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de cada semestre;  

  Revisar os 
instrumentos 
aplicados pela CPA 
na Autoavaliação da 
IES, dos cursos e 
seus currículos;  

x x    

Estabelecer novo cronograma de 
Avaliação Institucional de maneira a 
realizar uma pesquisa por semestre; 

     

Implantar e acompanhar a 
funcionalidade do programa de 
avaliação integrada prevendo a 
sistemática especial de participação 
e preparação da comunidade 
acadêmica no Enade; 

x x x x x 

  Acompanhar as 
estatísticas dos 
processos seletivos 
realizados com 
vistas a subsidiar as 
ações de 
autoavaliação 
institucional com a 
pesquisa de 
satisfação e busca 
da IES pela 
comunidade do 
Distrito Federal. 

x x x x X 

 Encaminhar, 
conforme ciclo 
avaliativo, os 
alunos para 
realização das 
Provas do 
ENADE; 

X X X X X 

 Realizar 
simulados 
visando preparar 
os alunos, ainda 
em curso, para 
prestação de 
exames 
governamentais 
e processos 
seletivos 
profissionais 
como forma de 

x x x X X 
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auxiliá-lo no 
desenvolvimento 
das atividades 
extramuros da 
IES; 

Levantar diagnose, ao final de cada 
semestre letivo, junto ao mercado 
de trabalho com vistas à adequação 
dos conteúdos curriculares das 
ementas e ajustes com vistas ao 
atendimento das novas demandas; 

  X X X 

Promover a avaliação institucional 
dos currículos, procedimentos de 
ensino e resultados do desempenho 
acadêmico, por meio da Comissão 
Própria da Avaliação, ao final de 
cada semestre; 

X X X X X 

 
Autoavaliação Institucional:  

A composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA com a 

representação de todos os segmentos da comunidade acadêmica interna e externa 

da IES espera atuar junto aos setores e segmentos de prestação de serviços 

existentes e conforme calendário aplicando as pesquisas e procedendo a 

autoavaliação conforme estabelece os SINAES. 

Contando com os profissionais que atuam, constantemente, no diagnóstico, 

acompanhamento, controle, registros e apresentação de indicadores espera gerar 

dados importantes para a retomada do planejamento e melhoria do processo de 

gestão acadêmico-pedagógica da IES e dos seus cursos. 

A autoavaliação é dessa forma deve ser realizada de forma contínua e no 

processo de ensino e prestação de serviços educacionais, mediante as 

metodologias e objetivos citados. 

Metodologia, dimensões e instrumentos utilizados no processo de 
autoavaliação. 

 
O processo de Autoavaliação Institucional, previsto pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), tem como objetivo precípuo a produção de conhecimento sobre a 

realidade da Faculdade. 
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O Projeto de Autoavaliação Institucional orienta o trabalho da CPA e 

estipula os objetivos a serem perseguidos no âmbito das ações de avaliação 

institucional para o período previsto no PDI, a saber: 

a) Objetivo geral: desenvolver e consolidar uma cultura de avaliação na 

Faculdade, voltada para a melhoria do cumprimento de sua missão 

social. 

b) Objetivos específicos: 

b.1 - Oferecer instrumentos para a autocrítica da instituição, favorecendo 

o compromisso coletivo com o cumprimento de sua missão; 

b.2 - Identificar, a partir da análise das dimensões institucionais a serem 

avaliadas, a situação e a qualidade dos processos e das dimensões 

institucionais; 

b.3 - Propor mudanças que contribuam para a melhoria da qualidade dos 

serviços educacionais da Faculdade; 

b.4 - Informar aos órgãos normativos, à comunidade acadêmica e à 

sociedade, os resultados alcançados com a avaliação institucional; 

b.5 - Realizar um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 

resultados para garantir o aperfeiçoamento do programa e a melhoria da 

qualidade da instituição. 

Cabe salientar que tal processo fundamenta-se no marco legal da avaliação e 

regulação da Educação Superior, o qual postula os conceitos fundamentais, 

princípios e critérios a serem utilizadas no processo de avaliação.  

Em consonância com as recomendações previstas no SINAES, a metodologia 

de trabalho da CPA funda-se nas seguintes ações: 

a) Sensibilização – Com a realização de reuniões com a direção da 

faculdade, os coordenadores dos cursos de graduação, assessores e 



 
 

   46 

 

responsáveis pelas unidades de apoio acadêmico e administrativo, com 

o objetivo de aprofundar o conhecimento quanto à importância do 

processo avaliativo a ser realizado na instituição, no que compreende a 

avaliação interna e externa do SINAES. 

b) Divulgação – Com a realização de palestras para professores, pessoal 

técnico-administrativo e para a sociedade. São feitas reuniões com os 

alunos nas salas de aula, bem como publicações em mídia impressa e 

eletrônica, informando sobre o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) e suas implicações, tanto para a vida 

acadêmica quanto organizacional. 

c) Levantamento dos Dados – Os dados e informações são coletados a 

partir da escolha, construção e aplicação de múltiplos instrumentos, 

contemplando o uso de questionários, entrevistas, observações, análise 

documental, levantamento de indicadores institucionais e outros 

adequados à avaliação das dimensões institucionais. 

d) Análise dos Dados – A análise e interpretação dos dados coletados e das 

informações levantadas envolvem diversos procedimentos qualitativos e 

quantitativos (tabulação dos dados, codificação das respostas e cálculos 

estatísticos) que se alimentam simultaneamente, descrevendo a situação 

atual da instituição. 

e) Redação de Relatórios – Com a elaboração de relatórios parciais e final a 

CPA expressa o processo de análise, interpretação e discussão dos 

dados advindos da avaliação institucional, destinados à CONAES, à 

comunidade acadêmica e à sociedade. 

f) Publicação dos Resultados – Para a divulgação dos resultados 

alcançados se prevê a apresentação pública de documentos 

informativos (impressos e eletrônicos), os quais proporcionam 

oportunidades para que as ações concretas, oriundas dos resultados do 

processo avaliativo, tornem-se públicas à comunidade acadêmica. Neste 
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âmbito, se perceberá a participação efetiva e profícua dos 

coordenadores de curso, dos núcleos docentes estruturantes e dos 

colegiados de curso. 

g) Discussão dos Resultados – Como continuidade do processo de 

autoavaliação, a discussão dos resultados alcançados deve ser 

realizada em reuniões e seminários com a direção da faculdade e os 

diversos segmentos da comunidade acadêmica, com o objetivo de 

destacar e refletir sobre os aspectos positivos, negativos e peculiares 

dos resultados apresentados no relatório. 

h) Balanço Crítico – Ao final do processo de autoavaliação, a CPA deve 

realizar uma profunda analise visando à sua continuidade, considerando-

se as estratégias utilizadas, as dificuldades e avanços apresentados, de 

forma a permitir o planejamento das próximas ações. 

Conforme proposto pelo Roteiro de Autoavaliação Institucional 2004, 

publicado no âmbito do SINAES, “As dimensões a serem consideradas no processo 

de avaliação institucional foram estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, art. 3º”. 

Consoante a referida lei, fica estabelecido que a produção de conhecimento deva 

ocorrer, sobretudo, no âmbito das seguintes dimensões: 

a) Dimensão 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI): Identifica o projeto e / ou missão institucional, em termos de 

finalidade, compromissos, vocação e inserção regional e / ou nacional. 

b) Dimensão 2: Políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão: Explícita 

as políticas de formação acadêmico-científica, profissional e cidadã; de 

construção e disseminação do conhecimento; de articulação interna, que 

favorece a iniciação científica e profissional de estudantes, os grupos de 

pesquisa e o desenvolvimento de projetos de extensão. 

c) Dimensão 3: Responsabilidade social da instituição: Contempla o 

compromisso social da instituição na qualidade de portadora da 

educação como bem público e expressão da sociedade democrática e 
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pluricultural, de respeito pela diferença e de solidariedade, 

independentemente da configuração jurídica da IES. 

d) Dimensão 4: Comunicação com a sociedade: Identifica as formas de 

aproximação efetiva entre IES e sociedade, de tal sorte que a 

comunidade participe ativamente da vida acadêmica, bem como a IES 

se comprometa efetivamente com a melhoria das condições de vida da 

comunidade, ao repartir com ela o saber que produz e as informações 

que detém. 

e) Dimensão 5: Políticas de pessoal: Explicita as políticas e os programas 

de formação, aperfeiçoamento e capacitação do pessoal docente e 

técnico-administrativo, associando-os aos planos de carreira condizentes 

com a magnitude das tarefas a ser desenvolvidas e a condições 

objetivas de trabalho. 

f) Dimensão 6: Organização e gestão da instituição: Avalia os meios de 

gestão para cumprir os objetivos e projetos institucionais, a qualidade da 

gestão democrática, em especial nos órgãos colegiados, as relações de 

poder entre estruturas acadêmicas e administrativas e a participação nas 

políticas de desenvolvimento e expansão institucional. 

g) Dimensão 7: Infraestrutura física: Analisa a infraestrutura da instituição, 

relacionando-a as atividades acadêmicas de formação, de produção e 

disseminação de conhecimentos e às finalidades próprias da IES. 

h) Dimensão 8: Planejamento e avaliação: Considera o planejamento e a 

avaliação como instrumentos integrados, elemento de um mesmo 

continua partícipe do processo de gestão da educação superior. Esta 

dimensão está na confluência da avaliação como processo centrado no 

presente e no futuro institucional, a partir do balanço de fragilidades, 

potencialidades e vocação institucional. 

i) Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes: Analisa as 

formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica 
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e os programas por meio dos quais a IES busca atender aos princípios 

inerentes à qualidade de vida estudantil. 

j) Dimensão 10: Sustentabilidade financeira: Avalia a capacidade de gestão 

e administração do orçamento e as políticas e estratégias de gestão 

acadêmica com vistas à eficácia na utilização e na obtenção dos 

recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das 

prioridades estabelecidas. 

Análise e divulgação dos resultados 

É de fundamental importância que os resultados oriundos da avaliação 

institucional contribuem, dentre outros objetivos, como instrumentos de exposição 

pública da instituição e de comunicação transparente com a comunidade interna e 

externa.  

A divulgação dos resultados da avaliação ocorre por meio da publicação de 

relatórios parciais e finais, elaborados pela CPA. Os resultados obtidos são 

publicamente difundidos por diversos meios, tais como: reuniões, documentos 

informativos impressos e eletrônicos), seminários e outros. Contudo, a publicidade 

deve ser um dos princípios norteadores do processo de avaliação. 

A partir dos resultados da avaliação, cabe aos diretores e coordenadores a 

elaboração do plano de ação para o ano em curso, priorizando a resolução das 

fragilidades apontadas, bem como promovendo esforços para manutenção e 

otimização dos aspectos positivos evidenciados no relatório. 

Desta forma, os resultados originados do processo de autoavaliação, sejam 

negativos ou positivos, devem prioritariamente ser utilizados como mecanismos de 

aperfeiçoamento institucional, fornecendo subsídios às ações de planejamento 

estratégico. Para isso, é importante priorizar ações de curto, médio e longo prazos, 

planejar de modo compartilhado e estabelecer etapas para alcançar metas simples 

ou mais complexas. 

A Faculdade aplica pesquisa abrangendo os seguintes tópicos: 
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I. Sobre a disciplina: 

II. Sobre o desempenho do professor: 

III.  Sobre o curso e a instituição 

IV. Sobre a infraestrutura dos cursos e os serviços de apoio: 

V.  Autoavaliação 

VI. Sobre o curso e a instituição 

VII. Sobre a infraestrutura dos cursos e os serviços de apoio: 

VIII. Sobre o desempenho do professor: 

IX. Sobre a infraestrutura dos cursos e os serviços de apoio: 

X. Em relação ao corpo discente 

XI. Sobre o Curso 

XII. Sobre o corpo discente 

XIII. Sobre a infraestrutura dos cursos e os serviços de apoio 

 

Elaboração do Relatório de Autoavaliação 

O Relatório de Autoavaliação é elaborado com os resultados das 

avaliações/pesquisas e análises realizadas no ano letivo e encaminhado no prazo 

definido na legislação para o Sistema e-MEC. 

Formas de utilização dos resultados das avaliações 

Periodicamente, de acordo com os ciclos avaliativos previstos neste PAI - 

Programa de Avaliação Institucional a CPA emitirá relatórios, com sugestões de 

ações a serem desenvolvidas pelos órgãos diretivos da Faculdade JK, com base nos 

seguintes processos: 

a) Autoavaliação institucional; 

b) Autoavaliação dos cursos e programas de educação superior; 

c) Avaliação externa por pares de IES; 

d) Avaliação institucional externa, conduzida pelo INEP; 

e) Avaliação de cursos, promovida pelo INEP; 



 
 

   51 

 

f) ENADE. 

Cabe à Diretoria da Faculdade JK, analisar os relatórios e as sugestões neles 

contidas e adotar as ações necessárias para o saneamento de deficiências 

identificadas e o fortalecimento de outras ações para consolidar cursos e programas 

com pontos fortes. 

Cabe atenção ao expresso no Artigo 12 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004 a seguir: 

Art. 12. Os responsáveis pela prestação de informações 
falsas ou pelo preenchimento de formulários e relatórios 
de avaliação que impliquem omissão ou distorção de 
dados a serem fornecidos ao SINAES responderão civil, 
penal e administrativamente por essas condutas.  
 

O Sistema De Avaliação Da Atividade Docente 

Tem Como Objetivos: 

o Promover melhorias contínuas na atividade de ensino-aprendizagem; 

o Criar indicadores para as atividades acadêmicas para nosso 

monitoramento, de maneira a permitir o gerenciamento das atividades 

pelo coordenador do curso; 

o Abrir um diálogo entre o professor, o coordenador do curso e a direção 

da Instituição, sobre os problemas da atividade de ensino-

aprendizagem. 

O Sistema de Avaliação da Atividade Docente é composto de 3 

instrumentos: 

● Avaliação dos cursos e do docente pelo aluno; 

● Avaliação do desempenho docente participativa entre o coordenador 

e docente; 

● Auto avaliação do desempenho docente. 

O sistema de avaliação da Atividade Docente contempla as seguintes 

características desejáveis: 
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● Autodesenvolvimento; 

● Criação de conhecimento; 

● Dedicação à profissão docente; 

● Eficácia; 

● Melhoria permanente dos cursos; 

● Trabalho em equipe. 

● Os procedimentos para a avaliação são os seguintes: 

● A avaliação semestral; 

● Cada aluno avalia cada um dos seus professores no semestre; 

● A planilha de avaliação é preenchida via Internet; 

Os dados serão tabulados e distribuídos para o coordenador do curso, e, 

este preparar uma opinião individual para seus professores; 

O professor deverá preparar a avaliação do curso, a avaliação da turma e a 

autoavaliação do desempenho em prazos e datas estipulados pela direção da 

Instituição, utilizando-se de instrumentos apropriados; 

O coordenador do curso deverá avaliar o desempenho dos professores 

utilizando-se do instrumento de avaliação apropriado; 

O coordenador do curso, ou pessoa por ele designada, deverá reunir-se com 

o professor, discutir as avaliações de desempenho individuais, a avaliação feita 

pelos alunos, as avaliações do curso e da turma, e traçarem juntos o Plano de Ação 

para o próximo período; 

O coordenador do curso deverá avaliar, juntamente com os professores, 

quais são as turmas cujos problemas devam ser trazidos para discussão; 

O coordenador do curso trará para discussão os principais problemas de 

seus professores, de forma sintética, para que os problemas possam ser trabalhados 

de maneira sistêmica, como demandas de capacitação e aperfeiçoamento 

profissionais, ajustes de recursos, problemas com alunos, e outros. 

AVALIAÇÃO INTEGRADA 
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A ação pedagógica vem se desenvolvendo no mesmo compasso em que as 

tecnologias e inovações exigem das Instituições Educacionais melhorias que 

garantam e se refletem no desempenho dos alunos não apenas em seu 

aproveitamento acadêmico, mas nas condições em que esses recebem os 

conteúdos para o seu aprimoramento intelectual. 

Dessa forma o capital intelectual, além de ser um importante fator na 

prestação de serviços que uma IES presta ao seu cliente, que é o aluno, também é 

estruturante e decisiva a forma como esses serviços são metodologicamente 

executados e como esses usuários, clientes e alunos se satisfazem como o mesmo. 

Não estamos nos referindo mais ao aprendiz, ao estudante, mas aquele indivíduo 

que busca a academia para obter insumos para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

Nesse contexto, tanto as Mantenedoras, quanto os Gestores, 

Coordenadores e Docentes de uma IES, quanto às lideranças dos órgãos 

reguladores estão atentos a modernização de critérios e procedimentos cada vez 

mais eficazes e eficientes visando a aplicação de critérios de avaliação que 

mantenham a educação e seus resultados em patamares elevados de qualidade e 

assim possam garantir melhores profissionais no mercado de trabalho e um aumento 

significativo no gosto recompensado pela vivência nas academias. 

Todos então se juntam para compor as técnicas e os critérios que possam 

ter esses resultados e não é sem motivo que o Ministério da Educação estabeleceu 

o SINAES, como um complexo integrado de procedimentos que visam aplicar a 

avaliação em todos os níveis. 

Diante da estrutura implantada pelos SINAES e considerando a importância 

dos Conceitos avaliativos para o funcionamento da IES quer internos ou público e 

todo formato de avaliação de cursos e IES adotados pelo MEC, nos cabe atuar em 

consonância com os fundamentos das avaliações, questionários e adotar na prática 

pedagógica ações racionais que sejam vivenciadas as avaliações intrinsecamente 

vinculadas a vivência curricular preparando o acadêmico também para o exercício 

da cidadania por meio de análise, estudos e atividades integradas aos conteúdos 
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programáticos que oportunizem a aptidão para se submeterem ao Exame Nacional 

de Desempenho da Educação Superior (Enade) com a consciência plena de uma 

justa e neutra avaliação. 

OBJETIVOS: 

Inserir nos conteúdos programáticos as temáticas que envolvem o Enade – 

Exame Nacional de Desenvolvimento da Educação Superior na vivência curricular 

da Instituição de maneira que tanto o currículo quando a ação docente tenha 

reflexos positivos de melhoria e desenvolvimento na avaliação processada pelos 

acadêmicos, oportunizando lhes um juízo de valor consciente e participativo. 

METODOLOGIA DO PROJETO:  

Para o alcance dos objetivos as ações de incentivo são preponderantes, 

visto que essas atividades, por sua natureza, devem ser voluntárias e a participação 

por iniciativa espontânea do acadêmico. 

Assim, além dos ganhos de capital intelectual, na formação do juízo de 

valor, no exercício da cidadania, ainda é prevista pela IES a oportunidade de 

executar programas de Responsabilidade Social, quando essa poderá, por mérito do 

acadêmico, conceder descontos e/ou bolsas de estudos na educação continuada, 

buscando manter esses alunos em cursos de pós-graduação, para os acadêmicos 

que lograr maiores classificações nos simulados e demais atividades pertinentes a 

este projeto. 

O mérito acadêmico para formação continuada, após a conclusão dos 

estudos da graduação, será uma alternativa a ser divulgada ao final de cada 

semestre e/ou período letivo, respeitando as etapas descritas abaixo, oportunizando 

ao concluinte a opção de participação nos critérios classificatórios que se vinculam a 

este Projeto de Avaliação Integrada. 

A Avaliação Integrada poderá ser realizada por meio de atividades 

extraclasse e extramuros, extra grade horária semanal do acadêmico, mediante 

prévia divulgação do calendário e conforme inscrições dos acadêmicos interessados. 
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Ainda, com o objetivo de incentivar essa participação por parte da 

comunidade acadêmica, a temática de avaliação integrada será objeto de estudos, à 

distância e presencial, podendo servir de carga horária para aproveitamento de 

estudos com horas creditadas nas Atividades Complementares. 

Para desenvolvimento deste projeto, estão previstas as seguintes 

atividades: 

● DIVULGAÇÃO – A Instituição divulgará no ato da matrícula do aluno e 

fará uma palestra de recepção e apresentação para os alunos, versando 

sobre a importância e o significado do Enade para vida acadêmica dos 

mesmos.  

● ESTUDOS - a Instituição abrirá Fóruns de discussão, utilizando a 

plataforma Moodle, onde serão apresentadas as partes teóricas do 

Enade, contando horas para dispensa de Atividades Complementares 

e/ou como curso de extensão. 

● IDENTIFICAÇÃO E SONDAGEM DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO 

ENADE NO ANO E DOS CURSOS QUE SERÃO ABRANGIDOS: A 

partir da definição do ciclo avaliativo, a Instituição aplicará testes de 

sondagem, utilizando as provas disponibilizadas pelo Enade, visando 

identificar as carências dos alunos e desenvolver o Programa de 

Nivelamento  

● PALESTRAS SOBRE O ENADE durante o ano deverão ser realizadas 

palestras específicas sobre o modo de atuação do ENADE, as 

características da prova e objetivos da avaliação (palestras presenciais e 

vídeo palestras).  

● PALESTRAS SOBRE A INSTITUIÇÃO durante o ano deverão ser 

realizadas palestras onde a Instituição apresente suas políticas, a 

missão, a visão, os fundamentos pedagógicos, os programas existentes 

e distribua uma Cartilha Acadêmica. Esta palestra poderá ser o 

programa de recepção do aluno em cada semestre, contando horas para 

créditos de Atividades Complementares pela presença do aluno nas 

mesmas. 
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● AULA INAUGURAL: Constituir como programa obrigatório, registrado no 

diário de classe, a primeira aula de cada professor, tendo como 

conteúdo a exposição do seu Plano de Ensino e o Projeto Pedagógico 

do Curso. 

● PLANTÕES DE DÚVIDAS SOBRE O ENADE professores estarão a 

disposição via Moodle tirar as dúvidas específicas sobre o exame e 

possíveis resoluções de exercícios específicos, favorecendo dessa 

forma o Programa de Atendimento ao Aluno.  

● AULAS DE RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS DIRECIONADOS AO 

ENADE E DEMAIS EXAMES EXTERNOS A INSTITUIÇÃO serão 

ministradas aulas com resolução de exercícios e dicas sobre o ENADE. 

● ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE SIMULADOS elaboração de um 

simulado nos moldes do ENADE (tempo de duração, estilo de prova, 

caderno de perguntas e folhas de resposta similares ao do ENADE) com 

o intuito de familiarizar o aluno na resolução do exame. 

 

FASES DE ATUAÇÃO  

As tarefas acima descritas deverão ser desenvolvidas em fases distintas, e 

algumas concomitantemente, da seguinte maneira: 

● 1ª ETAPA – divulgação, identificação e sondagem dos alunos 

participantes comunicação direta com os alunos participante: 

o Divulgação pela Instituição do programa de acompanhamento de 

alunos voltado a exames externos à Instituição; 

o Identificação dos alunos que participarão no ENADE naquele ano, 

identificando os cursos que serão abrangidos pelo ENADE no 

respectivo ano.  

o Orientações aos alunos que participarão do ENADE naquele ano, 

serão contatados via e-mail com orientações sobre o Exame e a 

atuação pedagógica da Instituição para melhor preparar o aluno. 



 
 

   57 

 

● 2ª ETAPA - vídeo-palestra e palestras presenciais: 

o Palestra presencial (datas pré-estabelecidas): Palestras realizadas 

pelos professores da Instituição e/ou por convidados do INEP ou 

Enade. 

o Vídeo-palestra: Vídeo gravado com a exposição temática do Enade 

para ficar disponibilizado no Moodle servindo este como material 

didático para os cursos de extensão e/ou para a discussão nos 

Fóruns. 

● 3ª ETAPA – Plantões de dúvidas: Os professores participantes ficarão 

disponíveis, conforme agendamento prévio, para atender aos alunos em 

suas dúvidas, utilizando o Moodle. 

● 4ª ETAPA – Aulas para resolução de exercícios: Utilizar-se das mesmas 

provas, já aplicada pelo Enade nos anos anteriores para aplicação junto 

aos alunos, de maneira que os professores possam, inclusive, compará-

las com as questões que aplica em suas provas nas disciplinas diversas. 

● 5ª ETAPA – Simulado: os alunos farão uma prova simulada nos moldes do 

Enade, valendo para computar na apuração do desempenho acadêmico 

ou não, com os conteúdos da disciplina que o docente ministra mas, 

elaboradas no formato Enade. 
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EIXO 2 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
Missão 

“Transformar informação em conhecimento, formando cidadãos éticos, 

solidários, felizes, críticos e competitivos, valorizando talentos humanos e 

utilizando tecnologias avançadas no sistema educacional.” 

Visão 

“Ser referência nacional no processo ensino aprendizagem, adotando 

um modelo de Gestão Educacional moderno e avançado, que atenda às 

exigências da Sociedade e do Mercado de forma eficaz e prazerosa.” 

Desta concepção resultam as principais funções da Faculdade: 

● Dar prioridade ao ensino, ligado à extensão; sobre a investigação e 

pesquisa, sob a ótica da educação universal e liberal; 

● Buscar a sinergia entre a intelectualidade, o empresariado e a 

profissionalização; 

O modelo idealizado de gestão institucional procura adequar-se ao conceito 

de organização flexível e voltada para a qualidade. Para tanto, prevê mecanismos 

voltados para os processos de melhoria de qualidade em conjunto com mecanismos 

de avaliação desses processos. Esse programa implantará os conceitos e técnicas 

necessárias para ajudar docentes e colaboradores dos setores na eliminação de 

práticas de baixa qualidade, na redução de custos devido a erros e defeitos, na 

melhoria da eficiência e eficácia na utilização dos recursos, além de indicar pontos 

da estrutura que necessitam de maior atenção e maior investimento. 

Essa postura pressupõe a definição pela IES, de um modelo de gestão que 

tem como base a: 

● Autonomia acadêmica e a especificação institucional na organização 

da gestão; 

● Superação da cultura burocrática institucional; 

● Ação cotidiana articulada com a missão institucional; 
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● Atuação ativa, orientada para médio e longo prazo, em substituição à 

atuação reativa; 

● O estabelecimento de uma gestão descentralizada que leve em conta 

os interesses dos vários atores inseridos em seu espaço institucional. 

 

Compromissos Institucionais 

A Rede de Ensino JK representa aqui neste Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, o conjunto das Instituições de Ensino Superior (IES) que a 

compõe. Tem nesse documento, as metas globais de ação unificada, assegurando 

que, no corpo institucional, se identifique a linha gestora e os princípios filosóficos 

que norteiam, os trabalhos inspirados na mística JK e como tal seja identifica na 

sociedade brasiliense e em seu entorno. 

Com essa mística, pelo seu histórico de 45 anos de existência, a Rede de 

Ensino JK se estabelece em suas Mantidas, compactuando com os atores da 

comunidade acadêmica, os seguintes compromissos institucionais: 

● Distinguir-se nas áreas do conhecimento estabelecidas como prioritárias, 

em sintonia com a missão e as necessidades do contexto em que está 

inserida; 

● Promover formação profissional para a competência, através de cursos de 

Graduação, Pós-Graduação e Extensão, nos quais professores e alunos, 

em conjunto, capacitem-se a servir a sociedade, contribuindo para à 

análise e à solução dos problemas; 

● Assegurar a melhoria contínua da qualidade do ensino, através do 

domínio e do incremento regulatório, bem como de formas participativas 

de avaliação e de reformulação do processo de ensino-aprendizagem; 

● Promover a prática criativa da integração com a comunidade, através de 

programas de educação continuada, atividades culturais e serviços 

comunitários definidos a partir da prospecção e da avaliação crítica das 

demandas sociais internas e externas; 
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● Preparar e formar um quadro docente e técnico qualificado, 

comprometido, em nível pessoal e grupal com a missão, disposto ao 

aprendizado contínuo e dedicado; 

● Manter um sistema organizacional eficiente, flexível e adequado às 

necessidades das suas áreas de atuação; 

● Garantir a autonomia institucional e auto sustentação dos seus 

empreendimentos; 

● Ser parceira do mundo empresarial e de outros tipos de organização, na 

formação de recursos humanos, para a troca de experiências e a prática 

do diálogo entre os diversos tipos de saber e fazer humanos, em 

programas conjuntos, utilização cooperativa de recursos e publicações 

interinstitucionais. 

Objetivos Institucionais 

Pretende-se contribuir para a elevação do nível educacional, cultural e 

profissional da comunidade, promovendo ações que contribuam para formação de 

profissionais competentes e aptos à inserção no mercado de trabalho. Espera-se 

que o profissional egresso desta Instituição de Ensino Superior possa atuar como 

formador, disseminador, sintetizador e produtor de conhecimento, dotado de 

competências, comportamentos e habilidades que determine um profissional flexível 

capaz de se adaptar às mudanças do futuro, num contexto atual e transformador a 

partir dos seguintes Objetivos Institucionais: 

● Organizar, manter e desenvolver direta ou indiretamente a educação e a 

instrução em nível de educação básica, técnica e superior, envolvendo o 

ensino, a pesquisa e a extensão; 

● Desenvolver direta ou indiretamente, nos termos da legislação em vigor, a 

educação permanente nos diversos graus e níveis de ensino; 

● Promover o treinamento profissional, a prestação de serviços 

educacionais e para educacionais, a tecnologia educacional, a editoração 

e outras formas de consecução da Educação, diretamente à comunidade 
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ou por meio de instituições as quais se associe; 

● Contribuir para o aprimoramento da cultura brasileira, brasiliense e em 

especial da região Centro-Oeste; 

● Estimular à pesquisa investigativa e a difusão da cultura científica, técnica 

e artística; 

● Desenvolver programas que visem a atuação interdisciplinar, a 

contextualização dos conteúdos, o atendimento aos requisitos legais e 

básicos da educação nacional; 

● Prestar a assistência científica e técnica à comunidade, no campo de sua 

atuação, por meio de estudos e desenvolvimento de projetos de interesse 

da região de abrangência da Faculdade; 

● Proporcionar assistência comunitária intra e extramuros, no 

desenvolvimento de programas de responsabilidade social, articulando-se 

com diversos segmentos da sociedade civil da região e do seu entorno; 

● Manter convênios com outras entidades congêneres, nacionais ou 

estrangeiras, nos campos da ciência e da tecnologia, objetos de seu 

ensino; 

● Concorrer para o desenvolvimento da solidariedade humana por meio da 

preservação e do aperfeiçoamento do homem, inspirada nos princípios 

democráticos de cidadania; 

● Ser uma Instituição de Ensino Superior reconhecida como referencial de 

excelência no ensino, pesquisa e extensão pela comunidade científica e 

pela sociedade em geral é a principal meta institucional e para isso, 

projeta realizar políticas pertinentes às suas finalidades educacionais, 

sociais, científicas, tecnológicas e culturais; 

● Promover o estudo das diversidades, desigualdades e diferenças, 

primando pela inclusão social, o respeito étnico-racial e a preservação da 

cultura afrodescendente; 

● Contribuir para formação educativa ambiental de maneira a levar o 

homem à preservação e conservação do meio ambiente como meio de 

desenvolvimento sustentável. 
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Metas Institucionais 

Na composição dos objetivos previram-se metas de realizações identificando 

não apenas os procedimentos, mas a sua periodicidade de realização as quais, 

espera-se acompanhar a execução por meio de uma sistemática de autoavaliação 

institucional que permita mensurar os níveis de cumprimento e embasar o 

planejamento visando à melhoria institucional como um todo. 

Respeitando a sequência da apresentação dos objetivos, seguem-se as 

metas prevendo a execução no quinquênio 2016-2020 com as seguintes ações: 

Quantificação das Metas 

Apresenta-se a seguir o elenco das ações e procedimentos que se espera 

executar no quinquênio 2021-2025. 

Dessa forma apresentam-se as metas de Gestão abrangendo as ações 

institucionais previstas para implantação até 2025 que envolvem a gestão 

acadêmica, a avaliação institucional, os recursos humanos, os serviços de suporte e 

o apoio técnico, material e financeiro e a expansão das instalações físicas. 

Na estrutura unificada de Rede de Ensino, o JK, entende que os serviços 

afetos à responsabilidade da sua pessoa jurídica, na condição de Mantenedora, 

sejam centralizados e enriquecidos do cabedal e infraestrutura que permitam apoiar 

e dar suporte às Instituições de Ensino Superior (IES), por elas Mantidas, no nível de 

qualidade e excelência previstas em sua Missão. 

Numa ação conjugada entre as IES, respeitando às suas diversidades, enquanto 
instaladas em regiões com diversas características, assim como respeitadas às suas 

autonomias: acadêmica, pedagógica de ensino e aprendizagem, prevê-se a 
implantação gradativa entre 2021 a 2025, das normativas oriundas, em forma de 
Projetos, Programas e Planos unificados da Presidência da Rede e respectivas  

Diretorias Superiores, homologados pelos Conselhos Superiores – CONSUP 

das respectivas IES. 

O PDI E AS ATIVIDADES DE ENSINO  
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As Faculdades Jk, em todas as suas unidades, ofertam cursos de 

bacharelados, licenciaturas e tecnólogos. Sendo: 

(18703) Faculdade JK 

Brasília Asa Sul II   
N.º 

e-

ME
C 

Situaç

ão 
CURSO CADASTRADO EM 

202

110
604 

Recon
hecim

ento 
de 

Curso 

FISIOTERAPIA 

24/03/2021 11:06 

Cód. Curso: 
1263590 

Bacharelado 

Qtd. de Auxiliares 

Institucionais: 

Curso Presencial 
com Oferta 

EaD: Conforme 

resposta do PI em 
24/03/2021 

202

110
605 

Recon

hecim

ento 
de 

Curso 

ENFERMAGEM 

24/03/2021 11:06 

Cód. Curso: 

1263589 

Bacharelado 

Qtd. de Auxiliares 

Institucionais: 

5 

Curso Presencial 

com Oferta 

EaD: Conforme 
resposta do PI em 

24/03/2021 

202

110
603 

Recred

encia
mento 

Qtd. de Auxiliares 

Institucionais: 5 
24/03/2021 11:02 

    (4042) Faculdade JK Brasília Recanto das Emas 
N.º 

e-
ME

C 

Situaç
ão 

CURSO CADASTRADO EM 

202

110

612 

Recon

hecim

ento 
de 

Curso 

RADIOLOGIA 

24/03/2021 11:06 

Cód. Curso: 
1261018 

Tecnológico 

Qtd. de Auxiliares 

Institucionais: 5 

Curso Presencial 
com Oferta 

EaD: Conforme 
resposta do PI em 

24/03/2021 

202

110

611 

Recon
hecim

ento 

de 
Curso 

ENFERMAGEM 

24/03/2021 11:06 

Cód. Curso: 
1261008 

Bacharelado 

Qtd. de Auxiliares 

Institucionais: 
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5 

Curso Presencial 

com Oferta 
EaD: Conforme 

resposta do PI em 

24/03/2021 

    (2904) Faculdade JK Guará 
N.º 
e-

ME

C 

Situaç

ão 
CURSO CADASTRADO EM 

202
110

610 

Recon

hecim
ento 

de 
Curso 

PEDAGOGIA 

24/03/2011 11:06 

Cód. Curso: 

1183633 

Licenciatura  

Qtd. de Auxiliares 

Institucionais: 5 

Curso Presencial 

com Oferta 
EaD: Conforme 

resposta do PI em 

24/03/2021 

202
110

609 

Recon

hecim
ento 

de 

Curso 

GESTÃO DE 
RECURSOS 

HUMANOS 

25/03/2011 11:06 

Cód. Curso: 

1260696 

Tecnológico 

Qtd. de Auxiliares 

Institucionais: 

5 

Curso Presencial 
com Oferta 

EaD: Conforme 
resposta do PI em 

24/03/2021 

    
(3992) Faculdade JK Plano Piloto 

N.º 

e-
ME

C 

Situaç
ão 

CURSO CADASTRADO EM 

201
714

369 

Renov
ação 

de 
reconh

ecime

nto de 
Curso 

GESTÃO DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

08/09/2017 11:06 

Cód. Curso: 

118796 

Tecnológico  

Sobrestamento: Po

rtaria 541, DOU 
27/11/2020 - Ato 

vencido 

Mudança de 
Endereço de 

Curso: Processo 

nÂº: 202014491 

Processo Aberto de 
Ofício: Curso com 

CPC 2015 

Insatisfatório 
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Aditamento de 

Mudança de 
Endereço de 

Curso: Processo n° 

201711882 de 
aditamento de 

mundança de 

endereço de curso 
em trâmite 

  

201

710
149 

Renov
ação 

de 

reconh
ecime

nto de 
Curso 

Logística  

25/03

/2011 
11:06 

  
Cód. Curso: 

118792 

Tecnológico  

Sobrestamento: Po

rtaria 541, DOU 
27/11/2020 - Ato 

vencido 

Mudança de 

Endereço de 
Curso: Processo 

nÂº: 202014491 

Processo Aberto de 

Ofício: Curso com 
CPC 2015 

Insatisfatório 

Aditamento de 
Mudança de 

Endereço de 

Curso: Processo n° 
201711882 de 

aditamento de 

mundança de 
endereço de curso 

em trâmite 

    (4416) FACULDADE JK - 
UNIDADE I – GAMA 

N.º 
e-

ME

C 

Situaç

ão 
CURSO 

CAD
ASTR

ADO 

EM 

202

110
615 

Recon

hecim

ento 
de 

Curso 

ENFERMAGEM 

24/03

/2021 
11:06 

Cód. Curso: 

1260985 

Bacharelado 

Qtd. de Auxiliares 

Institucionais: 

5 

Curso Presencial 

com Oferta 
EaD: Conforme 

resposta do PI em 
24/03/2021 

    (2021) FACULDADE JK - 

UNIDADE II – GAMA 
N.º 

e-
ME

C 

Situaç
ão 

CURSO 

CAD

ASTR
ADO 

EM 

202

110

Recon

hecim

PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 

24/03

/2021 
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607 ento 
de 

Curso 

Cód. Curso: 69077 11:06 

Bacharelado 

Qtd. de Auxiliares 
Institucionais: 

5 

Curso Presencial 

com Oferta 
EaD: Conforme 

resposta do PI em 
24/03/2021 

 
O PDI E AS AÇÕES INSTITUCIONAIS  

 
A Defesa do Meio Ambiente 

O meio ambiente é um tema transversal que perpassa em todos os 

segmentos e ações tanto da IES quanto da Mantenedora que investe em 

equipamentos e infraestrutura que viabilize a sustentabilidade ambiental. 

Os currículos da IES incluem a disciplina de Responsabilidade Sócio 

Ambiental para nesses conteúdos, trabalharem em sala de aula a temática do Direito 

Ambiental. 

Ademais em disciplinas especificamente denominadas de Educação 

Ambiental ou Direito Ambiental a IES se manifesta sobre o tema e prepara o aluno 

para despertar um comportamento reciclado, que preserve a natureza pessoal e 

ambiental. 

Projetos simplificados são realizados ao longo do período letivo, quer 

vivenciado por meio de oficinas, identificado como Atividades Complementares ou 

mesmo como conteúdos curriculares inseridos nas disciplinas e ministrados em sala 

de aula. 

A Memória Cultural  

A memória cultural abraçada pela Faculdade está intrinsecamente ligada à 

sua própria trajetória e a concepção de que atua e se dispõe ao atendimento de uma 

comunidade popular, de classes que se identifica com o perfil JK. 

A projeção curricular para a Memória Cultural é incentivada por meio das 

disciplinas de Cultura, Sociedade e Política, Cultura Indígena, Cultura 
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Afrodescendente, e ainda, por meio de ações criativas e inovadoras que são 

referenciais no âmbito da IES, com atividades extraclasse e extracurricular por meio 

de eventos realizados entre períodos letivos, em intervalos do dia letivo e de maneira 

didática dos conteúdos e práticas pedagógicas em sala de aula. 

A previsão é de que nos intervalos de aulas no dia letivo ou mesmo nos 

sábados, sejam desenvolvidas ações que visam estimular, valorizar e vivenciar 

atividades voltadas à construção da imagem JK e assim cultuar a memória do seu 

patrimônio, relacionado aos hábitos e costumes populares da região. 

Responsabilidade Social: 

As metas relativas à Responsabilidade Social envolve ações pedagógicas 

e administrativas relacionadas ao atendimento social, cultural, econômico, financeiro 

e assistencial do ser humano, considerando como foco a comunidade acadêmica 

interna e toda a sociedade em que estão inseridos. 

A JK compromete-se, ainda, com as políticas de inclusão social e das 

minorias, implantadas pelo Governo Federal, particularmente, por meio do PROUNI - 

Programa Universidade Para Todos.  

Independentemente do PROUNI, a JK investe, no mínimo, cinco por cento de 

sua receita de mensalidades escolares no atendimento a alunos carentes, mediante 

a oferta de bolsas parciais de estudo, bolsas de iniciação científica, de extensão ou 

de trabalho. 

A inserção social na JK é caracterizada por políticas, diretrizes, metas e 

ações destinadas a beneficiarem pessoas ou grupo de pessoas que diferem 

substancialmente dos demais com relação a um ou mais parâmetros relevantes, na 

comunidade acadêmica ou na comunidade social. Essas políticas devem ser 

desenvolvidas na perspectiva do processo de aprendizagem, com dois objetivos 

principais: 

a) Estimular, apoiar e/ou promover a inserção social; e 

b) Educar para o exercício pleno da cidadania e de profissões. 
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As políticas de inserção social são implantadas por intermédio do ensino, da 

pesquisa ou da extensão. 

Na função ensino, em qualquer das suas modalidades, mediante ações que: 

▪ Assegurem reserva de vagas (cotas), em percentuais definidos pelo 

PROUNI, para acesso a cursos e programas ministrados; 

▪ Proporcionem bolsas de estudos para alunos oriundos de escolas públicas 

ou carentes de recursos financeiros para manter seus estudos; 

▪ Ofereçam mecanismos de nivelamento, de acompanhamento e de 

atendimento psicopedagógico e de treinamento para o estágio curricular 

ou extracurricular ou para o primeiro emprego; 

▪ Ofereçam bolsas de monitoria ou de trabalho. 

Na função pesquisa, as ações devem ser voltadas para a inclusão desses 

alunos em projetos de iniciação científica, com a concessão de bolsas específicas, e 

para beneficiar grupos ou pessoas marginalizadas ou discriminadas ou portadoras 

de necessidades especiais. 

Na extensão, associada à pesquisa / iniciação científica, os programas devem 

incluir a prestação de serviços, nas áreas dos cursos ministrados pela instituição, a 

entidades não governamentais, especialmente as filantrópicas, destinadas à 

prestarem assistência a pessoas ou grupo de pessoas que diferem substancialmente 

dos demais com relação a um ou mais parâmetros relevantes. Estes serviços podem 

beneficiar, por exemplo, creches, orfanatos, asilos, escolas em regiões de condições 

de vida miseráveis, entidades de atendimento a portadores de necessidades 

especiais, presidiários ou ex-presidiários, guetos favelados, menino(a)s de ruas. Os 

alunos, admitidos à instituição, pelos mecanismos de inserção social, podem, ainda, 

ser beneficiados com bolsas de extensão. 

Na esfera administrativa, a instituição pode reservar cotas para portadores de 

necessidades especiais, por exemplo, em seu quadro de pessoal docente, técnico e 



 
 

   69 

 

de apoio. 

São metas para a Responsabilidade Social 

Objetivos e Metas Quantificadas 

An
o 

202
1 

An
o 

202
2 

An
o 

202
3 

An
o 

202
4 

An
o 

202
5 

Implantar estrutura 
organizacional que oportunize 
a racionalização da gestão e 
oportunize a valorização dos 
profissionais que atuam na 
IES 

x x x x x 

Incentivar a execução dos programas 
de capacitação por meio da 
concessão de descontos e bolsas 
para formação continuada de 
funcionários da IES 

x x x   

Elaborar e formalizar para 
implantação até  2018 os seguintes 
programas: 

x x X x x 

Quero ser JK envolvendo pelo menos 
10% do total de matrículas com os 
estagiários não obrigatórios que 
atuam na IES e se transferiram pela 
integração com a IES, até 2020; 

x x x x x 

Projeto Fidelizar para os calouros e 
alunos veteranos; 

x x x x x 

Programa de Atendimento ao 
Egresso, “Uma Vez JK, 
Sempre JK” incentivando a 
criação e implantação da 
Associação de Egressos; 

x x x x x 

Programa de comunicação e 
aproximação comunitária, 
implantando os sistemas 
Aluno online, Protocolo virtual 
e conexão didática via 
Unicollege e Moodle 

x x x x x 

Inserir e manter a adesão da 
IES em programas de 
financiamento junto ao 
FNDE/FIES/PROUNI/PRONA
TEC e outros 

x x x x x 

Estabelecer 20% do total de 
vagas no Processo Seletivo 

x x X X X 
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visando o atendimento ao 
Programa de Cotas do 
Governo Federal; 

Incentivar a absorção de 
profissionais qualificados que 
estejam em situação de 
primeiro emprego; 

   X X 

Adotar o Programa 
Institucional de profissionais 
oriundos do Estágio não 
Obrigatório; 

   X X 

Acolher estagiários oriundos 
do CIEE, IEL e outros 
mediante Adesão e Parceria; 

x x x x x 

 

O PDI E AS AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

O Desenvolvimento Econômico E Social. 
 

INSERÇÃO REGIONAL 

 

A Faculdade JK Unidade da Asa Sul funciona em um prédio direcionado 

exclusivamente para o funcionamento de uma instituição de ensino para adultos, 

tendo como meta a expansão da estrutura física, para a melhoria da oferta dos seus 

cursos e assim manter os padrões estabelecidos em sua missão. Funcionando em 

instalações modernas, que obedecem às normas e padrões técnicos apropriados, os 

prédios constituem um ambiente propício e adequado ao desenvolvimento dos 

currículos propostos. 

A concepção da Faculdade repousa sobre a ideia básica de que a aspiração 

ao saber a aquisição de uma profissão é natural ao ser humano. A Instituição é 

visualizada como um lugar de ensino, aquisição de competências e de (re) 

construção do saber universal, o que implica que o seu objetivo primordial deva ser a 

difusão do conhecimento. Por “saber” deve-se entender a compreensão 

generalizada da verdade e das suas ramificações, as suas inter-relações e 

influências recíprocas, bem como dos seus respectivos valores. 

Ancorado no tripé ensino-pesquisa-extensão, fundamentado na realidade 

brasileira, e com especial destaque na região, os cursos de formação de 

professores, direcionarão sua prática pedagógica dentro de um conjunto de 
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conhecimentos, voltados para a formação de “um profissional atuante, com 

competência científica e tecnológica, voltado ética e politicamente para uma 

prática educativa cidadã, onde o ensinar a "aprender a aprender" seja o 

marco referencial de sua atuação profissional” 

A síntese enunciada acima, direcionará por meio dos seus componentes 

curriculares e suas ementas, a identidade teórica do eixo epistemológico dos 

cursos deverá ser redefinido periodicamente sempre que as exigências do contexto 

sócio-cultural-econômico-político do país ou da região, exigir. 

De acordo com publicações do site2 do Governo do Distrito Federal, (GDF) o 

Distrito Federal encontra-se com uma População composta de 3.052.000 habitantes, 

apresentando uma Densidade demográfica de 444 hab/Km², distribuídas em 55.435 

Km², cujo percentual de crescimento demográfico chega a casa de 2,82% a.a., e 

24,9% nos últimos 10 anos indicando um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

de 0,844 (0-1) e uma taxa de analfabetismo de 4,35%.  

Há um permanente fluxo de migração de pessoas de todos os estados, 

notadamente das regiões interioranas do Nordeste e Centro Oeste, atraídas pela 

expansão das atividades produtivas no DF e em seu entorno, além da qualidade do 

atendimento de serviços básicos, como saúde e educação, para seus cidadãos, 

estando em 2011 com 30 Cidades Satélites instaladas e identificadas por Regiões 

Administrativas. 

O Distrito Federal está localizado no centro do Brasil, em posição estratégica 

articulando-se geograficamente com todos os demais estados brasileiros, pelo fácil 

acesso que o Porto Seco e o Aeroporto de Brasília, o 3º em movimentação nacional 

de passageiros e o quarto em movimentação de cargas do País, favorecem. 

No Distrito Federal, várias localidades vêm se destacando pelo crescimento 

de suas cidades satélites, principalmente no seu eixo sul-centro: Ceilândia, 

Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, Núcleo Bandeirante, Guará, Santa Maria, 

                                                 
2http://www.gdf.df.gov.br/045/04501022.asp 

http://www.gdf.df.gov.br/045/04501022.asp
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Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Brazlândia. Sem contar com Sobradinho 

e os vários Condomínios residenciais e Planaltina, cidades situadas no eixo norte do 

Distrito Federal, e o próprio Plano Piloto. 

As taxas de crescimento em todo o Distrito Federal pressionaram o Governo 

do Distrito Federal a priorizar o atendimento ao transporte coletivo de massa para 

essas localidades, além de muitos outros equipamentos públicos, tendo instalado os 

serviços do Metrô e em fase de implantação dos Transportes Leves sobre Trilhos. 

De acordo com o anuário do DF 2011, pag. 24, a população do Distrito 

Federal é predominantemente urbana com 96,6% das pessoas vivendo nas cidades. 

Segundo dados do PNAD. 2007 essa população está mais madura haja vista a 

redução do número de nascimentos, indicando uma leve predominância feminina. 

Uma região que embora não seja um Município, mas, um Distrito da 

Federação que tem um PIB (Produto Interno Bruto) que incrementa a renda, o 

emprego e os créditos com crescimento anual na casa de 3,8%, chegando em 2011 

a 117,6 bilhões, sendo a oitava economia do ranking nacional, indica que possui 

amplo espaço para absorção de mais Instituições de Ensino Superior e 

consequentemente de cursos que possam atender às demandas sociais. 

A administração pública detém 40% dos empregos formais, tendo crescido 

entre 2008 a 2011 na casa de 13,6%, estando hoje com uma economia 53,6% de 

toda riqueza produzida no DF. 

Uma região onde 51,35% da população com mais de 10 anos de idade, se 

dedica, pelo menos uma década das suas vidas aos estudos e onde se tem 14,24% 

dos alunos que estudam por mais de 15 anos em suas vidas, demonstra ter uma 

população letrada. Segundo dados do IPEA como base na PNAD/IBGE 2009 o 

percentual de analfabetos com 15 anos de idade ou mais no DF caiu de 4,2% para 

3,4% entre os anos 2004 a 2009, representando a segunda menor taxa do país. 

Nesta realidade está inserida a Faculdade JK Brasília - Unidade Plano 

Piloto, com uma localização privilegiada por estar no centro do Distrito Federal e 

próximo aos órgãos de decisão nacional em localização que concentra maior 
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número de profissionais ativos. 

Convém destacar que a localização da Faculdade JK, Unidade do Plano 

Piloto, na Asa Sul, está situada menos de 20 Km do Aeroporto Internacional 

Juscelino Kubitscheck. Na pista localizada a menos de 500 metros da sede da 

Faculdade circulam ônibus com destino a todos os pontos do Distrito Federal e 

outros destinados ao Terminal Central da Cidade, localizado junto a Estação Central 

do Metrô. Essa localidade central, conhecida como Plataforma Rodoviária de 

Brasília, é ponto de convergência de todas as localidades do Distrito Federal e seu 

Entorno 3. 

Portanto, pode-se enfatizar que a Faculdade está estrategicamente situada 

em zona urbana de fácil acesso e dotada de transportes coletivos suficientes para 

seu alunado.  

As evidências apontam para o fato de que a clientela de alunos pretendentes 

aos cursos da Faculdade habitam, em sua maioria, nas localidades descritas, 

podendo assim, acessar fisicamente e com facilidade o local onde se situam suas 

instalações.  

Nº REGIÃO ADMINISTRATIVA POPULAÇÃO % 

1 Brasília – Plano Piloto 230.310 7,54% 

2 Taguatinga 208.177 6,82% 

3 Ceilândia 443.824 14,54% 

4 Samambaia 244.960 8,02% 

5 Planaltina 196.086 6,42% 

6 Gama 143.688 4,71% 

                                                 

3De acordo com a Lei Complementar n 94, de 19/02/1998 (publicada no Diário Oficial da União - DOU de 20.2.1998, seção I, página 01), o 

Entorno do Distrito Federal é composto pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, 

Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina de Goiás, 

Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais.  
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7 Guará 140.560 4,60% 

8 Águas Claras 170.636 5,59% 

9 Sobradinho 71.165 2,33% 

10 Sobradinho II 78.283 2,56% 

11 Recanto das Emas 132.447 4,34% 

12 Santa Maria 129.271 4,23% 

13 São Sebastão  115.988 3,80% 

14 Riacho Fundo II 93.616 3,07% 

15 Paranoá 74.690 2,45% 

16 Vicente Pires 73.452 2,41% 

17 Itapuã 64.747 2,12% 

18 Brasilândia  64.027 2,10% 

19 Jardim Botânico 58.138 1,90% 

20 Sudoeste / Octogonal  55.258 1,81% 

21 Riacho Fundo I 43.815 1,44% 

22 Lago Norte 37.127 1,22% 

23 SCIA 36.770 1,20% 

24 Cruzeiro  30.854 1,01% 

25 Lago Sul  30.320 0,99% 

26 Núcleo Bandeirante 24.019 0,79% 

27 Park Way 23.058 0,76% 

28 Candangolândia 16.338 0,54% 

29 Fercal 9.472 0,31% 

30 Varjão 8.829 0,29% 

31 SAI 2.625 0,09% 

Total 3.052.550 100% 
 

As regiões que atraem mais trabalhadores 

A Faculdade JK está inserida no mercado do Plano Piloto e do Gama. Ambas 
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são regiões administrativas do Distrito Federal, e em função de sua posição 

geográfica privilegiada e de sua condição socioeconômica, tem atraído pessoas 

interessadas em dar continuidade a sua formação. Por suas localizações 

privilegiadas, tem atraído também candidatos de outras regiões circunvizinhas, 

principalmente por conta dos transportes variados, abundantes e de fácil acesso. 

Os cursos oferecidos pela Faculdade JK, embora atraentes e muito bem 

aceitos, ainda são insuficientes para atender a demanda local, que tem buscado 

outras áreas de atuação, em função das atividades já desenvolvidas 

profissionalmente por seus moradores. 

Com a proposta de criação de novos cursos, dentro das expectativas já 

analisadas e pesquisadas, pode-se vislumbrar um grande crescimento e 

desenvolvimento da Faculdade JK na região, pois há uma demanda muito grande e 

uma expectativa positiva em função da marca, do nome e da respeitabilidade e 

credibilidade que ela imprime nas pessoas. 

Ao propor cursos diferenciados e dentro das necessidades do mercado, tendo 

como respaldo a credibilidade institucional, a Faculdade JK atenderá bem ao todas 

as regiões administrativas do DF e as circunvizinhas. 

Além de expressiva no que se refere à demografia, a localização das IES 

concentra atividades industriais, comerciais e de prestação de serviço, 

especialmente de educação, em proporção tal que as distingue como polos 

dinâmicos na economia do Distrito Federal. Além disso, cidades com acentuado 

crescimento populacional e econômico. 

Desde o início de seu funcionamento, a Faculdade JK vem se empenhando 

em inserir-se na sociedade. Inicialmente, as atenções e os esforços orientam-se, 

mais diretamente, para a comunidade interna e das proximidades que é sua área 

direta de influência, sem perder de vista, no entanto, as cidades circunvizinhas e, 

ainda, o espaço mais amplo que abrange todo o Distrito Federal e Entorno. Nesse 

esforço, tem-se presente a relevância de Brasília como centro de geração e difusão 

de ideias e de formação de recursos humanos. 
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A abertura da Faculdade representou um importante acontecimento no 

cenário do ensino superior, principalmente, por existir um grande crescimento 

habitacional e um pequeno efetivo, nesta região, de unidades de Ensino Superior. 

A Faculdade pretende ocupar um lugar de respeito e credibilidade no âmbito 

do ensino superior, notadamente na área de educação, negócios, informação. Essa 

iniciativa reveste-se de grande importância devido à possibilidade de atender as 

demandas específicas da região como, por exemplo, a ampliação de um diálogo 

com a comunidade local, intermediando propostas e projetos que contemplem 

necessidades específicas dessa comunidade e das cidades circunvizinhas que são 

ao mesmo tempo carentes e também suficientes. 

Considerando-se o fator demográfico e a localização geográfica da 

Faculdade, nota-se o grande potencial de clientela para os serviços oferecidos pela 

instituição. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira, os números 
definitivos das inscrições da edição de 2013 do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Foram 7.834.024 inscritos até meia 
noite de segunda-feira, 27, o que representou um crescimento 
de 26% em relação ao ano passado. O estado de São Paulo 
teve o maior número de inscritos (1.238.441), seguido por Minas 
Gerais (870.782) e Bahia (576.851). A região Sudeste registrou 
36% do total das inscrições, já o Nordeste ficou com 32%. As 
provas serão aplicadas nos dias 26 e 27 de outubro 
 

INTERNACIONALIZAÇÃO: COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS AÇÕES 
INSTITUCIONAIS. 

 

A intenção prioritária da Faculdade JK é ampliar as suas relações e 

finalidades precípuas com as carências do mundo contemporâneo, elevando seus 

serviços à bem das novas oportunidades, de maneira que em se expandindo, estará 

desenhando o futuro instaurador da acessibilidade acadêmica e pedagógica para 

todos os seus níveis e viabilizando meios para a internacionalização de ações de 

intercâmbios. Vida tabela de metas e cronograma com previsão das ações de 

internacionalização previstas. 
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EIXO 3 – 

POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Ancorado no tripé ensino-pesquisa-extensão, fundamentado na realidade 

brasileira, e com especial destaque na região, os cursos, direcionarão sua prática 

pedagógica dentro de um conjunto de conhecimentos, voltados para a formação de  

“um profissional atuante, com competência científica e 

tecnológica, voltada para a ética e politicamente para uma 

educação articulada e dinâmica, onde o "aprender a 

aprender" seja o marco referencial de sua atuação 

profissional, em qualquer posição ele atue na comunidade 

acadêmica ou na sociedade”. 

A síntese enunciada acima, direciona por meio dos seus componentes 

curriculares e suas ementas, a identidade teórica do eixo epistemológico dos 

cursos deverá ser redefinido, periodicamente, sempre que as exigências do 

contexto sócio-cultural-econômico-político do país ou da região, exigir em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, quando existirem. 

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 
Concepção 
 

A redação de um Projeto Pedagógico Institucional (PPI) além de envolver 

representantes multidisciplinares em sua construção permite apresentar 

publicamente os princípios norteadores do funcionamento do curso e contribuir para 

organizar as atividades dentro de orientações coerentes e bem fundamentadas. 

Pretende dar coerência e unidade às relações entre área de atuação do curso, 

estratégias pedagógicas, estrutura curricular, elenco de disciplinas, qualificação 

docente e métodos de avaliação. 

No Projeto Pedagógico do Curso, vinculado ao Projeto Pedagógico 

Institucional, estão contemplados os seguintes programas, planos e projetos 

simplificados e complementares: 
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1. Matriz Curricular  

2. Ementário, com sua respectiva bibliografia 

a. Básica 

b. Complementar 

c. Periódicos  

3. Regulamentos  

a. Estágio Supervisionado 

b. Trabalho de Conclusão de Curso 

c. Atividades Complementares  

4. Corpo Docente  

5. Núcleo Docente Estruturante do Curso  

6. Plano de Ensino das disciplinas 

7. Projetos Simplificados para o desenvolvimento e execução: 

a. Do Ensino, 

b. Da Extensão, 

c. Da Pesquisa Investigativa. 

Tais programas e projetos regulam e orientam as diversas atividades 

curriculares do curso. 

A Faculdade JK funciona em um prédio especificamente destinado 

exclusivamente para o funcionamento de uma instituição de ensino. As condições 

físicas obedecem às normas e padrões técnicos apropriados. Com ambiente 

propício e adequado ao desenvolvimento dos currículos propostos da educação 

básica e superior favorece, ali mesmo, a ser campo das práticas dos cursos. 

A concepção da Faculdade repousa sobre a ideia básica de que a aspiração 

ao saber, a aquisição de uma profissão é natural ao ser humano, sobretudo numa 

região de decisões central do País, como a Capital da República.  

O currículo de cada curso de graduação abrange uma sequência ordenada 

de disciplinas e atividades, hierarquizadas em períodos letivos, cuja integralização 

dará direito ao correspondente diploma. 

Disciplina é um conjunto de conhecimentos a ser estudado de forma 
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sistemática, de acordo com o programa desenvolvido num período letivo, com 

determinada carga horária. 

Atividade é um conjunto de trabalhos, exercícios e tarefas pertinentes ao 

ensino, com aprofundamento ou aplicação de estudos, desenvolvidos sob a forma 

de estágios, prática profissional, trabalho de campo, participação em programas de 

pesquisa e de extensão, atividades complementares ou estudos independentes. 

A organização curricular de cada curso contemplará Atividades 

Complementares, a serem desenvolvidas ao longo do curso, destinadas a promover 

a interdisciplinaridade, a resgatarem experiências do educando, anteriores à 

graduação, podendo abrigar atividades de iniciação científica, extensão e eventos 

culturais, científicos e educacionais.  

As Atividades Complementares não podem ultrapassar ao percentual que 

somado ao Estágio corresponde a 20% da carga horária do curso, sendo exigido 

que, estando prevista na Matriz Curricular, o aluno não integralizaram seus estudos, 

sem que tenha as horas das Atividades cumpridas, quer por meio de ações da 

própria IES, ou de aproveitamento realizados e comprovados pelo aluno, fora da 

IES; sempre observando-se a tabela de carga horária prevista para aproveitamento. 

A integralização curricular é feita pelo sistema seriado semestral misto, com 

a possibilidade de oferta de disciplinas, em módulos de vinte semanas, respeitado o 

mínimo de duzentos dias letivos anuais.  

A duração e o conteúdo das disciplinas devem estar em consonância com a 

carga horária total do respectivo curso e, para todos os efeitos, ficam incorporados 

ao currículo do curso correspondente. 

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação devem ser elaborados e 

implementados de acordo com os seguintes princípios básicos, fixados pelas 

diretrizes curriculares nacionais, para os cursos de graduação, em decorrência da 

Lei n° 9.394, de 20/12/96 (LDB): 

o Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de 
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graduação;  

o Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro 

graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de 

exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo 

variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo 

programa; 

o Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 

o Encorajar o reconhecimento de habilidades, competências e 

conhecimentos adquiridos fora do ambiente escolar, inclusive os que se 

refiram à experiência profissional julgada relevante para a área de 

formação considerada; 

o Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em 

atividades de extensão; 

o Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que 

utilizem instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e a 

discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 

Assegurar, nos projetos pedagógicos dos cursos: 

o Diretrizes pedagógicas específicas voltadas para o desenvolvimento de 

competências e habilidades que atendam ao perfil desejado dos 

egressos; 

o Currículo dos cursos que atendam às diretrizes curriculares nacionais 

(conteúdo e duração) fixadas pelo MEC e às peculiaridades regionais, 

o Princípios metodológicos inovadores e criativos, priorizando a integração 

teoria-prática e 
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o Processos de avaliação formativa e continuada da aprendizagem. 

Fundamentação teórico-metodológica  

 

● Inspirados na concepção de que é para o desenvolvimento humano que 

se concentram as atenções evolutivas em toda sua plenitude, entende-se 

que sejam nos princípios construtivos que se embasam as ações 

educativas desenvolvidas em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI e com o Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI, a seguir descrito. 

● A JK orienta-se por metodologias tradicionais, ativas e emancipadoras, 

que têm como eixo principal a construção das competências e habilidades 

que valorizem o significado da experiência do discente e a sua 

individualidade.  

 

Princípios Metodológicos  

 

● O aluno como centro do processo de aprendizagem deve conduzir todas 

as ações e metodologias de ensino da faculdade. 

● A teoria e a prática juntas são compromissos da JK privilegiando 

metodologias de ensino que acolham as ações de iniciação científica, 

atividades de extensão e monitoria. 

● As aulas expositivas, relevantes para os cursos de graduação e de pós-

graduação projetados neste PDI, estarão apoiadas em tecnologias da 

informação e da comunicação, a fim de facilitar o processo de 

aprendizagem. Paralelamente, serão ofertadas práticas em sala de aula, 

estudos de casos, jogos de empresas, seminários, painéis, estudos em 

grupo. 

● O professor será, sempre, um facilitador do processo de aprendizagem, 

colocando à disposição dos estudantes sua expertise. 

 

Metodologia do Ensino 
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Os componentes curriculares se integrarão em núcleos temáticos, sendo 

que o conjunto dos núcleos temáticos se constituirá na “espinha dorsal” do projeto 

pedagógico de cada curso.  

Objetivando tornar os alunos especialistas nas habilidades de aprender a 

aprender adotaremos a articulação entre a teoria e a prática por meio de métodos 

ativos e aulas invertidas onde o grupo de alunos possam aprender fazendo.  

Através de estratégias de ensino, buscar-se-á sempre a possibilidade da 

adoção do método da pesquisa, do desenvolvimento de trabalhos de grupo, de 

atividades em laboratório e o desenvolvimento de projetos em conformidade com as 

competências a serem desenvolvidas.  

Uma educação de qualidade busca essa solidez, para tanto há de se 

escolher metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado.  

Para isso valeremos do uso e combinações de variadas técnicas, 

mecanismos, métodos, procedimentos e estratégias de apoio que possibilitem a 

identificação das competências e habilidades demonstradas pelo aluno em seu 

processo de aprendizagem. Alguns exemplos: 

• Aulas expositivas - consistem na exposição ou explicação do conteúdo. 

As nuanças desta técnica aparece como:  

● Exposição dogmática (sem a interferência na exposição do 

orador);  

● Exposição dialogada onde se torna possível questionamentos 

para dirimirem dúvidas ou ainda; 

● Exposição demonstrativa, onde o expositor apresenta recursos 

elucidativos. 

• incorporação das tecnologias de informação nos conteúdos e modos de 

realizar as funções/trabalhos. 

• Pesquisa bibliográfica, tendo por objetivo o aprofundamento dos 

conteúdos culturais, composto de estudo dirigido e análise de textos 
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variados.  

• Pesquisa qualitativa - podendo ser aplicada de forma individual ou 

combinada com sua variedade de recursos, tais como: - estudos 

exploratórios, pesquisas de opinião, pesquisa de campo, estudos de caso, 

pesquisa documental e pesquisa socializadora.  

• Dinâmicas dirigidas à preparação do profissional participativo e crítico 

• Centro de treinamento - local onde serão realizadas as atividades teóricas 

práticas, de técnicas e de orientação para as respectivas etapas do 

estágio. 

• Sistematicamente, acompanhamento e avaliação, a ser desenvolvida ao 

longo do processo e em etapas previamente definidas, como forma de 

possibilitar aos alunos, professores e demais profissionais envolvidos, a 

análise do seu desempenho e da própria execução do planejamento de 

ensino - aprendizagem. 

Ressaltamos que o método da pesquisa será aplicado de maneira intensiva, 

a fim de se formar em todos os estudantes a mentalidade científica, 

independentemente dos cursos que estejam fazendo.  

Objetivamos que o universitário, quando se deparar com um fato ou situação 

intrigante, terá informação e formação que o habilite a se aprofundar no mesmo, de 

maneira objetiva e científica. Terá condições de aplicar seus conhecimentos sobre 

pesquisa na área da ciência pura, em busca de novas verdades, ou na área da 

tecnologia, buscando procedimentos mais eficientes ou, ainda, na área futurológica, 

em trabalho de prevenir ocorrências benéficas ou evitar ocorrências maléficas para a 

criatura humana, a sociedade e a natureza. 

Enfatizamos que nenhuma metodologia surtirá efeitos benéficos, se não se 

fundamentar na capacidade real dos alunos.  

Conforme prevê o Decreto Federal nº. 2.208, de 17/04/97, o aproveitamento 
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de estudos será realizado “através de exames, certificação de competência para fins 

de dispensa de unidade curricular ou módulos”. 

A Resolução CNE/CP 3, de 18/12/2002, publicada no DOU de 23/12/2003, 

em seu Art. 9º diz: 

 “É facultado ao aluno o aproveitamento de competências profissionais, 

anteriormente desenvolvidas, para fins de prosseguimento de estudos em 

cursos superiores de tecnologia”. 

“§ 1º As competência profissionais adquiridas em cursos 

regulares serão reconhecidas mediante análise detalhada 

dos programas desenvolvidos, à luz do perfil profissional de 

conclusão de curso”. 

“§ 2º Competências profissionais adquiridas no trabalho serão 

reconhecidas através da avaliação individual do aluno”. 

Atender-se-á ao dispositivo legal da Lei 9.394, art. 47, § 2º“ Os alunos que 

tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas 

e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 

especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as 

normas dos sistemas de ensino”. 

Plano de atendimento às Diretrizes Curriculares 

Interdisciplinaridade e Transversalidade  

Com o propósito de busca pela integração interdisciplinar, preveem-se as 

seguintes medidas: 

a) Estímulo aos docentes do curso para que dialoguem entre si sobre 

as inter-relações e complementaridades e suas disciplinas; 

b) Encorajamento de trabalho cooperativo entre os docentes do curso, 

na preparação comum dos planos de ensino e na condução de 

atividades didáticas; 
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c) Encorajamento de trabalho cooperativo entre os docentes dos 

demais cursos oferecidos pelo jk; 

d) Explicitação aos estudantes das inter-relações entre as disciplinas 

objeto de estudo, principalmente no que se refere às atividades 

práticas; 

e) Empenho constante para que os docentes, na condução das 

atividades didáticas, construam, com os alunos, uma visão holística 

dos problemas, com as implicações daí decorrentes.  

A possibilidade de adoção de temas transversais se explica pela 

necessidade da existência de um espaço para o trato de assuntos ocasionais que 

interessam a mais de uma disciplina ou a mais de um semestre numa perspectiva de 

interdisciplinaridade.  

A sua operacionalização se concretizará por meio de um planejamento 

interdisciplinar conforme a situação apresentada.   

Para efeitos deste projeto, qualificam-se de temas transversais aqueles que 

permeiam as diferentes áreas de estudo da formação dos profissionais. Dizem 

respeito, sobretudo, aos valores pelos quais eles devem pautar sua conduta, seja na 

qualidade de profissionais, seja na condição de cidadãos. Nesse sentido, temas 

transversais são mais do que disciplinas que se incluem na Matriz Curricular, eles se 

refletem nos conteúdos e na vivência acadêmica. 

Na escolha dos temas transversais, tomou-se em conta o compromisso de 

que o JK seja sempre um recurso institucional de construção de uma sociedade 

ética, justa, democrática, pacífica, ambientalmente responsável e empreendedora. 

Com inspiração nesses valores, adotam-se como temas transversais, que hão de 

permear a formação dos nossos alunos: 

a) Ética profissional.  

a. A proposta é a de que o tema, por sua relevância, seja tratado 
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durante todo o curso, ressaltando-se, ao longo dos estudos de 

cada disciplina e principalmente, nas atividades práticas a 

serem desenvolvidas; 

b) Educação para a paz.  

a. Pressupõe a discussão de relações mais justas entre as 

pessoas, a participação cidadã na definição dos assuntos de 

interesse da comunidade, a identificação de valores e, 

sobretudo meios de prevenção e redução da violência dentro e 

fora do ambiente acadêmico.  

c) Educação e cultura étnico-racial:  

a. Discussão para despertar o reconhecimento da diversidade 

étnico-racial e cultural que constitui a sociedade brasileira e 

também, para  a consolidar a concepção de igual diante dos 

direitos humanos. 

d) Educação Ambiental: 

a. Com a preparação para adoção de hábitos de saúde e 

comportamento de preservação ambiental por meio de uma 

consciente forma de se relacionar com a natureza e o meio 

ambiente. 

e) Direitos Humanos: 

a. Numa íntima forma de exercer a cidadania, com os propósitos 

fundamentais de preservação da espécie e as relações 

interpessoais enquanto sujeito sócio-político e culturalmente 

envolvido com os interesses da humanidade. 

Políticas para o Ensino da Garadução, pós-graduação e EAD 

A Faculdade orienta-se por metodologias ativas e emancipadoras, que têm 
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como eixo principal a construção das competências e habilidades que valorizem o 

significado da experiência do discente e a sua individualidade.  

O enfoque metodológico valoriza os princípios da aprendizagem significativa, 

que tem na intervenção a pedagógica a finalidade de proporcionar ao discente a 

base necessária para compreender como e porque se relacionam os novos 

acontecimentos com os que ele já possui, e transmitir-lhe o suporte afetivo que 

possibilite utilizar estes novos conhecimentos em diferentes contextos. A 

aprendizagem significativa refere-se ao vínculo entre o novo material de 

aprendizagem e os conhecimentos prévios dos discentes e à capacidade do 

discente estabelecer as relações do novo com os seus conhecimentos prévios. 

A formação deve estimular o desenvolvimento de competências e 

habilidades interpessoais, de modo que a atuação profissional esteja integrada com 

outras áreas de conhecimento.  

Com base nessa fundamentação, o processo de ensino-aprendizagem deve 

estar atento aos seguintes aspectos: 

o Estabelecimento de um clima de confiança no trabalho do docente, obtido 

por um planejamento meticuloso do Ensino e por uma condução 

cuidadosa desse planejamento; 

o Fortalecimento do espírito de equipe, com alunos e professores voltados 

para os mesmos objetivos. 

o Foco na motivação contínua: mais do que ensinar conteúdos, deve-se 

despertar o gosto pelo estudo da disciplina; 

o Respeito às características e ritmos individuais: o aluno deve se esforçar 

para alcançar o desenvolvimento ao alcance da sua capacidade, sempre 

valorizando a aprendizagem significativa; 

A diversificação das técnicas pode tornar o processo de ensino-aprendizado 

estimulante e eficiente, além de estimular a capacidade de comunicação, de 
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interpretação e de aprimoramento das relações interpessoais.  

Serão competências gerais a serem alcançadas na preparação do 

acadêmico:  

o Domínio do conhecimento específico da área pensamento crítico e 

conhecimento dos princípios do raciocínio lógico, considerando o ser 

humano e seu entorno na busca de soluções de 

o Problemas enquanto membro de uma equipe;  

o Espírito de curiosidade e comportamento questionador que o 

levem a procurar aprendizagem constante, tornando-o capaz 

de se autoavaliar, repensando sempre o desenvolvimento de 

sua profissão e de sua participação social.  

Serão habilidades gerais a serem desenvolvidas no acadêmico:  

o Habilidade para enfrentar situações mutantes, utilizando conhecimentos 

necessários para a resolução de problemas com responsabilidade e 

sabedoria;  

o Habilidade para assessorar, planejar, administrar, coordenar, dirigir e 

orientar serviços em instituições públicas e privadas;  

Serão atitudes gerais a serem demonstradas pelo acadêmico:  

o Atitudes sociais adequadas de: cordialidade, solidariedade, tolerância, 

paciência e perseverança de ideal;  

o Atitudes de altruísmo, integridade, honestidade, autoestima e confiança 

necessárias para assumir responsabilidades e riscos;  

o  Percepção de valores e respeito às suas raízes;  

o  Empatia com aqueles aos quais se propõe a tratar, compreendendo as 

reações pessoais e permitindo que os pacientes se sintam compreendidos 
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por alguém;  

o  Respeito e a solidariedade a todas as questões em que a discriminação e 

o autoritarismo se façam presentes;  

o  Atitude de respeito às leis naturais, preservando o meio ambiente.  

Política Institucional para a Graduação e Pós Graduação 

Busca-se nos cursos de graduação e de pós-graduação, desenvolver um trabalho que confirma 

os valores de formação integral do homem, confirmam os valores de que o homem é uma 

criatura que deve se responsabilizar pelos seus atos, deve agir com responsabilidade e com 

princípios de sustentabilidade no uso de recursos da natureza e que deve agir em direção ao 

outro, com respeito e valorização pelo outro como criatura semelhante a si. Os métodos e 

técnicas didático-pedagógicos desenvolvidas devem considerar as metodologias de ensino 

ativas, que promovam o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas na 

formação integral do educando e na sua formação para o trabalho, nas diversas carreiras de 

nível superior e para a geração de negócios e oportunidades. Outro aspecto importante no 

desenvolvimento didático-pedagógico do ensino, é a integração simultânea, entre teoria e 

prática. Deve haver uma articulação entre os saberes da área, os saberes do `docente/tutor e as 

ações do aluno com estes saberes no processo de se apropriar e conhecer e de desenvolver 

suas competências. As Políticas de Ensino de graduação e pós-graduação definidas para o 

quinquênio contribuirão para a melhoria na preparação dos futuros cidadãos (trabalhadores e 

empreendedores), preparando-os para participar da vida democrática e lidar com novas 

formas de produzir bens, serviços e conhecimentos. São elas: - Assegurar a formação geral e 

cidadã; - Preparar profissionais com visão empreendedora e senso crítico; - Desenvolver 

mecanismos de aprendizagem inclusivas com atendimento educacional especializado; - 

Desenvolver a interdisciplinaridade como estratégia de ensino; - Adotar mecanismos de 

planejamento e desenvolvimento que favoreçam uma prática pedagógica compatível com o 

avanço científico-tecnológico e cultural. A formação do aluno deve ser entendida como um 

processo que se movimenta em múltiplas direções, pois os alunos de diferentes cursos e 

docentes/tutores, vão se formando no Página 24 decorrer da vida acadêmica, com seus 

itinerários e verdades, reconstruindo-os em suas interações. Os espaços de aprendizagem vão 

sendo construídos como resposta aos desafios contemporâneos da ética, da crítica e da 
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cidadania. A partir dessa concepção, as metodologias que expressam princípios que envolvem 

a realidade como ponto de partida e as conceituações e práticas interdisciplinares que vão 

favorecer as relações entre os diferentes conteúdos e sua integração, sendo que, integrar 

também implica pensar em novas interações no trabalho em equipe multiprofissional, 

configurando trocas de experiências e saberes numa postura de respeito à diversidade e 

cooperação para efetivar práticas transformadoras. 

Política Institucional para a modalidade EAD 

 
A ampliação do ensino a distância em nível superior deve promover a integração das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC), pois a integração das TIC em uma 

perspectiva de formação de usuários criativos, críticos e competentes é imprescindível como 

forma de melhorar a qualidade da educação em todos os níveis. A alternativa do ensino a 

distância contribui para que as desigualdades de acesso as tecnologias sejam compensadas e 

com a recente aprovação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabelece o Plano 

Nacional de Educação (PNE), também fixa metas e estratégias para a EaD, com o objetivo de 

fomentar a expansão da oferta de vagas em cursos para formação e aprimoramento 

docente/tutor, bem como incentiva a utilização da modalidade para o atendimento de jovens, 

índios e quilombolas. A instituição terá como política para a modalidade a distância, atuar 

com qualidade, competência e responsabilidade no ensino de graduação e de pós-graduação, 

focando sempre na modalidade a distância, pois entende, que é necessário a participação ativa 

do aluno para estudos em grupo e relacionamentos com demais discentes e com o 

docente/tutor. Diante deste cenário em plena expansão, as políticas institucionais para a 

modalidade EaD, definidas para o quinquênio são: - Expandir a oferta de cursos e programas 

de educação superior na cidade de Itapema e por extensão aos moradores da região da Costa 

Esmeralda (Porto Belo e Bombinhas); - Fomentar a modalidade de educação a distância, bem 

como apoiar pesquisas em metodologias inovadoras de ensino, respaldadas em tecnologias de 

informação e comunicação; - Incentivar a colaboração entre as organizações pública e 

privadas e a instituição, estimulando a criação de programas de formação continuada e 

universidade corporativa; - Minimizar as desigualdades sociais, através da democratização 

dos cursos, com garantir de qualidade dos cursos; - Ampliar a conratação de docentes/tutores; 

Página 36 - Oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 
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trabalhadores. Como política, a instituição não prevê a abertura de polos nos próximos cinco 

anos, pois tem como objetivo o fortalecimento local e a consolidação de experiências que a 

capacite e a torne apta a avançar no sistema de polos de apoio presencial fora da sede. 

 

São metas para a Graduação   

Objetivos e Metas Quantificadas 
Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Expandir a oferta de cursos na área de 
saúde e gestão a partir da realização de 
estudo de mercado para a escolha dos 
mesmos, com a previsão de pelo menos 
mais 2 cursos até 2020; 

  X x x 

Credenciar a escola de EAD, incluindo 
cursos de saúde, educação e gestão. 

x     

Elaborar os projetos pedagógicos dos 
cursos novos que venham a ser criados 
com a participação integral dos seus 
respectivos coordenadores de curso, 
conforme os Atos de Designação da 
Presidência e Mantenedora, por meio do 
NDE e coordenação de curso; 

x x X x x 

Garantir as condições para realização dos 
trabalhos dos docentes que possuem 
carga horária de tempo integral na IES;  

x x X x x 

Atualizar os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos em execução, para renovação 
curricular e respectivos Atos Regulatórios 
por meio da efetiva participação dos 
Núcleos Docente Estruturante; 

x x X X x 

Manter a oferta da metodologia do ensino 
semipresencial nos currículos dos cursos 
reconhecidos até o limite de 20% da 
Carga horária total do mesmo; 

x x X x x 

Propiciar e incentivar condições para a 
regência de aulas diversificadas em sala 
de aula, mediante a disponibilidade de 
equipamentos multimídia e de informática 
para uso do professor; 

x x X X X 

Atualizar anualmente os ementários e 
bibliografias com vistas à adequação dos 
conteúdos curriculares das ementas e 
ajustes bibliográficos, com vistas ao 
atendimento das novas demandas; 

x X X X X 
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Levantar diagnose, ao final de cada ano 
letivo, junto ao mercado de trabalho com 
vistas à adequação dos conteúdos 
curriculares das ementas e ajustes com 
vistas ao atendimento das novas 
demandas; 

 X X X X 

Elaborar e divulgar, conforme legislação 
específica, no final de cada semestre 
letivo o Calendário Acadêmico do 
semestre seguinte; 

X X X X X 

Realizar ao início de cada semestre letivo, 
atividades didático-pedagógicas para os 
docentes e alunos, visando adaptá-los a 
IES e para apresentar o modelo 
pedagógico; 

 X X X X 

 
Atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação 

Para articulação, são oferecidas opções de estudos na formação continuada, 

nos cursos da área da saúde que são oferecidos pela rede de Ensino JK, de forma 

que o aluno, ao concluir qualquer dos cursos e/ou disciplinas comuns entre a 

graduação e pós-graduação tenha na circulação de estudos executados com êxitos 

o aproveitamento dos estudos. 

O aluno poderá ter esses estudos aproveitados, quer tendo concluído em 

cursos de extensão oferecidos pela IES, ou em cursos de especialização Lato 

Sensu, onde os conteúdos programáticos e a carga horária seja iguais ou superiores 

e/ou equivalentes. 

Seleção de Conteúdos  

Cada curso de graduação terá o seu projeto pedagógico aprovado pelo 

Conselho Superior e deve atender às diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas 

pelo MEC. 

O projeto pedagógico do curso abrangerá, sem prejuízo de outros, os 

seguintes elementos estruturais: 

▪ Objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas 

inserções institucional, política, geográfica e social; 
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▪ Perfil profissional desejado e competências e habilidades específicas 

esperadas; 

▪ Condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

▪ Organização curricular, observadas as diretrizes curriculares nacionais, 

abrangendo o regime de oferta, os componentes curriculares, o estágio 

curricular supervisionado, quando houver, as atividades 

complementares, e o trabalho de conclusão de curso; 

▪ Cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

▪ Formas de realização da interdisciplinaridade; 

▪ Modos de integração entre teoria e prática; 

▪ Formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

▪ Modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver. 

Os cursos de graduação deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos 

e em sua organização curricular, conteúdos/disciplinas que atendam aos seguintes 

eixos interligados de formação: 

▪ Formação fundamental, geral e humanística; 

▪ Formação profissional, para o aluno obter habilitação profissional ou 

titulação acadêmica, incluindo estágio e trabalho de conclusão de curso, 

quando  obrigatórios; 

▪ Formação complementar ao campo principal de estudo; 

▪ Formação especializada ou aprofundamento de estudos e 

▪ Atividades acadêmicas, complementares ou de iniciação científica.  

Apresenta-se a seguir o elenco das ações e procedimentos que se espera 

executar no quinquênio, tomando-se como base a referência inicial de Aditamento 
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do período 2010/201, do 2014/2018, para consolidar neste PDI as propostas de 

2016/2020. 

As metas relativas ao Ensino abrange os processos e procedimentos 

educacionais, pedagógicos e curriculares pertinentes aos cursos de graduação, pós-

graduação acolhendo e estimulando as atividades de Iniciação à Pesquisa como 

método didático-pedagógico, gozando da liberação da oferta da Pesquisa Científica 

em face da Tipologia da IES. 

São metas para a  Pós-Graduação.  

Objetivos e Metas Quantificadas Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Compor comissão de docentes 
específicos da Pós-Graduação para 
elaboração dos Projetos Pedagógicos dos 
Curso a serem cadastrados no e_MEC 

x x X   

Cadastrar os cursos de pós-graduação 
realizados pela Rede de Ensino JK e em 
convênio com outras entidades,  junto ao 
MEC; 

x x X x x 

Assinar e manter os convênios de parceria 
e acordo de cooperação técnico-
pedagógica, científica e cultural para 
oferta da formação continuada aos alunos 
da Graduação e oferta de cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu; 

x x X x x 

Aplicar desconto entre 50 a 60% para 
egressos das Faculdades JK, como 
incentivo ao retorno a IES e estudos de 
formação continuada na Pós-Graduação; 

x x X x X 

Implantar e executar pelo menos 1 curso 
de pós-graduação lato sensu, até o final 
de 2018. 

x x X X X 

 
O PDI E AS ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

Políticas de Pesquisa 

 

A pesquisa tem sido entendida, numa visão histórica, como um veio da 
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produção científica, geradora de conhecimento e descoberta de inovações que 

contribuem para o desenvolvimento e evolução social da humanidade. Nesse prisma 

a figura do pesquisador toma grandes proporções de importância e de 

responsabilidade, recaindo sobre si o compromisso de originar a ciência numa 

atitude solitária do produzir. 

No entanto, nesse movimento evolutivo também surge a necessidade de se 

ter um preparo prévio que favoreça o surgimento de pesquisadores vocacionados e 

com domínio técnico para debruçar-se nessa busca. 

Nesse momento, a academia tem um importante papel, pois pode por meios 

curriculares, despertar no aluno o interesse pela pesquisa, elevando os incentivos 

que possam ajudá-lo na identificação do seu perfil e assim melhor assisti-lo na 

escolha dos rumos profissionais, tendo a opção consciente de ser um técnico, um 

acadêmico ou um pesquisador cientista. 

O ensino com métodos de pesquisa, na concepção da Faculdade e um 

processo que objetiva entrar em contato com realidades desconhecidas ou pouco 

conhecidas, revelando suas características e peculiaridades, observando critérios 

específicos e com uma metodologia de trabalho. 

No campo acadêmico utiliza-se a pesquisa como forma de entrar em contato 

com o ainda não-conhecido, estabelecer relações com o conhecimento pré-existente 

e fazer a incorporação do novo. A esse processo pode-se denominar, em termos 

específicos, como busca do conhecimento e, em termos amplos, como o processo 

educativo. 

Como ação de busca de novos conhecimentos e aplicação de técnicas, a 

pesquisa vem embasar novos investimentos sob o prisma institucional e acrescentar 

saberes aos alunos e docentes, tendo em vista a função orientadora de suporte ao 

ensino. 

A Faculdade estabelece políticas para as ações de pesquisa, atribuindo ao 

grupo acadêmico à iniciação como princípio de estudos e a análise de dados 

visando: 
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o Consolidação das intenções de busca por meio do envolvimento da 

comunidade acadêmica; 

o Observação significativa do cotidiano extramuros da Faculdade, visando 

detectar temas e ocorrências para contextualização dos estudos, análises 

e pesquisas; 

o Oportunidade de levantar questões de interesse social, articulando a 

academia com a sociedade por meio de procedimentos analíticos da 

realidade e apresentação da abordagem empírica numa visão científica; 

o Exercício da metodologia da pesquisa por meio da iniciação aos estudos e 

seminários. 

Objetivos e Metas Quantificadas 
Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Divulgar projeto e normatização da 
editoração da produção intelectual de 
maneira que os professores conheçam 
os meios que o JK está disponibilizando 
para publicação de suas produções; 

x x X x x 

Estimular as ações do Conselho 
Editorial da Revista Eletrônica;  

x x X x x 

Publicar a 3ª edição da "Revista 
Eletrônica da Faculdade JK". Registrada 
no IBICT sob número ISSN 2176-6908 e 
publicar o 1º volume da nova versão da 
mesma de maneira a ter pelo menos 1 
publicação a cada dois anos. 

x x X x x 

Implantação da Produção Científica, por 
meio do periódico institucional, 
eletrônico, publicado no site da IES; 

x x X X x 

Implantação do Programa de Iniciação 
Científica para os alunos dos Cursos de 
Graduação contemplando a oferta de 
Bolsa de Incentivo na seguinte 
proporção percentual: 

  X   

5% do total da turma de alunos do 6 7º / 
8º semestre; 

  X   

10% do total da turma de alunos do 9º/ 
10º semestre; 

  X   

Publicar até 2020, cadernos de 
pesquisa documental e/ou de produção 

  x x X 
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intelectual com a participação dos 
alunos e docentes a partir dos 
resultados dos estudos práticos 
transversais realizados; 

Dinamizar ações que visem a aplicação 
de investigações e exposição dos 
resultados das pesquisas curriculares 
envolvendo os conteúdos das 
disciplinas ministradas em sala de aula; 

x x X x x 

Incentivar a Pesquisa Investigativa 
como meio de ensino e estímulo ao 
hábito da busca pelo aluno e professor. 

x x X x x 

 
 

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO-
ADMINISTRATIVAS PARA A EXTENSÃO. 

 
Políticas de Extensão 

 

A extensão representa o elemento de ligação entre a sociedade brasiliense e 

seu entorno com a Faculdade. Por meio de ações curriculares e extracurriculares a 

IES presta serviços à comunidade, consolidando atividades de ensino que 

favorecem a absorção de conhecimentos imediatos e sistêmicos, de maneira 

gradual.  

A promoção da extensão é uma das finalidades da educação superior e tem 

por objetivo levar os resultados das conquistas e benefícios das criações geradas 

nas instituições de ensino superior para a população.  

A Faculdade realiza trabalhos de extensão atendendo à sociedade por meio 

de: 

○ Cursos,  

○ Assessorias,  

○ Consultorias,  

○ Palestras e  

○ Seminários,  

○ Estágios,  

○ Atividades sociais,  
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○ Empresa júnior, 

○ Visitas técnicas e acadêmicas 

○  e estudos em que professores e alunos situam diferentes equipes de 

trabalho teórico e prático em face das demandas apresentadas pela 

aproximação com a comunidade. 

Por meio de cursos e atividades extensionistas pode-se difundir 

conhecimentos científicos e técnicos, da produção intelectual e dos bens culturais 

gerados na Instituição. 

Para esse fim, estabelece as seguintes políticas: 

o Consolidação da Extensão como fator de inserção da Faculdade na 

sociedade; 

o Estabelecimento de um sistema de registro de controle das ações de 

extensão; 

o Promoção de alternativas de acesso da comunidade externa à Faculdade; 

o Desenvolvimento de mecanismos de articulação interna e externa para 

promoção e difusão cultural. 

o Diagnóstico das necessidades da comunidade do Distrito Federal visando 

à oferta de cursos de extensão voltados ao atendimento à população 

menos favorecida; 

o Prioridade na oferta de cursos de extensão na área da Educação, na 

forma de programas de ensino a distância e formação continuada; 

o Destaque para os programas de extensão conveniados ou em parceria 

com empresas e comunidade; 

o Programação de cursos voltados à qualificação de gestores de problemas 

do dia-a-dia das comunidades do Distrito Federal e Entorno. 

O PDI E AS PRÁTICAS DE EXTENSÃO.  

 

o As metas relativas à Extensão envolvem ações curriculares inseridas 

como alternativas para cumprimento da carga horária das Atividades 
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Complementares dos Cursos de Graduação, como ações educacionais 

ofertadas à comunidade, entendida querem como formação continuada ou 

como uma capacitação. 

 

Objetivos e Metas Quantificadas 
Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Desenvolver programas de 
desenvolvimento sustentável que 
oportunizem a conscientização da 
preservação ambiental e do uso 
adequados do meio ambiente; 

x x x X x 

Implementar ações para que a extensão 
universitária expandidos 50% das vagas 
para a Comunidade Externa e 50% para 
Comunidade Acadêmica (Docente e 
Discente da IES); 

x x x X x 

Oferecer cursos de extensão universitária 
que tenham conteúdos programáticos 
compatíveis com o aprofundamento na 
formação acadêmica;  

x x x X X 

Articular a graduação com a pós-
graduação por meio da extensão; 

x x x x x 

Otimizar os programas de extensão 
articulando-os em sua oferta com as 
Atividades Complementares dos Cursos 
de Graduação; 

x x    

Executar o Projeto de Extensão de 
maneira a ter um referencial regulador das 
ações e essas possam ter a ressonância 
acadêmica e curricular que se espera, 
inclusive no site da IES; 

X X X X X 

Executar até 1 curso de extensão 
universitária, por ano, para alunos e 
comunidade, por período letivo até o final 
de 2018 

x x x x X 

 
IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO - PROGRAMA DE 
ABERTURA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E SEQUENCIAL 
 
Programação de abertura de cursos de Graduação em Presencial 
 

Denominação do 
curso 

Total de 
Vagas 
Anuais 

Carga 
Horária 

do 
Curso 

Periodicidade 
para 

Integralização 

Turno de 
Funcionamento 

Ano 
previsto 
para a 

solicitação 
Processo 
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Bacharelado em 
Odontologia 

150 4000 10 semestres 
Matutino e 
Noturno 

2021 

Bacharelado em 
Educação Física 

150 3200 8 semestres 
Matutino, 

Vespertino e 
Noturno 

2022 

 
Programação de abertura de cursos de Graduação em EAD 
 

Denominação do 
curso 

Total de 
Vagas 
Anuais 

Carga 
Horária 

do 
Curso 

Periodicidade 
para 

Integralização 

Turno de 
Funcionamento 

Ano 
previsto 
para a 

solicitação 
Processo 

Bacharelado em 
Administração 

2000 3200 8 semestres Á distancia 2021 

Bacharelado em 
Pedagogia 

2000 3200 8 semestres A distancia 2021 

Bacharelado em 
Direito 

2000 4000 10 semestres A distancia 2022 

Bacharelado em 
Enfermagem 

2000 4000 10 semestres A distancia 2022 

Bacharelado em 
Ciências 
Contábeis 

2000 3200 8 semestres Á distancia 2022 

Bacharelado em 
Comunicação 
Social 

2000 3200 8 semestres Á distancia 2023 

Bacharelado em 
Sistema de 
Informação 

2000 3200 8 semestres Á distancia 2023 

Tecnológico em 
RH 

2000 1600 4 semestres Á distancia 2022 

 
 

Programação de abertura de cursos de Pós- Graduação em Presencial 
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Graduação Pós-graduação Modalidade Turno Regime C.H 
Duraç

ão 
Vagas 2021 2022 2023 2024 2025 

Direito  
Direito da Propriedade 
Intelectual e da Informação 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
    

X X X 

Direito  
Direito Comercial 
Internacional 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
    

X X X 

Direito  
Direito Financeiro 
Internacional 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
    

X X X 

Direito  Direito Transnacional 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
    

X X X 

Direito /GR 
Humanos 

Direitos Humanos 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Direito  
Direito do Consumidor e 
Responsabilidade Civil 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
    

X X X 

Direito  
Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
    

X X X 

Direito /Pedagogia Direito Educacional 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Direito  Direito Tributário 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
    

X X X 

Direito  Gestão Jurídica da Saúde 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
    

X X X 

Direito / 
Administração 

Licitações e Contratos 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  x 

X X X 

Administração 
Finanças e Política 
Econômica 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração Finanças e Gestão do Setor Presencial e Noturno e Modular 400h 12 50   X X X X 
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Financeiro EAD FDS meses 

Administração Administração de Marketing 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração 
MBA em Gestão de 
Academias e Clínicas de 
Bem Estar 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração MBA em Energia 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração 
/Comunicação 
Social 

MBA em Gestão do 
Conhecimento 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração MBA em Gestão do Esporte 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração MBA em Design Thinking 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração / 
Pedagogia 

MBA em Inovação 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração 
MBA Em Gestão De 
Marketing 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração 
MBA em Gestão de 
Publicidade e Propaganda 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração / 
Comunicação 
Social 

Jornalismo Digital 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração / 
Comunicação 
Social 

 MBA em Redes Sociais 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 
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Administração Retórica e Oratória 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração / 
Publicidade e Prop. 

Comunicação Pública 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração Contabilidade Pública 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Administração MBA em Gestão Pública 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 
  

X X X X 

Gestão de 
Recursos Humanos 

MBA em Psicologia 
Organizacional 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 X X X X X 

Gestão de 
Recursos Humanos 

MBA em Redes Sociais 
Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 X X X X X 

Gestão de 
Recursos Humanos 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Presencial e 
EAD 

Noturno e 
FDS 

Modular 400h 
12 
meses 

50 X X X X X 
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Políticas para as Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares 

enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do 

aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de 

estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de 

extensão junto à comunidade.  

O ambiente universitário deve exercitar a criatividade e a flexibilidade na 

formação, permitindo, democraticamente, que cada aluno desenvolva sua formação 

de forma diferenciada, adaptada às suas aptidões. 

As atividades complementares não constituem disciplinas, mas pertencem a 

Estrutura Curricular do curso. Isso significa que se o aluno não cumprir o número de 

horas exigido a cada semestre letivo ficará em regime de dependência no ano 

seguinte até completar a carga mínima exigida 

As atividades podem ser cumpridas como atividades fora do campus, 

palestras, seminários, congressos e conferências, pesquisa, extensão, iniciação 

científica, Monitoria e disciplinas não previstas no currículo pleno, entre outras. 

Nos termos legais entende-se as Atividades Complementares como um 

conjunto de ações que favoreçam a vivência contextualizada de conteúdos 

programáticos e promovam a interdisciplinaridade dos programas, para a formação 

de profissionais mais atuantes, ativos e que possam além de dominar 

conhecimentos específicos, serem capazes de superar desafios e ter sucesso 

pessoal a partir de um conhecimento amplo desenvolvido. 

À priori são estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas 

de cada curso a previsão da inserção das Atividades Complementares em seus 

currículos, estabelecendo o limite de até 20% da Carga horária total do curso para 

as mesmas, incluindo as horas destinadas ao Estágio Curricular Supervisionado. 
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Contudo, à partir da concepção sobre o que sejam Atividades 

Complementares A Faculdade entende que a vivência acadêmica, não se limite aos 

conteúdos programáticos das disciplinas, nem apenas aos Estágios e Trabalho de 

Conclusão de Curso, mas na oferta de um leque diversificado de atividades que 

torne o ambiente universitário mais ativo, dinâmico e evolutivo. 

Estabelece, portanto, políticas de vivências diversificadas direcionadas aos 

alunos e que favorecem na sua formação, por meio de programas transversais que 

contextualizam os conteúdos e flexibilizam os estudos. 

Desta feita são políticas: 

● A valorização dos estudos independentes dos alunos, reconhecendo 

aqueles que tenham equivalência curricular e sejam complementares 

ao perfil de conclusão do acadêmico; 

● Incentivo a participação do acadêmico em atividades extraclasse tais 

como eventos, seminários, encontros, exposições, workshops e outros 

de caráter técnico, científico, artístico e cultural; 

● Oferta de programas que contribuam para o aproveitamento das 

competências dos acadêmicos e lhe permitam uma formação 

complementar no seu exercício, como exemplo a Monitoria; 

● Aproveitamento de estudos avulsos, cursos de extensão e estudos 

formais que o acadêmico realize fora do contexto curricular, mas que 

tenham equivalência e compatibilidade com o perfil de conclusão que a 

Faculdade previu nos respectivos PPC e/ou do curso; 

● A adoção de Atividades Complementares, nos currículos dos cursos 

ofertados na IES e a unificação do padrão de oferta; 

● Criação de núcleos de atendimento especial para desenvolvimento das 

Atividades Complementares, assistidos pelos professores e 

especialistas. 
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Objetivos e Metas Quantificadas 
Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Constituir coordenadorias composta por 
docentes para acompanhar a execução 
das atividades curriculares abaixo e 
conforme seus Regulamentos; 

x x x x x 

Realizar os cronogramas, programando os 
eventos junto com os coordenadores de 
curso e Diretor da IES, fotografando e 
divulgando os eventos programados para 
cada semestre letivo;  

X X X X X 

Incluir os conteúdos previstos nos 
requisitos legais: Educação Étnico-Racial, 
Educação Ambiental, Cultura 
Afrodescendente, Cultura Indígena, 
Direitos Humanos, Empreendedorismo, 
Desenvolvimento Sustentável nos 
currículos dos cursos de maneira a serem 
abordados de forma transversal e 
interdisciplinar; 

X X X X X 

Realizar oficinas com atendimentos 
conjugados de maneira que tanto prestem 
serviços à comunidade, quando exercite-
se os conteúdos de maneira prática; 

x x x x x 

Incentivar a participação de alunos no 
Programa de Monitoria; 

X X X X X 

Propiciar ao aluno Monitor condições de 
aproveitamento de competências em seus 
currículos de maneira aplicando a 
dispensa de horas em Atividades 
Complementares; 

x x x x x 

Assinar convênios, com outras 
organizações, empresas e instituições 
para realização de eventos 
extracurriculares, visitas, treinamentos, de 
caráter interdisciplinar com temas de 
relevância e atualidade compatíveis à 
área de formação dos alunos; 

x X X X X 

Assinar convênios, até 2020, com outros 
estabelecimentos de ensino da região e 
empresas para realização de parte da 
carga horária do Estágio Supervisionado; 

x x X X X 

 
Políticas para o Trabalho de Conclusão de Curso 

A visão sobre o Trabalho de Conclusão de Curso -TCC na graduação deixa 
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de lado a concepção da Monografia, para absorver a ideia de construção de um 

Projeto Final ou de um Relatório Final que possa demonstrar o foco de maior 

interesse do acadêmico para demonstrar a sua aprendizagem. Como tal consolida o 

curso de graduação através do desenvolvimento de um projeto de aplicação 

comercial ou de pesquisa.  

Neste projeto, os alunos têm a oportunidade de aplicarem vários conceitos 

teóricos vistos ao longo do curso e de estreitar o contato com o mercado, preparando-

se para o futuro próximo. 

A proposta de trabalho é o documento por intermédio do qual um grupo de 

alunos apresenta à Faculdade um problema cuja solução será projetada ao longo do 

semestre podendo ocorrer ajustes ao longo da sua construção. 

Mas, coerente com os princípios metodológicos concebidos pela 

FACULDADE JK, a oferta do TCC não implica exclusivamente na redação do projeto, 

mas precede a esses estudos sobre as técnicas de redação do mesmo e seminários 

que possam subsidiar na escolha do tema, pelo acadêmico. 

Para garantia dessas realizações a FACULDADE JK estabelece como 

políticas: 

● Realização semestral de seminários que envolvam temas atualizados e 

de interesse social, para que os alunos possam, ao conhecer as 

realidades, fazerem suas escolhas; 

● Disponibilidade de docentes para realização das orientações de 

construção técnica do Projeto ou Relatório Final; 

● Criação de acervo bibliográfico com normas ABNT específicas para 

construção de TCC, na Biblioteca e o site, subsidiando o trabalho dos 

orientadores e alunos; 

● Composição de Banca Examinadora nos termos legais, para avaliação 

dos Trabalhos; 

● Adoção de regulamento próprio, por área de conhecimento, visando 

unificar os procedimentos padrões para o TCC, estando este como 
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documento complementar dos respectivos PPC. 

 

Políticas para o Estágio  

Até a pouco, tanto as Práticas de Ensino como o Estágio Supervisionado era 

considerado como um momento de síntese, onde cada aluno tinha a oportunidade 

de exercitar o ser sujeito do próprio conhecimento produzido, verificando, na prática, 

a aplicação dos seus resultados.  

Dentro dessa concepção, tanto as Práticas de Ensino como o ES, vinham 

oferecendo ao aluno, de forma precária, a oportunidade da prática da 

interdisciplinaridade do conhecimento. Ou seja, só no contato com a prática é que o 

futuro profissional poderá perceber que para explicá-la e intervir nela, seria 

necessária uma reflexão.  

Para isso, ele precisaria dos conhecimentos transmitidos nas disciplinas 

cursadas e da orientação adequada para que pudesse ver e apreender a nova 

realidade, e construir, juntamente com seus colegas um novo conhecimento que não 

fosse apenas aplicação do que foi aprendido em sala de aula. E isso no espaço 

curto de um a dois semestres na fase final do curso. 

Depois de um penoso processo de discussões que se verificou ao longo das 

últimas duas décadas, em congressos, seminários e encontros que reuniam 

centenas de educadores, chegou-se a um ponto comum. O consenso finalmente 

apurado indicava que as atividades práticas deveriam ser desenvolvidas ao longo de 

todo o curso, dentro de um conjunto de ações que complementam a parte teórica 

desenvolvida nas atividades acadêmicas regulares. Só assim o futuro profissional 

vivenciará, de forma plena, a interdisciplinaridade e a integração da prática com a 

teoria num processo contínuo e permanente de síntese.   

A integração entre a Sociedade e as Instituições de Ensino deve ser 

caracterizada por um fluxo contínuo de troca de experiência e informações. As 

Instituições de Ensino têm a responsabilidade de disseminar o conhecimento 

acadêmico que aliado à prática na empresa permitirá a formação do capital humano 
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capacitado para atender às exigências decorrentes da modernização. 

O Estágio vem contribuindo permanentemente para a melhoria da qualidade 

profissional e da tão desejada empregabilidade. Para os estudantes, representa a 

oportunidade de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, além do contato 

com o universo profissional que irão enfrentar no futuro. 

A preparação dos profissionais do futuro começa na escola, mas sua 

completa formação se dá cada vez mais dentro das organizações.  

Para o Estágio, a Faculdade adota como políticas: 

● Composição dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de maneira que 

sejam vivenciados os Estágios Curriculares Supervisionados a partir 

dos 50% de execução do currículo; 

● Distribuição de 50% do tempo de integralização dos cursos, sejam 

oferecidos conteúdos que sirvam de prévia e preparação dos alunos à 

realização desses Estágios; 

● Dosagem nos demais conteúdos programáticos dos momentos de 

práticas se sobrepondo aos da teoria, de maneira que se transforme 

no ensino vivencial; 

● Acompanhamento sistemático da realização dos Estágios extramuros; 

● Assistência regular e formal do docente na realização dos Estágios; 

● Regulamentação padrão para as ações gerais que envolvem os 

Estágios Curriculares Supervisionados, compondo documento anexo 

e complementar dos PPCs; 

● Implantação dos Programas de estágio oficiais no âmbito da IES; 

● Incentivo para o aluno que realiza o Estágio não obrigatório na própria 

IES. 

Os Curriculares fazem parte da grade curricular dos cursos, como disciplinas 

regulares e obrigatórias, podendo ser desenvolvidos sob a forma de prática pré-

profissional, integralizando sua carga horária a duração dos cursos. Os 

extracurriculares compreendem ações de envolvimento do aluno com o mercado de 
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trabalho e que podem contribuir para o enriquecimento da formação do aluno. 

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO RELACIONADAS 
À DIFUSÃO DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS:  

 

Apesar da tipologia de Faculdade, desobrigados da produção científica, temos 

por compromisso, articular o ensino e a extensão com a pesquisa, quer por meio de 

técnicas de ensino em sala de aula, quer por ações complementares de estudos ou 

mesmo pelo incentivo da produção a partir da elaboração dos Trabalhos de 

Conclusão de Estudos (TCC), dos Projetos Integradores (PI) ou mesmo pela forma 

espontânea de produzir cadernos com resultados de produção intelectual dos 

alunos. 

Mas, a Faculdade JK, além disso, deseja um processo democratizado e 

aberto de participações, fato que inclui neste Projeto, não apenas as linhas básicas 

do programa de ações para a pesquisa, mas também as normativas para sua 

execução e publicação da produção intelectual e sua articulação com a extensão, 

entendendo que esteja consubstanciada nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, a 

linha estratégica da sua articulação com o ensino, mediante a adoção e 

desenvolvimento das seguintes políticas: 

Através da observação e análise da vivência acadêmica notou-se a ausência 

de uma publicação que divulgue os trabalhos acadêmicos dos alunos e professores 

das Faculdades da Rede de Ensino JK.  

Dessa forma, por solicitação das Direções de Instituições de Ensino Superior 

que compõem a Rede de Ensino JK, iniciou-se a estruturação de uma Produção 

Intelectual, de cunho científico, destinada à publicação eletrônica da produção 

intelectual, trabalhos inéditos, científicos ou técnicos, projetos integradores, 

monografias e/ou artigos, sem fins lucrativos, prevendo-se a cessão do uso dos 

direitos autorais para as IES. 

Apesar de a Produção Intelectual ter uma seção mais livre, com convidados, 

nossa proposta é divulgar os trabalhos de alunos de graduação e profissionais da 
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instituição. Além da divulgação desses trabalhos, queremos trazer ao aluno 

graduando, informações e propostas novas, de outras universidades e faculdades do 

Brasil e também colocá-lo em contato com escritores e docentes, que já atuam na 

área de Linguagens, cada um a sua maneira, proporcionando, dessa forma, novos 

horizontes e possibilidades.  

As produções são contribuições de grande relevância para o desenvolvimento 

do conhecimento e expansão deste projeto com a difusão científica de trabalhos de 

alunos, professores e pesquisadores, em âmbito regional e nacional, por meio do 

intercâmbio com outras IES e trocas quer dos impressos, quer dos eletrônicos e/ou 

da participação recíproca dos autores. 

Visa-se, assim, o intercâmbio de ideias e produções, nas diversas áreas do 

conhecimento, em especial àquelas que estão sendo foco acadêmico e curricular e 

executadas na graduação e/ou na pós-graduação pelas Faculdades JK fortalecendo 

e destacando a imagem dos currículos oferecidos, perante a sociedade científica e 

demais instituições acadêmicas. 

A Faculdade estabelece o seu Projeto Político Pedagógico, com a concepção 

de agrupamento articulado por entender que a formação profissional passa pela 

integração de todos os serviços e programas e assim egressa um ser humano eficaz 

e eficiente. 

Ainda, pela exigência de apresentação de produção intelectual por ano para 

os professores a Faculdade entende que esteja proporcionando a criação da 

produção intelectual. 

Como estímulo, a Faculdade já apresenta ao Plano de Cargos e Salários 

Aprovado pela - Portaria DRT nº 59 de 27/04/2015, publicado em DOU no dia 

11/05/2015. com a aplicação das promoções previstas e tendo em vista: 

● A finalidade universitária de proporcionar à comunidade científica um 

canal formal de comunicação e disseminação da produção técnico-

científica nacional, por meio da publicação de artigos originais, que 
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sejam resultados de pesquisas tecno-científicas e que contribuam para 

o avanço do conhecimento; 

● Vivência da Missão Institucional da Rede de Ensino JK, cujos valores 

inserem o desenvolvimento do saber científico e sua difusão; 

● As recomendações legais, expressas nos documentos emanados do 

Ministério da Educação voltados para a oferta de ações de incentivo à 

pesquisa e a iniciação científica; 

● Aplicação das políticas de incentivos à iniciação científica à pesquisa, a 

comunicação com a sociedade, internacionalização, incentivo à ciência 

e a tecnologia, a cultura e artes previstos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI das IES; 

● A necessidade de oportunizar aos Colegiados dos Cursos, que atuam 

nas IES da Rede de Ensino JK, condições de atualizar o hábito da 

produção intelectual. 

● Contribuir para o alcance de conceitos ótimos no indicador por ocasião 

da Avaliação Externa realizada pelo INEP/MEC; 

● A concepção de inclusão social agregando o capital intelectual em 

ações de disseminação da ciência, da tecnologia e do conhecimento; 

● A abertura para autores, discente ou docente, atuando ou não na Rede 

de Ensino JK, articularem-se e contribuir para a melhoria da 

informação e comunicação, com pesquisas inovadoras e inéditas; 

O despertar da internacionalização de ações com o intercâmbio entre os 

autores e suas instituições vinculadas. 

Foi criada o periódico científico denominado: REVISTA ELETRÔNICA DA 

FACULDADE JK – RELF – JK, cujas obras devem ser encaminhadas para o 

endereço da W3 Sul 504 – Bloco A, Entrada 03, Sobreloja, 1°, 2º e 3º pavimentos – 

Brasília-DF – Cep: 70.331-525 e virtuais no website www.rededeensinoJK.com.br. 

Destacar o endereço eletrônico revista.científica@rededeensinoJK.com.br para o 

depositório virtual dos trabalhos do Conselho Editorial da “RELF-JK”. 

A publicação seja veiculada por meios eletrônicos da Rede de Ensino JK, 

http://www.rededeensinojk.com.br/
about:blank
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cumprindo as recomendações técnicas e tecnológicas do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia - IBICTe os devidos registros do ISSN 

(International Standard Serial Number). RELF.JK ISSN 2176-6908. 

 

 
 

COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE  

A Faculdade JK possui o Departamento de Comunicação gerido pela 

Entidade Mantenedora responsável pela imagem da IES interna e externa, de 

maneira que o Marketing a Publicidade e Propaganda são por eles realizados. 

No entanto, no âmbito da IES, há mecanismos de comunicação que 

extrapolam os muros e chegam não apenas as salas de aulas, mas na sociedade 

circunvizinha, pois além do serviço de boca-a-boca há o respeito histórico que a 

Faculdade detém como um patrimônio da região, que com ela cresceu e se 

estabeleceu. 

A IES se vale dos murais, do rodapé das provas, de panfletos, de cartazes e 

do site para encaminhar mensagens, além de outros importantes serviços como a 

Ouvidoria que mantém o canal de comunicação aberto com o público em geral. 

Além disso, a IES conta com o Centro de Atendimento ao Aluno e ali realiza 

uma gama de serviços em prol desse apoio. 
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Metas para a comunicação interna e externa 

 

 

Objetivos e Metas Quantificadas 
Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Implantar estratégias de comunicação 
interna de maneira a capacitar os recursos 
humanos para o conhecimento e o 
reconhecimento do modelo JK de gerir e 
ensinar e assim contribuir para maior 
integração entre os profissionais dos 
diversos setores; 

x X x x x 

Implantar estratégias de comunicação 
externa que possam elevar o nome JK no 
âmbito social e promover maior captação 
de alunos; 

x X x x x 

Propagar a comunicação por meios de 
recursos metodológicos e de estudos 
realizados com tecnologia remota de 
maneira a favorecer a inclusão social e a 
inserção do cidadão no mundo virtual; 
Exemplo: Disciplinas semipresenciais; 
cursos de extensão à distância; cursos de 
pós à distância; 

x X x x x 

Disponibilizar os documentos 
institucionais da IES na Biblioteca, para o 
acesso da comunidade acadêmica interna 
e externa. 

x X x x x 

 

Responsável pelos processos que intermediam a comunicação perante a 

comunidade a qual se encontra inserida, bem como com toda a sociedade civil. 

Também abarca os fatores relacionados à difusão de informações dentro da 

instituição, promovendo a eficiência e a qualidade na comunicação em todos os 

seus aspectos. Para tanto, faz uso de mecanismos, ferramentas e mídias 

disponíveis, atualizando-se para novas tecnologias e prezando pelo 

desenvolvimento contínuo do processo de comunicação. 

O Núcleo de Comunicação foi instituído pela Presidência da Rede de Ensino 
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JK em outubro de 2011 e transformado em 2017 em Gerência de Comunicação com 

a missão de criar mecanismos de comunicação originais e criativos, que se pautem 

em resultados significativos e com diferenciação no mercado educacional, 

procurando desenvolvimento e aperfeiçoamento para a marca JK. Ao mapear os 

diversos mercados e cenários favoráveis às ofertas de cursos e necessários a 

introdução da Instituição, nos ambientes internos da IES e externos ele funciona 

como setor vital pois nele os funcionários, professores, coordenadores encontram 

informações que mantém toda a IES em sintonia, além de auxiliar os gestores na 

tomada de decisões estratégicas. 

Pelo ato Decisório 04/2014 da Presidência da Mantenedora define uma 

Identidade visual padrão considerando: 

1. As políticas acadêmicas pertinentes à comunicação com a sociedade e o 

atendimento ao discente um dos importantes itens do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, devendo as IES primar por sua imagem 

nos âmbitos da comunidade interna e externa; 

2. O Inciso VII, do Art. 54, do Regimento Acadêmico da IES, que atribui a CPA a 

competência de avaliar o nível de qualidade da Comunicação empreendida 

pela IES; 

3. As competências legais instituídas no Art.72, do Regimento Acadêmico da 

IES onde determinam serem as divulgações das atividades curriculares de 

responsabilidade do Núcleo de Comunicação Institucional; 

4. Os indicadores de qualidade determinados pelo MEC exigindo que os canais 

de comunicação externa estejam implantados e funcionando de maneira 

suficiente,  

a. “considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

i. O acesso da comunidade externa às informações acerca dos 

resultados e das avaliações recentes,  
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ii. Da divulgação dos cursos,  

iii. Da extensão e pesquisa,  

iv. Da existência de mecanismos de transparência institucional,  

v. Da Ouvidoria,  

b. entre outras”; 

5. Ser a Identidade Visual um dos principais patrimônios de uma empresa, 

sendo por este meio que ela transmite visualmente seus valores, sua 

filosofia, torna-se visível, reconhecida pelo público e que expressa uma 

“assinatura empresarial”; 

Determinando em face das competências funcionais e com o objetivo de 

atualizar, implementar e solidificar a Identidade Visual, a Gerência de 

Comunicação, construa o conjunto de elementos gráficos que deverão ser aplicados 

na comunicação visual das Instituições de Ensino Superior (IES) da Rede de Ensino 

JK, nos âmbitos internos e externos de maneira que; 

a. Todas as artes, desde um aviso a um outdoor, até um simples 

comunicado sejam formalmente solicitadas e providenciadas pela 

Gerência de Comunicação Institucional;  

b. A logomarca do JK não seja utilizada ou divulgada sem que haja a 

verificação da viabilidade e finalidade da utilização, mediante o 

encaminhamento da minuta para análise e liberação formal pela 

Gerência  de Comunicação. 

 

Apoio ao Discente 
 

Uma vez que se contemple a importância, na missão da JK, na formação de 

cidadãos éticos e profissionais competentes para o contexto atual, é lógico que se 

passe a pensar em termos acesso e permanência dos egressos da educação 
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técnica na Instituição. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 26, 

parágrafo 1°, garante que o acesso à Educação Superior deve ser baseado no 

mérito, capacidade, esforços, perseverança e determinação mostradas pelos que a 

buscam. A Educação Superior deve ser oferecida em qualquer idade e para 

quaisquer pessoas, com base nas competências adquiridas anteriormente. 

A igualdade de acesso, pois, não admite qualquer discriminação em termos 

de raça, sexo, idioma, religião, ou de condições sociais e de deficiências físicas. Por 

outro lado, além do acesso é preciso pensar na permanência dos alunos. Para tanto 

entra em pauta o desenvolvimento de soluções educacionais que minimizem as 

variáveis que interferem nas condições de permanência.  

Tanto a atenção dispensada ao binômio acesso/permanência, como as 

definições da Política Institucional para o Ensino, no que se refere à formação dos 

acadêmicos, implica a superação dos obstáculos enfrentados pelos mesmos. Isso 

deu origem ao Programa Institucional de Apoio aos Discentes de forma a contribuir 

tanto em termos de acesso, como de permanência dos alunos na JK. 

Para esse fim tem-se como políticas: 

● Oferta de programas que estimulem o gosto do aluno pela Instituição; 

● Participação do JK em Programas de Governo que venham a oferecer 

suporte e incentivo ao acesso do aluno ao ensino superior e técnico de 

nível médio, em especial ao FIES, PROUNI, PRONATEC ou outros que 

vierem ser criados com esse objetivo. 

● Oportunidades de participação ativa do aluno no ambiente acadêmico 

tornando-o parte do processo educacional que a IES desenvolve; 

● Aderência do JK aos programas de ingresso do Governo Federal, em 

especial ao ENEM; 

● Oferta de subsídios, suportes e formas de apoio às necessidades 

pessoais, culturais, financeiras, psicológicas, físicas e sociais dos alunos 

que demonstram carência de ajuda da IES; 
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● Implantação de ambientes condizentes, físicos e virtuais onde a 

comunicação seja a prioridade para manutenção das relações do aluno 

com a IES e para que o processo de conhecimento se flexibilize e o aluno 

possa desenvolver-se conforme o esperado. 

● Execução dos programas de acessibilidade não apenas sob o foco do 

atendimento aos portadores de necessidades especiais, mas também na 

garantia de utilização, pelo aluno, de todos os serviços oferecidos pela 

IES, disponibilizados para melhoria da qualidade do ensino, atendendo os 

princípios legais; 

● Realização de uma Ouvidoria que chegue até a voz do aluno e ao ouvido 

do gestor e ambos possam construir uma Instituição no nível da 

satisfação de todos. 

A Faculdade tem o compromisso de oferecer ao estudante assistência 

psicopedagógica e de outra natureza com o objetivo de integrá-lo à comunidade 

acadêmica e ajudá-lo a superar dificuldades que possam interferir em seu 

desempenho estudantil.  

Entre as atividades previstas, incluem-se:  

I. Prestar apoio psicopedagógico ao estudante para a superação de 

problemas que afetem seu desempenho acadêmico; 

II. Minimizar lacunas que o estudante traga de sua formação anterior; 

III. Orientar o estudante na busca de solução para problemas que possam 

interferir em sua continuidade nos estudos; 

IV. Acolher o ingressante no curso e ambientá-lo na comunidade 

acadêmica; 

V. Dispensar atenção especial aos estudantes portadores de deficiência; 

VI. Promover meios de acessibilidade e inclusão social para toda a 

comunidade acadêmica. 

 

Objetivos e Metas Quantificadas 
Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Disponibilizar ao discente, os serviços de 
Psicopedagogia, mediante agendamento; 

x x x x x 
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Elaborar os documentos e formalizar as ações de implantação dos seguintes 
programas: 

Programa de Nivelamento em Informática 
Básica; 

x  x   

Programa de Nivelamento em Língua 
Portuguesa; 

x x  x x 

Programa de Dependência; x x x x x 

Programas de Monitoria;  x x x x 

Aproveitamento de Estudos e 
Competências; 

x x x x x 

Assegurar aos portadores de 
necessidades especiais, além do ensino 
de Libras a oferta de serviços que visem a 
adaptá-los à IES e vice-versa de maneira 
que os mesmos possam usufruir os  
mesmos com igualdade social; 

x x X X X 

Assegurar a participação dos alunos por 
meio de suas representações nos Órgãos 
Colegiados da IES; 

     

Conselho Superior x x x x x 

CPA x x x x x 

Garantir ao discente o retorno de suas 
reivindicações por meio do serviço de 
Ouvidoria; 

x x x x x 

Disponibilizar ao aluno o Manual do Aluno 
na sua versão impressa e virtual; 

x x x x x 

Garantir o acesso ao aluno aos cursos por 
meio de transferências e admissão de 
diplomados,  

x x x x x 

Incentivar a acessibilidade do aluno por 
meio da flexibilização de dos métodos e 
períodos diversificados de estudos e de 
maneira a racionalizar e facilitar a sua 
conclusão: com a dependência, com o 
aproveitamento de estudos e 
competências. 

x x x x  

 
Corpo Discente 

 

O Corpo Discente matriculado no Ensino Presencial, encontra-se 

distribuídos nos seguintes cursos e endereços ainda em fase de Credenciamento.  

 

N° Unidade Curso 
Agrupados/ Agrupadores 

 

1  Faculdade NEAD NEAD e  
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2 JK Plano 
Piloto 

 
e 
 

Faculdade 
JK 

Recanto 
das Emas 

Enfermagem Polo de EaD JK  1  
(DF/Brasília - Asa Sul - Quadra 
SGAS 707/907, Lote F, Asa Sul 
Brasília - DF CEP 70390-078 ) 

3 Fisioterapia 

3 Administração 

5 Recursos Humanos 

6 Logística 

7 Segurança da Informação 

(COD. DO ENDERECO: 
1074277) -  

NEAD e Polo de EaD JK  3 
(DF/Brasília - Recanto das 

Emas - Setor Hospitalar - Lote, 
parte D, 54) 

8 Análise e Desenvol. De Sistema 

9 Rede de Computadores  

10 Administração 

11 Ciências Contábeis 

12 Gestão Ambiental 

13 Gestão Financeira 

14 Enfermagem 

15 Radiologia 

16 Logistica 

        
17 

Faculdade 
JK Gama I 

e 
Faculdade 
Jk Gama II 

Pedagogia  
(COD. DO ENDERECO: 

1074271) - EaD JK Polo de 
EAD JK 2 

 (DF/Brasília - Gama - Área 
Especial Lotes 18 a 22 - Setor 

Central Lado Leste, s/n) 

18 Letras 

19 História 

20 Administração 

21 Comunicação Social – 
Publicidade e Propaganda 

22 Sistema de Informação 

 

 

No presente momento, a Sede onde o JK, instalará o Credenciamento 

da Educação a Distância, possui os seguintes quantitativos de alunos matriculados 

em seus 4 cursos regulamentados: 

 

Cursos Atos regulatórios Enade Vagas 

Administração Portaria 699 de 01/10/2015 CPC 3 - 2015 200 

Comunicação Social - 
Publicidade Portaria 686 de 31/10/2016 CPC 3 - 2015 200 

Gestão de Recursos 
Humanos Portaria 254 de 17/03/2015 

CC 4 - 2014 
100 

Pedagogia  Portaria 499 de 30/09/2013 CC 4 - 2013 200 

Total    

 
PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES.  

 
Formas de Ingresso 
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Nos termos legais, o acesso à Faculdade ocorrerá semestralmente, mediante 

os seguintes procedimentos e etapas: 

Processo seletivo, agendado e tradicional, anunciado no semestre anterior à 

oferta, mediante publicação de Edital em Jornais de maior circulação na região, no 

site institucional e cartazes afixados em diversos pontos. 

As atividades referentes ao processo seletivo de ingresso são de 

responsabilidade da Direção da IES e as de matrícula, registro acadêmico, 

expedição de diplomas, certificados, declarações, manutenção dos arquivos e 

fichários dos alunos do curso é de responsabilidade da Secretaria Acadêmica. 

Conforme legislação educacional o acesso ao Ensino Superior ocorre 

obrigatoriamente, depois que o candidato conclua o Ensino Médio ou equivalente, 

comprovado no ato da matrícula e tenha sido classificado em processo seletivo. 

Além do processo seletivo tradicional e agendado, a Faculdade adota 

outras formas de acesso, também previstas na legislação em vigor, são admitidas 

na IES, tais sejam: 

a) Aluno Especial: Portadores de Diploma de Curso Superior, 

reconhecido pelo MEC, desde que exista em vagas. 

b)  Aluno não Regular. Forma através da qual admitirá o ingresso de 

alunos interessados em cursar disciplinas curriculares isoladas, sem 

constituir vínculo com o de graduação. 

c) Transferência. Os alunos regulares vindos de outra Instituição de 

Ensino Superior em cursos idênticos ou afins poderão ingressar 

desde que haja vagas, salvos os casos amparados pela legislação, e 

possa se garantir a continuidade dos estudos pela compatibilidade e 

análise curricular do candidato. 

d) Alunos que atendam a legislação pertinente e sejam encaminhados 

pelo Governo Federal, em especial pelo Ministério da Educação, 

oriundos do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, mediante 

processo de adesão, nos termos da Portaria/MEC nº 807, de 18 de 
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junho de 2010. 

e) Transferência ex-oficio podendo realizar, independentemente de 

época e disponibilidade de vaga, o ingresso de alunos, servidores 

públicos federais e seus dependentes transferidos no interesse da 

Administração, na forma da legislação específica (Lei nº 9.536/97) e 

art. 49, parágrafo único da Lei nº 9.394/96. 

f) E por outras formas amparadas pela legislação emanada do 

Governo Federal, Estadual ou Distrital em que o JK possa ser 

parceiro. 

Para aprovação o aluno deverá obter nota igual ou superior a 6,0 (seis) em 

cada uma das 3 (três) provas aplicadas. 

São aplicadas na seleção as provas de (Conhecimentos Gerais, Matemática, 

Língua Portuguesa).  

As vagas publicadas serão ocupadas por ordem decrescente de resultados 

obtidos pelos aprovados.  

Restando vaga do processo tradicional, será aberto o processo agendado ou 

vice-versa, quando for o caso. 

Por transferência de uma IES, devidamente credenciada ou reconhecida pelo 

MEC, onde serão aplicadas as normas legais para a análise curricular e o 

aproveitamento de estudos devendo o candidato apresentar Histórico Escolar e 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio, Declaração de Transferência e cópia dos 

Conteúdos Programáticos das disciplinas já cursadas na IES de origem. 

Por admissão especial de diplomados, mediante a apresentação do original e 

cópia do Diploma e do Histórico Acadêmico e cópia dos Planos de 

Ensino/Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas no curso concluído. 

Para a matrícula além dos documentos já explicitados e especificados nas 

formas e etapas de acesso o candidato classificado deverá apresentar ainda os 

seguintes documentos: 
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a) Original e cópia do RG; 

b) Original e cópia do CPF; 

c) Original e cópia do Título de Eleitor, com as respectivas 

comprovações das últimas votações; 

d) Original e cópia do Alistamento Militar; 

e) Original e cópia do comprovante de residência; 

f) Original e cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

g) Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio. 

 

Aproveitamento de Estudos e Competências Profissionais 

Serão aproveitados os estudos de unidades curriculares cursadas em outra 

Instituição de Ensino Superior reconhecido pelo MEC, pelos alunos matriculados na 

JK, independente da forma de ingresso, mediante requerimento protocolado pelo 

aluno no ato da matrícula, anexando a esse o Histórico Escolar, o Diploma (se 

houver) as Declarações de entidades devidamente registradas nos órgãos que 

respectivos acompanhados dos ementários, conteúdos, planos de ensino 

correspondentes aos aproveitamentos solicitados para que se processe a análise 

dos estudos anteriormente realizados com aproveitamento e/ou dispensa de estudos 

parcial ou integral  dos conteúdos e/ou  da carga horária solicitados. 

Serão aproveitados os estudos de unidades curriculares cursadas em outra 

Instituição de Ensino Superior reconhecido pelo MEC, pelos alunos matriculados na 

JK, independente da forma de ingresso, mediante análise dos estudos anteriormente 

realizados com aproveitamento do conteúdo e da carga horária.  

O aproveitamento de estudos poderá ser total, quando a unidade curricular 

cursada tiver conteúdo e duração equivalentes ou superiores aos das unidades 

curriculares correspondentes e, ainda, parcial – com estudos complementares 

quando a unidade curricular cursada na instituição de origem tiver duração de, pelo 

menos, 2/3 (dois terços) da duração da unidade curricular correspondente na JK e o 

seu conteúdo for idêntico ou equivalente ao do respectivo programa. 
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O Aproveitamento de estudos deverá ser requerido pelo aluno, no ato da 

matrícula, que por processo simples de análise curricular, Direção e Coordenação de 

Curso em conjunto com a Secretaria Acadêmica procederá a dispensa automática 

dos estudos dos componentes curriculares realizados e apresentados tiver 

compatibilidade e equivalência em conteúdo, carga horária e denominação 

oferecidos pelo JK. 

Na hipótese de conhecimentos, estudos e competências, apresentados após 

o período de matrículas e mediante decisão da Coordenação do Curso, aprovadas 

pela Direção da IES, ao aluno será concedido o direito de solicitar o aproveitamento 

de estudos, ficando esse sujeito a demonstração do domínio perante Banca 

Examinadora própria. 

O aproveitamento de estudos poderá ser total, quando a unidade curricular 

cursada tiver conteúdo e duração equivalentes ou superiores aos das unidades 

curriculares correspondentes, ficando esse isento de Exame de Suficiência, caso o 

aluno atenda as condições previstas para concessão em razão do tempo. 

O aproveitamento de estudos é Parcial, denominando-se nesse caso de 

suplementação ou complementação de estudos, devendo o aluno se submeter a 

adaptação de estudos. 

A Adaptação de Estudos: 

Será suplementar quando o aluno tiver carga horária, porém os conteúdos 

não forem equivalentes aos previstos no ementário da disciplina solicitada no 

requerimento. 

Será complementar quando o aluno tiver conteúdos correspondentes a 

, porém a carga horária não for equivalente a da disciplina solicitada no 

requerimento. Nesse caso o aluno deverá ter 2/3 (dois terços) da duração da 

unidade curricular correspondente, caso contrário o requerimento será indeferido.  

Contudo, se o aluno desejar, poderá requerer o Exame de Suficiência e 
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realizar as avaliações da Banca Examinadora, submetendo-se as normas previstas 

para essa avaliação. 

Para o aproveitamento de estudos e competências  profissionais a Faculdade 

além dos documentos apresentados pelo aluno, aplicará testes teórico ou prático, 

oral ou escrito a ser examinado por Banca Examinadora constituída pelo 

Coordenador do Curso, Professor da Disciplina e/ou conteúdos solicitados a 

dispensa e por mais um Professor convidado. 

Mediante aceitação do aluno o teste, quando pratico, poderá ser assistido por 

terceiros. Neste caso, o aluno deverá requerer à Banca Examinadora essa 

permissão. 

A data e local, tempo e cronograma do Exame, será divulgado pelo 

Coordenador do Curso com antecedência de 8 dias. 

Os conteúdos que contemplados no Exame serão os mesmos previstos no 

ementário da disciplina, anexo complementar deste PPC. 

Para aprovação no Exame de Suficiência, o aluno deverá obter a nota de 

aprovação 8,0 (oito). 

Os resultados do Exame devem ser divulgados no prazo de 8 dias. Quando o 

aluno ficará dispensado ou não da frequência às atividades daquele componente 

curricular e terá o crédito conceito como aprovado mediante o aproveitamento de 

estudos. 

Com vistas a garantir o alcance dos objetivos do curso e oportunizar ao aluno 

atender ao perfil de egresso previsto neste PPC o aproveitamento de estudos aqui 

mencionados não deverá ultrapassar a 50% das disciplinas previstas para cada 

período letivo. 

O Jk não concederá aproveitamento de estudos e/ou dispensa para as 

disciplinas de TCC, Estágio e demais disciplinas que computam dispensa de 

percentual igual ou superior a  50% da Carga Horária do Curso. 
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Visando assegurar a atualização curricular e a fidedignidade na formação do 

egresso nos termos do perfil profissional previsto neste PPC, também não serão 

aproveitados estudos ou competências de cursos ou vivências concluídos com 

tempo superior a 10 (dez anos) da data do requerimento, sendo esse imediatamente 

indeferido sem a aplicação do Exame. 

Aproveitamento de extraordinário conhecimento  

O aluno que comprovar rendimento para abreviar a duração de seus estudos, 

o aluno que demonstrar extraordinário conhecimento de disciplina de seu curso pode 

ser dispensado de cursá-la.  

A comprovação de extraordinário conhecimento é feita mediante análise do 

rendimento acadêmico do aluno no(s) semestre(s) anterior à solicitação formal. 

A solicitação deverá ser feita por ocasião da renovação da matrícula do aluno 

no JK. O Aluno deverá estar devidamente matriculado e ser frequente as aulas dos 

semestres anteriores, por no mínimo três semestres consecutivos, condições que, 

sem a qual, o aluno não poderá requerer a dispensa. 

Não será aplicado o recurso para alunos de 1º semestre letivo. Para fazer jus 

a esse recurso, o aluno deverá ter cursado 100% das aulas ministradas no(s) 

semestre(s)  anterior(es), não podendo apresentar qualquer índice de faltas. 

Para o aluno do último semestre letivo além do Exame de Suficiência 

versando avaliação de competências, habilidades e conhecimento, não haverá 

dispensa da realização do Estágio Curricular Supervisionado. 

Aplica-se o recurso de dispensa de estudos por Alto Desempenho para o 

aluno que tenha obtido a média 8,0 (oito) no mínimo é 100% das disciplinas 

cursadas nos semestre anteriores.  

Observadas as normas legais e na forma como disciplina o Regimento, os 

alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, e esteja sujeito ao 

Exame de Suficiência, deverá obter a média igual ou superior a 8,0 (oito) para obter 
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o deferimento do requerimento da dispensa. 

O Regulamento do Aproveitamento de Estudos, Competências e Alto 

Desempenho constitui documento anexo ao Regimento do JK e parte complementar 

do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da IES. 

As matrículas dos alunos que obtiveram dispensas de estudos de 

componentes curriculares serão consideradas especiais, podendo esses cursar as 

disciplinas do semestre da matrícula e completar a vaga das dispensas obtidas com 

a matrícula de disciplinas dos semestres seguintes, objetivando a aceleração dos 

estudos.4 

Este regulamento entra em vigor na data da sua publicação, sendo 

implantado gradativamente, conforme evolução dos Atos Regulatórios e transição 

dos períodos letivos, mediante prévia comunicação à comunidade acadêmica da 

IES. 

Perfil do Candidato 

O candidato ao processo seletivo deve ser egresso do Ensino Médio, estando 

com seus estudos comprovadamente concluídos no ato da matrícula. 

Deve ser voluntário na escolha do curso e estar consciente das normas que 

competem a um acadêmico e desejar por opção voluntária, se submeter ao processo 

seletivo nesta área de formação. 

Representação Estudantil 

Com o objetivo de promover a cooperação acadêmica e o aprimoramento da 

instituição, a JK, procura manter as relações entre os vários segmentos e a melhoria 

da convivência universitária, cabendo-lhe apresentar as reivindicações ou propostas 

de interesse discente. 

                                                 
4

 Para os cursos já reconhecidos, poderão receber os seus respectivos Diplomas. Os cursos em fase Reconhecimento dependerão do Art. 63 da Portaria 40/2007 

reeditada em 2010, caso haja processo tramitando. 
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Para essa articulação estimula e acolhe as iniciativas éticas dos alunos, 

regularmente matriculados, por meio de suas representações efetivamente 

formalizadas, buscando incentivar o exercício da cidadania e favorecer a formação 

da participação democrática no ambiente universitário. 

Os representantes discentes, escolhidos pelos órgãos associativos estudantis 

e indicados em sistema de rodízio, terão direito a voz e ao voto nos órgãos 

colegiados ou comissões cuja constituição assim o preveja. 

Procedimento de atendimento ao aluno 

As atividades referentes ao processo seletivo de ingresso são de 

responsabilidade da Direção da IES e as de matrícula, registro acadêmico, 

expedição de diplomas, certificados, declarações, manutenção dos arquivos e 

fichários dos alunos do curso é de responsabilidade da Secretaria Acadêmica. 

Conforme legislação educacional o acesso ao Ensino Superior ocorre 

obrigatoriamente, depois que o candidato conclua o Ensino Médio ou equivalente, 

comprovado no ato da matrícula e tenha sido classificado em processo seletivo. 

Coordenação de Cursos 

Os coordenadores de cursos são os elos entre o corpo discente e a Direção 

da Instituição. Atendem os discentes diariamente pessoalmente e via e-mail, e 

através deste trabalho obtém um retorno das diversas atividades propostas aos 

alunos. Identificam também as dificuldades apresentadas pelos alunos através deste 

atendimento e das reuniões de representantes de Sala, Agentes Multiplicadores de 

Informações e Colegiado de Curso, podendo assim, elaborar mudanças curriculares, 

projetos de monitorias, de extensão, de iniciação científica e atividades culturais.  

Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações: 

● Atender ao aluno diariamente; 

● Reunir-se mensalmente com representantes de classe ou 

agentes multiplicadores de informações; 
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● Elaborar projetos de gerenciamento e desenvolvimento das 

atividades de extensão e iniciação científica, em parceria com 

os núcleos de pesquisa e de extensão e ação comunitária; 

● Elaborar projetos de monitorias; 

● Participar das reuniões de colegiado de curso e de gestão 

acadêmica, além das reuniões dos outros órgãos colegiados 

da Instituição. 

Docentes 

Os docentes atendem aos alunos que participam dos projetos de iniciação 

científica, das monitorias, tutorias, projetos de extensão, dos trabalhos de conclusão 

de curso, estágios supervisionados e em orientações pedagógicas na rotina das 

salas de aulas. 

Coordenação de Estágio 

A coordenação de Estágios JK  foi idealizado e posto em prática em abril de 

2006. 

O objetivo é atender aos discentes de todos os cursos e semestres da 

Instituição, oferecendo informações sobre: 

● Estágios supervisionados curriculares (exigidos para o término 

do curso) 

● Oportunidades de estágios extracurriculares não obrigatórios 

(que não são considerados como horas para o estágio supervisionado – 

necessário à conclusão do curso), 

● Orientações profissionais, assinaturas de contratos de estágio, 

termos aditivos e termos de parceria com empresas de diversos portes e 

segmentos, bem como com empresas de integração. 

A inserção no mundo do trabalho, na qualidade de estagiário, proporciona ao 

discente um aprendizado prático muito salutar ao seu desempenho acadêmico. 

O estágio curricular é considerado como atividade de aprendizagem social, 
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profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações 

reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na comunidade em geral ou 

junto a pessoas jurídicas de direito público e privado, sob o acompanhamento da 

instituição de ensino. 

Os estagiários deverão ser alunos regularmente matriculados e que 

frequentem, efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino público e 

particular, de educação superior, de educação profissional, do ensino médio e de 

educação especial, aceitos por pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da 

administração pública e instituições de ensino, para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas a sua área de formação. 

O estágio, como parte integrante do processo formativo, contribui para a 

formação do futuro profissional porque permite ao estudante: 

● A aplicação prática de seus conhecimentos teóricos, 

motivando seus estudos e possibilitando maior assimilação 

das matérias curriculares; 

● Amenizar o impacto da passagem da vida estudantil para o 

mundo do trabalho, proporcionando contato com o futuro 

meio profissional; 

● Adquirir uma atitude de trabalho sistematizado, 

desenvolvendo a consciência da produtividade, a observação 

e comunicação concisa de idéias e experiências adquiridos e 

incentivando e estimulando o senso crítico e a criatividade; 

● Definir-se em face de sua futura profissão, perceber 

eventuais deficiências e buscar seu aprimoramento; 

● Conhecer a filosofia, diretrizes, organização e funcionamento 

de empresas e instituições em geral, além de propiciar 

melhor relacionamento humano. 

O estágio não é, portanto, emprego ou mão-de-obra barata.  

Para que o estudante possa realizar estágio deverá haver o firmamento de 
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parceria entre a Instituição de Ensino e a empresa concedente do estágio, além do 

Contrato de Estágio entre o estudante e a Concedente e a anotação, facultativa, do 

estágio na ficha do estagiário. 

O estágio interessa para a empresa porque antecipa a preparação e a 

formação de um quadro qualificado de recursos humanos e permite a descoberta de 

novos talentos, preparando a empresa para o futuro.  

Cria e mantém um espírito de renovação e oxigenação permanente, 

proporcionando um canal eficiente para o acompanhamento de avanços 

tecnológicos e conceituais e é um eficiente recurso de formação e aprimoramento de 

futuros profissionais além de permitir o cumprimento de seu papel social, ajudando a 

formar as novas gerações de profissionais que o País necessita. 

O estágio caracteriza-se como um componente do processo de formação do 

estudante, com objetivos educacionais-formativos e como fator de interesse 

curricular, portanto, como procedimento didático-pedagógico, é atividade de 

competência da Instituição de ensino, que dispõe sobre as condições e requisitos 

para a realização do mesmo.  

Por isso, a Coordenação de Estágios possui a preocupação em realizar um 

atendimento personalizado, identificando as necessidades do aluno e colaborando 

para que ele consiga o objetivo desejado: “o estágio”, atentando para as 

especificidades de cada curso e às normas legais que regem cada profissão. 

Há também a preocupação com a idoneidade das empresas que oferecem 

oportunidades aos nossos alunos, sendo observada a correlação das atividades 

práticas a serem exercitadas, durante o período de estágio, para que não haja 

desvirtuamento da prática à teoria e o eficaz acompanhamento do estágio por meio 

de relatórios semestrais, preenchidos e assinados pelos estagiários. 

A coordenação de Estágios também oferece apoio a outros departamentos 

da IES colaborando com o apoio à organização de eventos, divulgação de 

informações, recebimento de inscrições para cursos, concursos, entre outros. Esse 
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auxílio é oferecido dada a facilidade de contato com os discentes e o elo de 

proximidade existente entre os discentes e o Núcleo de Estágios. 

Programas de Apoio e Atendimento ao Discente 

Oriundos do Processo Seletivo e dos diversos tipos de ingresso, ao aluno são 

ofertados os seguintes serviços:  

● Nivelamento;  

● Aproveitamento de Estudos e Competências;  

● Equivalências Curriculares;  

● Oportunidade para Representação de turmas;   

● Monitoria;  

● Descontos e inserção em Programas de Bolsas de Estudos e 

descontos; 

● Realização de Eventos;  

● Cursos de Extensão;  

● Atividades Complementares; 

● Estágios obrigatórios e curriculares; 

● Estágios não obrigatórios;  

● Oportunidade de representação da sua categoria nos órgãos 

colegiados;  

● Participação nas avaliações institucionais; Publicação de obra 

intelectual na Revista Científica; e 

● Identidade Estudantil; 

● Manuais impressos e Virtuais; 

● Website da IES; 

● Linha 0800 de atendimento 24 horas; 

● Ouvidoria; 

● Sistema Eletrônico de Atendimento Acadêmico-Financeiro. 

● Inclusão na Associação de Egressos da Rede de Ensino JK. 

 

Financiamento estudantil: facilitação de acesso ao curso  
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A consciência da função social da educação e o reconhecimento de que a 

realização de estudos superiores pressupõe, para muitos jovens, a possibilidade de 

acesso a alguma forma de financiamento levam a JK a abrir-se aos programas 

oficiais de financiamento de estudos: 

a) Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior (FIES).  

Criado em 1999, em substituição ao antigo Crédito Educativo, o FIES 

tem o objetivo de financiar o estudante de graduação, em até 70% do 

valor da mensalidade escolar, ao longo da duração do curso 

b) Programa Universidade para  Todos  (ProUni).   Instituído mediante a 

Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, o ProUni prevê a concessão 

de bolsas de estudo, integrais e parciais, a estudantes de curso  de 

graduação  matriculados em instituições privadas.  Destina-se a 

estudantes cuja renda familiar per capita não ultrapasse o valor de 

três salários mínimos.  A seleção dos candidatos ao programa é feita 

pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Além de aderir aos programas oficiais de financiamento estudantil, a JK, nos 

limites de suas possibilidades, definidos a cada período letivo, concede bolsas 

parciais para estudo em seus cursos a:  

a) Servidor de seu quadro funcional, a seu cônjuge e a seus 

dependentes; 

b) Estudante com carência financeira; 

c) Servidor de empresa ou organização que, por meio de termo de  

cooperação firmado com a instituição, busque  estimulá-lo a realizar 

estudos de nível superior.   

Na concessão de bolsa, no caso da alínea b, além da condição financeira do 

estudante, considera-se seu desempenho acadêmico.  

Atendimento ao estudante: apoio psicopedagógico e outras formas de 
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assistência 

 

A Faculdade JK tem o compromisso de oferecer ao estudante assistência 

psicopedagógica e de outra natureza com o objetivo de integrá-lo à comunidade 

acadêmica e ajudá-lo a superar dificuldades que possam interferir em seu 

desempenho estudantil.  

Entre as atividades previstas, incluem-se:  

a) Prestar apoio psicopedagógico ao estudante para a superação de 

problemas que afetem seu desempenho acadêmico; 

b) Minimizar lacunas que o estudante traga de sua formação anterior; 

c) Orientar o estudante na busca de solução para problemas que 

possam interferir em sua continuidade nos estudos; 

d) Acolher o ingressante no curso e ambientá-lo na comunidade 

acadêmica; 

e) Dispensar atenção especial aos estudantes portadores de 

deficiência. 

 

Mecanismos de Nivelamento 

O Projeto de Nivelamento da Rede de Ensino JK possui princípios que visam 

garantir a vivência do aluno numa crescente forma de desenvolvimento à partir da 

observação contínua de pré e coo-requisitos necessários a absorção dos conteúdos, 

ao desempenho acadêmico e à vida profissional do egresso. Está, portanto 

vinculado a todo o processo acadêmico no percurso temporal do aluno em qualquer 

uma das Faculdades JK. 

Objetivos  

● Reduzir problemas como a evasão ou reprovação do aluno já nos 

períodos iniciais do curso é um dos objetivos primordiais; 
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● Prever ações metodológicas no planejamento de ensino que visem 

a ajustar e corrigir essas disfunções oriundas do Ensino Médio; 

● Rever os conteúdos e contextualizando a didática de maneira a 

ocorrer uma adaptação corretiva sem prejuízo da melhoria da 

qualidade do ensino e nem daqueles que demonstrem preparo em 

nível maior. 

Para nortear e institucionalizar as atividades de nivelamento cria-se este 

projeto prevendo a sua aplicação conforme os mecanismos a seguir: 

O Programa de Nivelamento procura diagnosticar e atender os pré-requisitos 

essenciais para introdução de novos conteúdos e nivelar, entre os alunos as 

condições cognitivas, emocionais e sociais dos educandos, para buscar minimizar o 

fracasso escolar oriundo desses distúrbios.  

Para isso prevê ações preventivas e terapêuticas dos desníveis, nos aspectos 

considerados importantes. 

Com o objetivo de expandir e melhorar os conteúdos vistos no Ensino 

Fundamental e Médio e ainda ampliar a qualidade dos discentes para fazer frente 

aos desafios que encontrarão no Ensino Superior, a JK desenvolve um Programa de 

Revisão de Conteúdos Elementares aos ingressantes através do Processo Seletivo.  

Os conteúdos são ministrados por professores da IES. As aulas e demais 

atividades de nivelamento serão organizadas e realizadas para alunos entrantes que 

demandem capacitação em disciplinas fundamentais, independentemente do curso 

em que estejam matriculados. 

A JK ainda visa atender ao aluno que esteja em condições de reprovação 

e/ou com dificuldades para acompanhamento dos estudos, quer por deficiências 

identificadas pelos serviços de atendimento Psicopedagógicos ou mesmo por 

carência de pré-requisito de conhecimento. 

Identificada a carência por meio do professor em sala de aula, nos resultados 
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do processo seletivo e/ou por outras vias, o aluno será convidado a participar do 

programa. 

Para mais adaptação do aluno às rotinas da IES e para o conhecimento do 

seu currículo, as semanas acadêmicas de início dos semestres letivos, serão 

importantes não apenas para acolhimento, mas para detectar essas deficiências. 

O nivelamento dos alunos é realizado sempre que necessário no contraturno 

mediante inscrição voluntária do aluno se constituindo em serviços extracurriculares.  

O programa de nivelamento poderá ser oferecido por meio de cursos e 

atividades quer na forma presencial em períodos letivos especiais ou em dias e 

horários não coincidentes com os de atividades normais do curso, consistindo em 

aulas, reuniões e outras formas de ensino, a cargo de professores e monitores ou à 

distância, sob a forma de tutoria on-line, em link próprio do Moodle. Ambiente Virtual 

Institucional, em dias e horários agendados, podendo apoiar-se em textos didáticos 

ou gravações de áudio e vídeo ou em meio eletrônico e, ainda, em atividades junto à 

Biblioteca ou Unicollege. 

Programas Complementares 

Além das atividades de diagnose e inserção daqueles alunos que 

demonstrem alguma dificuldade nos resultados do processo seletivo, tais como: 

linguagem deficitária, falta de argumentação, gramática errada, cálculos com erro de 

procedimento, falta de domínio no uso de aplicativos e sistemas operacionais, falta 

de conhecimento básico em conteúdos específicos e necessários a compreensão 

pedagógica, a Faculdade adota outros programas que de alguma maneira auxiliam e 

colaboram com o processo de ajustamento do acadêmico aos conteúdos, tais como: 

1. Programa de Monitoria, onde ele poderá desenvolver as habilidades, 

para profissionalização. 

2. Programa de Extensão, onde o acadêmico poderá aprofundar 

conhecimentos em conteúdos que irão auxiliá-lo na compreensão das 

atividades didáticas de sala de aula, podendo participar de cursos de 
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Língua Portuguesa, Matemática, Informática Básica, Libras, conteúdos 

de atualização interdisciplinares, e requisitos legais e normativos 

previstos pelo INEP e etc. 

3. Programa de Acolhida ao Acadêmico, com programação na abertura 

do semestre, onde ele pode conhecer a vida universitária e de forma 

mais identificada, obter maior nível de adaptação ao nível de ensino. 

 

Programas Curriculares 

O nivelamento, como tal é identificado pelo professor e assim ocorre no 

acesso e durante todo o processo de ensino e aprendizagem do acadêmico, sendo 

por meio do professor que o Centro de Psicopedagogia e a Coordenação 

Pedagógica procederão a inserção desse acadêmico nas ações que visem o 

suprimento das deficiências apontadas, obviamente respeitando a disponibilidade e 

o interesse  do acadêmico em participar. 

A execução do Programa contará ainda com o apoio do Centro de 

Atendimento ao Aluno, da Biblioteca, do Unicollege e demais setores integrados à 

Coordenação do Curso. 

Quando as atividades forem curriculares os cursos operacionais estão 

incluídos na mensalidade do acadêmico. 

Os cursos de Extensão abertos à comunidade e que o acadêmico deseje 

participar, terão custos adicionais, podendo esse utilizar a aprendizagem para fins de 

aproveitamento de estudos, sujeito ao regulamento do mesmo. 

Centro Administrativo de Atendimento ao Aluno e a Comunidade 

Órgão de assessoramento da Direção que, entre outras atribuições, cuida da 

distribuição de Bolsas de Estudo aos alunos da Instituição. A Faculdade JK mantém 

um programa de bolsas de estudo com investimento próprio e governamental. 
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A Secretaria: 

A Faculdade JK possui uma Secretaria Acadêmica que atende os cursos 

ministrados. A Secretaria da Faculdade é responsável pelo sistema de 

acompanhamento e registro da vida acadêmica dos alunos, de acordo com 

dispositivos regimentais. 

A Faculdade JK utiliza o sistema eletrônico que funciona conforme consta no 

Manual de Gerenciamento PROSEL – UNICOLLEGE 

Módulo Vestibular / Processo Seletivo 

Os dados das inscrições dos candidatos ao processo seletivo são digitados 

nesse módulo, que gera o total de inscritos, lançamento de notas e classificação dos 

mesmos, e também são registrados em livro ata de acordo com o curso escolhido na 

1º opção do candidato. 

Matrícula 

Quando digitados os dados dos candidatos (no módulo do vestibular), esses 

dados são baixados diretamente para o requerimento da primeira matrícula o aluno, 

quando classificado, onde são impressos e ficando à disposição do mesmo no prazo 

determinado pela Instituição. 

Rematrícula 

O requerimento é gerado automaticamente com todos os dados dos alunos, 

este documento é impresso e fica à disposição do mesmo no prazo determinado no 

calendário escolar da Instituição. 

Histórico Escolar 

Quando requerido pelo aluno, o Histórico Escolar é gerado automaticamente 

pelo Sistema UNICOLEGE, através do seu RA (Registro Acadêmico) e feita uma 

conferência de acordo com o diário de classe dos docentes e liberado para o aluno 

no prazo de sete dias úteis. 
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Lançamento de Notas/Faltas 

O Sistema UNICOLEGE gera um acesso por docente, separado por 

disciplina. Os Professores utilizam-se desse acesso para lançar as notas e faltas dos 

alunos. Depois de lançadas,  é a Secretaria que se encarrega de verificar o Sistema 

do UNICOLLEGE, visando a atualização do boletim on line (de acesso do aluno). 

Aprovação e Reprovação do Aluno 

No final do período letivo estabelecido no calendário acadêmico, é gerado 

um procedimento em um dos módulos do Sistema UNICOLLEGE, na qual serão 

calculadas as notas/faltas para determinar a aprovação ou não do aluno.  

Trancamento e Cancelamento de Matrícula 

É dada baixa em 24 horas, após a entrada do requerimento devidamente 

protocolado na Secretaria pelo Sistema UNICOLEGE. 

Boletim On-Line 

O aluno pode acompanhar bimestralmente, munido do RA(Registro 

Acadêmico) e de uma senha de segurança, suas notas, faltas, gráfico de 

desempenho por disciplina e dados do cadastro, através do boletim on-line, 

localizado na página principal do site da Faculdade JK www.rededeensinojk.com.br. 

As notas e faltas lançadas no sistema UNICOLEGE da Secretaria 

Acadêmica compartilham o mesmo banco de dados que o Boletim on-line, sendo 

assim a consulta do mesmo (pela internet) instantânea, o que quer dizer: lançou na 

Secretaria, já está na Internet. 

Registro de Diploma 

Quando o aluno conclui o curso, o mesmo protocola requerimento na 

Secretaria solicitando o diploma. Depois de confeccionado na gráfica, o mesmo 

retorna a IES para conferência e anexar a documentação necessária para que o 

mesmo possa ser registrado, após todo este processo o diploma é encaminhado 

http://www.rededeensinojk.com.br/
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para o Setor de Registro de Diplomas na UNB – Universidade de Brasília, em 

Brasília - DF. 

Prontuário de Aluno 

A documentação no prontuário dos alunos é organizada da seguinte forma: 

Ficam arquivadas, no mínimo, em duas pastas dentro do mesmo prontuário. 

São elas: Documentos pessoais; Requerimentos diversos como: requerimento de 

matrícula, atestado de matrícula, histórico escolar, entre outros. 

Arquivo dos Planos de Ensino 

Os planos de ensino anuais ou semestrais, das diferentes disciplinas, ficam 

arquivados por curso, antes do início do período letivo. Após o término do Período 

Letivo passam para o arquivo morto. 

Prontuário dos Docentes 

O “Currículo Lattes Documentado” comprovado de cada docente permanece 

arquivado na Secretaria, unido ao dos outros docentes de cada curso. Ficam 

organizados em prontuários dispostos nos arquivos dos cursos. 

Correspondência recebida e expedida 

Arquivo das correspondências recebidas e expedidas permanecem na 

Secretaria separadas por Cursos. 

Atos Administrativos 

A Faculdade possui arquivo próprio contendo Atos de Decisórios, Atos 

Normativos, Atos de Criação, Atos de Designação, Atas, Portarias, Comunicados, 

Ofícios e memorandos, devidamente organizados na Secretaria Acadêmica 

Diários de Classe 

Os diários de classe, destinados ao controle de frequência e faltas dos 
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alunos, são utilizados e de responsabilidade dos docentes, entretanto compete à 

Secretaria zelar por eles, mantendo-os rigorosamente em dia e acompanhando o 

registro do conteúdo ensinado. A Secretaria executa o trabalho diário de entregar e 

receber dos docentes os diários de classe. 

Legislação de Ensino 

A Secretaria mantém arquivo, atualizado constantemente, da Legislação de 

ensino de nível superior. 

Projetos Pedagógicos dos Cursos 

A Secretaria guarda e consulta, quando necessários, o Projeto Pedagógico 

do Curso e Regimento Escolar dos cursos instalados. Os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos elaborados pelos Núcleos Docente Estruturantes da Rede de Ensino JK são 

registrados e os seus autores devidamente reconhecidos, conforme ficha 

catalográfica expedida pelas respectivas Bibliotecas Acadêmicas das IES. 

Protocolo Geral 

É o setor com estreita ligação na Secretaria. É uma extensão e um braço 

operacional, supervisionado pela Secretaria a quem cabe receber e expedir 

documentos de interesse da coletividade acadêmica, docentes e o público em geral, 

que mantém esse serviço em período integral. Ao protocolar qualquer documento o 

interessado recebe um contra protocolo, contendo o prazo para retirar, na qual será 

solicitado no ato da retirada documento. Em média é protocolado cerca de 300 

documentos por mês. 

Carteira de Estudante ou Identidade Estudantil 

É o documento que garante a identidade do aluno e sua vinculação à 

FACULDADE JK . Como só é entregue ao aluno após a matrícula no semestre, pode 

ser substituída pelo horário individual, que comprova estar o estudante regularmente 

matriculado na FACULDADE JK  naquele semestre. 
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Ouvidoria 

A Faculdade JK  mantém um serviço de Ouvidoria que tem por finalidade 

facilitar as relações entre os alunos, a comunidade e a Instituição de Ensino. 

Os registros da Ouvidoria são repassados a Direção da IES que analisará 

cada caso e diante dos resultados tomará as decisões cabíveis para correção das 

disfunções, se este for o caso, ou para a publicação das melhorias se for pertinente. 

A Rede de Ensino JK, além da Ouvidoria disponível 24 horas, possui ainda 

os Centros de Atendimento ao Aluno, implantado em cada uma das IES, além das 

Secretarias Acadêmicas e oferece o serviço 0800 para disponibilidade das 

reclamações, sugestões e manifestações dos alunos. 

Dos resultados da Ouvidoria, são tomadas ações que visam o 

posicionamento da gestão para melhoria dos serviços nos períodos seguintes. 

PROGRAMAS DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS  

A Faculdade entende como missão impar a disponibilidade e o apoio à 

realização de eventos por meio da coordenação de curso, pelos líderes de setores 

específicos e por meio da própria ação de gestão, que movimenta o curso ao longo 

do seu curso. 

Os programas estão identificados em setores: 

1 – Semipresencialidade; 

2 – Oficinas; 

3 – Visitas Técnicas; 

4 -  Enade; 

5 – Atividades Complementares; 

6 – Semana Acadêmica; 
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7 -  Semana Pedagógica; 

8 -  Revista Científica Multidisciplinar Eletrônica do JK –RELF/JK. 

POLÍTICA E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS.  

Na JK os cursos de graduação ofertados devem ensejar condições para que o 

graduado esteja capacitado a compreender as questões científicas, técnicas, sociais 

e econômicas de sua área profissional, apresentando flexibilidade intelectual e 

adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas presentes ou 

emergentes nos vários segmentos do campo de sua atuação. 

Os egressos dos cursos de graduação da JK devem: 

▪ Estar aptos a desenvolver ações, tanto em nível individual quanto 

coletivo, dentro de seu âmbito profissional; 

▪ Assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua 

com as demais instâncias do sistema a que esteja ligado, sendo capaz 

de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de 

procurar soluções para os mesmos; 

▪ Realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos 

princípios da ética; 

▪ Desenvolver ações fundamentadas na capacidade de tomar decisões, 

visando o uso apropriado, a eficácia e o custo-efetividade, dos valores 

humanos e  recursos materiais disponíveis; 

▪ Ser acessíveis e manter a confidencialidade das informações a eles 

confiadas, na interação com outros profissionais e o público em geral; 

▪ Dominar a comunicação verbal, não-verbal, habilidades de escrita e 

leitura e de tecnologias de comunicação e informação; 

▪ Estar aptos, no trabalho em equipe multiprofissional, a assumir posições 
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de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade, além 

de  compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

▪ Estar aptos a tomar iniciativas e a atuar com criatividade e inovação; 

▪ Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto 

na sua prática;  

▪ Ser empreendedores e 

▪ Ter responsabilidade social no exercício de suas atividades 

profissionais. 

Para alcançar o perfil profissional delineado, devem ser desenvolvidas nos 

alunos, ao longo dos cursos, competências e habilidades para: 

▪ Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo em que estiver 

envolvido, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos 

e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada 

de decisão; 

▪ Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais; 

▪ Refletir e atuar criticamente sobre a esfera de sua atuação, 

compreendendo sua posição e função na estrutura ou sistema sob sua 

responsabilidade, controle ou supervisão; 

▪ Dominar os conhecimentos científicos básicos da sua área de atuação  e 

ter raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da 

natureza dos problemas e na sua resolução; 

▪ Conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a 
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leitura crítica de artigos técnico-científicos e a participação na produção 

de conhecimentos; 

▪ Lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as 

políticas de sua área profissional. 

Espera-se que o Egresso da Faculdade JK demonstre o espírito pioneiro 

daqueles que construíram o nome JK no país, saibam superar os obstáculos e 

desbravar os caminhos além das ofertas regionais e sejam capazes de 

desempenhar as funções profissionais com o conhecimento adquirido, as 

competências desenvolvidas e as habilidades aprimoradas enquanto acadêmico de 

um curso JK. 

Ao destacar-se em suas funções profissionais, sejam detentores de 

comportamentos éticos, primando por princípios de cidadania critico-conscientes, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico-social do seu país e as condições 

de civilidade humana. 

Espera-se que o egresso do JK tenha uma formação profissional de 

qualidade e demonstre aptidão para o exercício das atividades em que obteve a 

formação acadêmica.  

Seja um profissional capaz de realizar trabalho em equipe, com ética, 

fidedignidade e respeito ao próximo, discreto e responsável em suas obrigações 

constitucionais de cidadão e comprometido com as ações que promovam o 

aperfeiçoamento da sociedade e da posição do ser humano na mesma. 

Nesse contexto, prioriza-se a formação do profissional com característica 

humanista, capacidade reflexiva e formação generalista e crítica, atuando e 

atualizando-se continuamente para o sucesso pessoal, profissional e social. 

Por outro lado, esse egresso deve ter uma formação técnica, operacional e 

humanista de excelência. Nesse âmbito, respeitando os limites éticos e profissionais 

no trato com negócios e pessoas. 
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Atuação dos Egressos da IES no Ambiente Socioeconômico. 

A Associação de Alunos e Egressos da Faculdade JK tem por objetivo levar 

em consideração a promoção do bom relacionamento efetivo e organizacional, 

contribuindo para ampliar os serviços educacionais prestados, além de promover 

uma discussão e aplicação de políticas capazes de contribuir para a produção de 

conhecimentos sobre a realidade educacional, bem como, estabelecer uma maior 

interação que corresponda aos anseios dos alunos e ex-alunos egressos da 

Instituição.  

Esta Associação é constituída de pessoa jurídica de direto privado, sem fins 

lucrativos, sendo regida pelas disposições contidas na legislação vigente e normas 

expressas nesse regimento, sendo composta por um número ilimitado de 

associados, sem discriminação de nacionalidade, credo político e religioso, etnia, 

sexo, com sede e foro, na cidade de Brasília, Distrito Federal, na Capital Federal. 

A Associação de Alunos e Egressos da Faculdade JK tem por finalidades: 

I. Promover a defesa intransigente e a valorização da profissão; 

II. Congregar Alunos (as), e ex-alunos (as), e apoiadoras(es) da 

Faculdade JK para incentivar o espírito de união e solidariedade entre 

seus membros, promovendo a tomada de consciência sócio-política no 

pleno exercício da cidadania; 

III. Promover o desenvolvimento técnico, científico, cultural, profissional e 

político que favoreça o avanço e a valorização da profissão que 

escolheu; 

IV. Promover a articulação com as demais entidades representativas dos 

Tecnólogos, Bacharéis e Licenciados de áreas afins, na defesa dos 

interesses da profissão; 

V. Promover projetos que visem a melhoria da assistência nas políticas 

educacionais de ensino; 

VI. Representar os interesses profissionais, dos discentes, ex-alunos e ex-

alunas da graduação e da pós-graduação da Faculdade JK, nos fóruns 
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de entidade de áreas afins e de outras áreas de interesse; 

VII. Articular com outras entidades e trabalhadores em geral, visando a 

adoção dos mecanismos para a defesa de uma política que favoreça o 

continuado avanço assistencial e concomitante da evolução científica e  

tecnológica; 

VIII. Participar efetivamente dos movimentos em defesa da cidadania e das 

questões de gênero; 

IX. Promover intercâmbio com outras associações regionais, nacionais e 

internacionais das áreas específicas e de áreas afins podendo filiar-se 

a organismos nacionais e internacionais; 

X. Promover projetos de gestão e planejamentos de programas para o 

atendimento, nas áreas de conhecimento da formação acadêmica 

oferecida pela Faculdade JK; 

XI. Divulgar trabalhos e estudos de interesse relativos à profissão, 

realizando Congressos, Jornadas ou Seminários em âmbito nacional 

ou regional, para fomentar o debate dos problemas profissionais nos 

campos de ensino, pesquisa e exercício; 

XII. Manter um centro de informações científicas para fomentar estudos 

pertinentes aos Bacharéis, Licenciados e Tecnólogos egressos da 

Faculdade JK; 

XIII. Manter publicação periódica para divulgação da pesquisa e do 

desenvolvimento técnico científico; 

XIV. Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a 

democracia e outros valores universais; 

XV. Promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos 

técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas 

neste artigo; 

XVI. Divulgar a profissão concluída de forma a esclarecer a formação, as 

competências, as atribuições, os perfis e o campo de atuação dos 

Bacharéis, Licenciados e Tecnólogos graduados na Faculdade JK. 



 
 

   149 

 

 

Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual 

Com a globalização, a inovação tecnológica e a competitividade passaram a 

ser a mola do desenvolvimento econômico. A inovação tecnológica aplica-se a todos 

os setores que produzem, seja por meio da pesquisa seja por meio de investimento.  

O Brasil ainda encontra-se com um dos índices mais baixos ao acesso na 

educação superior na América Latina. Em relação à população entre 18 e 24 anos é 

inferior a 12%. 

As redes digitais estão nos levando para diversas formas de interpretação de 

linguagem, e a necessidade de aprender já não é mais uma mera necessidade de 

manuseio de equipamentos, e sim necessidade de aprendizagem que até então era 

pouco conhecida.  

Temos hoje uma grande parte da população com acesso a internet, e esse 

processo que ocorre num ambiente de rede está no levando às práticas da 

construção do conhecimento. 

O movimento dos softwares livres, nas ciências humanas, e em especial na 

educação, pensa o uso das tecnologias digitais como ferramenta de aprendizagem.  

Sem dúvida é uma questão de reflexão sobre a aprendizagem. É um desafio 

para educadores em qualquer campo do saber, e no campo educacional os desafios 

são muitos, as transformações e as formas de capacitação. 

A sociedade está se tornando complexa. Por ser pouco conhecida, vem 

desafiando as interpretações, bem como os novos ideais educativos. Levando 

nossos alunos a interpretar e compreender as mudanças nos processos educativos 

criou a plataforma Moodle criamos também o acesso remoto para solicitação de 

documentos através do protocolo on-line. 

Semipresencialidade, (ou Disciplinas on line – DOL) para cursos 

presenciais (20% da Carga horaria em ambiente virtual de aprendizagem\) 
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A criação do PORTAL JK que operacionaliza a semipresencialidade e/ou 

Disciplina On Line adota a seguinte interface: 

● O software de comunicação a ser adotado será um gerenciador que 

utilizará a WEB como veículo e buscará atender: 

▪ Cursos à distância, suporte ao ensino presencial e a distância 

com utilização de recursos interativos; 

▪ A virtualização dos serviços administrativos e acadêmicos pela 

disseminação de redes de comunicação e das tecnologias da 

informação; 

▪ A necessidade de criação e fortalecimento de parcerias 

interinstitucionais para a capacitação de recursos humanos 

especializados e transferência de tecnologias. 

● O software é composto por três ambientes distintos –  

▪ O do aluno,  

▪ O do orientador e  

▪ Um ambiente responsável pelas atividades administrativas. 

Abaixo segue a descrição desejável desses três tipos de 

ambientes. 

O ambiente do aluno é projetado para que o mesmo tenha a possibilidade de 

obter suporte às atividades normalmente desenvolvidas em um curso, com acesso 

às aulas, material complementar ao conteúdo das aulas, ferramentas de 

comunicação, descrição do perfil de seus colegas e orientadores e 

acompanhamento do seu desempenho, entre outras. 

As ferramentas que comporão o ambiente do aluno serão: 

● A linha direta é uma ferramenta de comunicação entre alunos, tutores e 

pessoal administrativo, que possibilita o envio de informação sobre os 

cursos e orientação individualizada. Na linha direta você pode entrar 

em contato com a secretaria e enviar mensagens. É importante 

ressaltar que apesar dos alunos terem acesso à linha direta, eles não 

podem enviar mensagens diretamente para o tutor; a mensagem será 



 
 

   151 

 

repassada ao tutor pela secretaria. Isto se deve ao fato de que cada 

turma terá aproximadamente 50 alunos por tutor. Para que o tutor 

possa oferecer atendimento individualizado a cada aluno, a secretaria 

se encarregará de filtrar essas mensagens, direcionando apenas 

aquelas pertinentes ao curso. 

● Tutoria via Web – O software gerenciador a ser adotado proporcionará 

a ampliação do contato virtual entre os alunos e seus tutores e entre 

todos da comunidade, através das diversas ferramentas a serem 

disponibilizadas, tais como blogs e outras semelhantes ao You Tube e 

outros sistemas acadêmicos. 

● O fórum é uma ferramenta de interação entre alunos e tutores que visa 

à troca de informações a respeito do conteúdo dos cursos, 

possibilitando assim compartilhamento das mesmas (troca de 

conhecimento, diferente da linha direta). No fórum pode se inserir 

questionamentos visando direcionar as discussões para um sentido 

desejado e fazendo com que os alunos possam complementar seus 

conhecimentos, além de possibilitar o entrosamento dos participantes. 

● A midiateca é um depósito de material complementar em diversos 

formatos (referências bibliográficas, slides, vídeos, áudios, textos e 

animações). Na midiateca o aluno terá acesso ao material 

complementar ao assunto das aulas, podendo ampliar seu 

conhecimento e descobrir novos aspectos de um determinado assunto. 

● No perfil o aluno poderá encontrar uma descrição dos alunos 

matriculados no curso. Poderá, ainda, em “editar seu perfil” preencher 

ou alterar seu próprio perfil. Esta ferramenta é importante para que os 

alunos se conheçam fora do ambiente de estudo, podendo também 

conhecer o seu orientador. 

● No manual do aluno serão encontradas informações sobre o 

funcionamento do software e as dúvidas mais frequentes. 

● O ambiente de secretaria é onde o aluno poderá acompanhar o seu 

desempenho no curso, trocar sua senha de acesso e tirar suas dúvidas 
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a respeito do sistema. Esta parte do ambiente será ampliada de acordo 

com o surgimento de novas aplicações, vislumbrando o melhor 

acompanhamento do aluno. 

● O Curso:  

▪ Ao trabalhar com a parte do sistema relacionada a cursos Web, o 

aluno acessará seu conteúdo devidamente organizado por módulos e 

aulas. Um módulo é dividido em certo número de aulas. Estas por 

sua vez, são formadas por conteúdo em diversos formatos (texto, 

animações, vídeo, áudio, slides, etc.), atividades complementares 

(indicações feitas pelo orientador para um melhor aproveitamento do 

conteúdo) e exercícios (testes de múltipla escolha). 

No seu ambiente o tutor tem acesso às aulas, materiais complementares, 

ferramentas de comunicação, funções de acompanhamento dos alunos e cadastro 

de material e exercícios complementares. 

As ferramentas que compõem este ambiente são as mesmas do ambiente 

anteriormente descrito, salvo particularidades em determinadas funções e o 

acréscimo de duas outras diretamente relacionadas ao acompanhamento dos 

alunos. 

● A linha direta é uma ferramenta de comunicação entre alunos, tutores e 

pessoal administrativo, que possibilita o envio de informações sobre os 

cursos e orientação individualizada. 

● Tutoria via Web- O software gerenciador a ser adotado proporcionará a 

ampliação do contato virtual entre os tutores, equipe de apoio e de 

coordenação, através das diversas ferramentas a serem 

disponibilizadas para os alunos (blogs e outras semelhantes aos 

demais Sistemas que oferecem a plataforma como Ambiente Virtual de 

Aprendizagem). 

● O fórum é uma ferramenta de interação entre alunos e tutores que visa 

à troca de informações a respeito do conteúdo dos cursos. 

● Midiateca: É um depósito de material complementar em diversos 
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formatos (slides, vídeos, áudio, textos e animações). 

● No perfil encontra-se uma breve descrição dos alunos matriculados no 

curso. O orientador poderá, ainda, em “editar seu perfil” preencher ou 

alterar seu próprio perfil. 

● No manual do tutor ele encontrará informações sobre o funcionamento 

do software e, também, informações a respeito de como montar um 

conteúdo para um curso. 

Além da análise dos softwares disponíveis para utilização e do planejamento 

de toda parte pedagógica, a Faculdade JK irá firmar convênios com grandes 

empresas de telecomunicações do país para o suporte tecnológico necessário à 

implementação dos cursos à distância. 

Utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, disponibilizado pela 

Plataforma Moodle, a Faculdade JK implantará a oferta da semipresencialidade para 

3 disciplinas e pretende expandir a cada semestre o número das disciplinas 

desenvolvidas por este meio até o limite dos 20%, respeitando as exigências legais 

vigentes. 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

LEGENDA 

SEDE 

Sede Administrativa 
Unidade Acadêmica Sede da EAD 

(CÓD. DO ENDEREÇO: 70300944) 
(DF/Brasília – Setor Comercial Sul, Quadra 4 Bloco A N° 94 Ed. Zarife - Asa Sul, 

Brasília - DF) 
CEP nº 70.300-944 

POLOS DE APOIO PRESENCIAL 

Polo de EAD JK 1 
 (COD. DO ENDERECO: ) –  

 (DF/Brasília - Gama - Área Especial Lotes 18 a 22 - Setor Central Lado Leste, s/n) 

Polo de EaD JK  2 
 (COD. DO ENDERECO: 1074281) - 

 (GO/Padre Bernardo - Setor Divinópolis - Rua São Francisco S/N -RIDE/DF) 

Polo de EaD JK 3 
 (COD. DO ENDERECO: 1074270) - 

 (DF/Brasília - Samambaia Norte (Samambaia) - Quadra QN 401 Conjunto B - Conj 
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B Lote 1 e 2, ) 

Polo de EaD JK 4  
(COD. DO ENDERECO: 1074280)  

(GO/Valparaíso de Goiás - Ipiranga - Setor de Chácaras Ipiranga nº 51, Quadra 4 
S/N - RIDE/DF) ) 

Polo de EaD JK 5  
(COD. DO ENDERECO: )  

(GO/Águas Lindas – Rua Ceará, Quadra 11 Casa 13 – Jardim Guaíra) 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – WEBCLASS DA DOCÊNCIA E 
COORDENAÇÃO 

(DF/Brasília - Asa Sul - Quadra SCS Quadra 4, Ed. Zarife, Asa Sul Brasília - DF 

 
MARCO LEGAL: 

No Brasil, as bases legais para a modalidade de educação a distância foram 

estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394, de 

20 de dezembro de 1996), que foi regulamentada pelo Decreto n°5.622, publicado 

no D.O.U. de 20/12/2005 (que revogou o Decreto n° 2.494, de 10 de fevereiro de 

1998, e o Decreto n.° 2.561, de 27 de abril de 1998) com normalização definida na 

Portaria Ministerial n° 4.361, de 2004 (que revogou a Portaria Ministerial nº 301, de 

07 de abril de 1998). 

Em 3 de abril de 2001, a Resolução n° 1, do Conselho Nacional de Educação 

estabeleceu as normas para a pós graduação lato e stricto sensu.  Em outubro de 

2001, o Ministério da Educação, através da Portaria n° 2.253/2001 e posteriormente 

pela Portaria nº 4.059/2004, autorizou a oferta de disciplinas na modalidade a 

distância em cursos de graduação presenciais reconhecidos, até o limite de 20% da 

carga horária total cursada peto aluno.  

Podemos listar as mais recentes normativas para a EAD a seguir:  

1. PARECER CNE/CES Nº: 66/2008 - Diretrizes para credenciamento de 

novas Instituições de Educação Superior e de credenciamento institucional 

para a oferta de cursos superiores na modalidade à distância e normas 

processuais para o trâmite do(s) projeto(s) de curso(s) protocolado(s) em 

conjunto. 
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2. Resolução CNE/CES nº 7, de 8 de setembro de 2011 - Dispõe sobre a 

revogação das normas para o credenciamento especial de instituições não 

educacionais, na modalidade presencial e a distância, e dá outras 

providências. 

3. PARECER CNE/CEB  12/2012 Diretrizes Operacionais para a oferta de 

Educação a Distância (EAD), em regime de colaboração entre os sistemas 

de ensino. 

4. INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2013 Dispõe 

sobre os procedimentos do fluxo dos processos de regulação de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos na modalidade 

EaD. 

5. NOTA TÉCNICA Nº 309 /2013 – CGREAD/DIREG/SERES/MEC. 

6. PARECER CNE/CES Nº 564/2015, aprovado em 10 de dezembro de 

2015 - Diretrizes e Normas Nacionais para a oferta de Programas e 

Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância. 

7. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 1, DE 11 DE MARÇO DE 2016 - Estabelece 

as Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de 

Educação Superior na Modalidade a Distância. 

DA GESTÃO  

A intenção prioritária da Faculdade JK é ampliar as suas relações e 

finalidades precípuas com as carências do mundo contemporâneo, elevando seus 

serviços à bem das novas oportunidades, de maneira que em se expandindo, estará 

desenhando o futuro instaurador da acessibilidade acadêmica e pedagógica para 

todos os seus níveis e viabilizando meios para a internacionalização de ações de 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8824&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=31361-parecer-cne-ces-564-15-pdf&category_slug=dezembro-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=31361-parecer-cne-ces-564-15-pdf&category_slug=dezembro-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
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intercâmbios.5 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Credenciar, como sede, a Faculdade JK 
Guará, para oferta da Educação a 
Distância. 

X X X   

Designar à Diretoria Geral  da 
Mantenedora que em conjunto com a 
Diretoria Regional e com as Diretorias 
das IES, sede e de cada Polo de Apoio 
Presencial, executem as ações que 
demandem dos trâmites dos processos 
de Credenciamento da EAD e 
Autorizações de Cursos em EAD junto ao 
Ministério da Educação. 

X x    

Viabilizar a implantação da Educação a 
Distância em cursos superiores de 
graduação e de pós-graduação, bem 
como gerenciar o desenvolvimento das 
metodologias de ensino semipresenciais, 
como órgão de apoio ao docente e gestão 
da EAD, atribuindo a supervisão direta do 
seu desenvolvimento à Gerência de 
Tecnologias e Ensino, (GTens), órgão 
da Diretoria Geral. 

 X X X  

Instalar Polo de Apoio Presencial à 
Educação a Distância, nos seguintes 
endereços:6 

     

Polo de EaD JK  1 
(DF/Brasília - Asa Sul - Quadra SGAS 
707/907, Lote F, Asa Sul Brasília - DF 

CEP 70390-078 

X X X X X 

Polo de EAD JK 2 
 (COD. DO ENDERECO: 1074271) –  
 (DF/Brasília - Gama - Área Especial 

Lotes 18 a 22 - Setor Central Lado Leste, 
s/n) 

X X X X X 

Polo de EaD JK  3 X X X X X 

                                                 
5 Art. 53. A oferta de cursos superiores na modalidade a distância, por instituições devidamente 
credenciadas para a modalidade, se sujeita a pedido de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento, dispensada a autorização para instituições que gozem de autonomia, exceto para 
os cursos referidos no art. 28, § 2º, do Decreto nº 5.773, de 2006, na forma da legislação. (NR) 
6
 Art. 45. O ato de credenciamento para EAD considerará como abrangência geográfica para atuação da 

instituição de ensino superior na modalidade de educação a distância, para fim de realização das atividades 

presenciais obrigatórias, a sede da instituição acrescida dos polos de apoio presencial. 
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 (COD. DO ENDERECO: 1074281) - 
 (GO/Padre Bernardo - Setor Divinópolis - 

Rua São Francisco S/N -RIDE/DF) 

Polo de EaD JK  4 
 (COD. DO ENDERECO: 1074277) - 

 (DF/Brasília - Recanto das Emas - Setor 
Hospitalar - Lote, parte D, 54) 

X X X X X 

Polo de  EaD JK 5 
 (COD. DO ENDERECO: 1074270) - 

 (DF/Brasília - Samambaia Norte 
(Samambaia) - Quadra QN 401 Conjunto 

B - Conj B Lote 1 e 2, ) 

X X X X X 

Polo de EaD JK 6  
(COD. DO ENDERECO: 1074280)  

(GO/Valparaíso de Goiás - Ipiranga - 
Setor de Chácaras Ipiranga nº 51, Quadra 

4 S/N - RIDE/DF) ) 

X X X X X 

Oferecer 6000 vagas prevendo, a 
implantação, anual crescente e gradativa, 
por polo e por curso as seguintes faixas: 

     

Polo 1,2,4 e 57  2000 2000 2000 2000 

Polos 3 e 5  500 500 500 500 

Elaborar o Plano de Ação da 
Educação a Distância 

x x x x x 

 
DO ENSINO DA GRADUAÇÃO 

Adotando e dando sequência a mesma sistemática de procedimentos 

curriculares implantados para a Educação Presencial, a Faculdade JK, garantindo o 

mesmo nível de qualidade, aplica para Educação a Distância desenvolvendo o 

ensino e a extensão pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, as atividades 

virtuais e as obrigatórias de forma presencial, na sede e nos polos de apoio 

presenciais previstos. 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Aprovar para a oferta pela modalidade à 
distância, os cursos de: 

  X   

Bacharelado em Administração  x    

Licenciatura em Pedagogia      

                                                 
7
 § 1º Polo de apoio presencial é a unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado de 

atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância, 

conforme dispõe o art. 12, X, c, do Decreto nº 5.622, de 2005. 
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Superior de Tecnologia em Gestão 
Recursos Humanos 

   X  

Realizar pesquisa de mercado e estudos 
de viabilidade econômica no sentido de 
expandir a oferta dos cursos na 
modalidade de Ensino a Distância, tendo 
50% de seu currículo ministrado 100% 
por meios virtuais; 

    x 

Elaborar os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos em EAD para os cursos de: 

 X    

Bacharelado em Administração  X    

Licenciatura em Pedagogia   X   

Superior de Tecnologia em Gestão 
Recursos Humanos 

  X   

Desenvolver conteúdos por meio de 
imagens e som, por vídeos ou gravações 
que possam ser utilizados e reutilizados 
pelos alunos em seus estudos, como 
mídia básica para desenvolvimento dos 
currículos  

  x x x 

Auxiliar os alunos no desenvolvimento de 
suas atividades individuais e em grupo, 
fomentando o hábito da pesquisa, 
esclarecendo dúvidas em relação ao 
âmbito de sua atividade, bem como ao 
uso das tecnologias disponíveis; participar 
de momentos presenciais obrigatórios, 
tais como aulas práticas em laboratórios e 
estágios supervisionados, quando se 
aplicam; auxiliar ou assistir o professor 
nos processos avaliativos de ensino-
aprendizagem. 

   x x 

 
DO ESTÁGIO, ATIVIDADES COMPLEMENTARES E TRABALHO CONCLUSÃO 
DE CURSO 
 

As políticas de estágio, prática profissional, elaboração de trabalho de 

conclusão de curso e atividades complementares estão definidas em anexo, assim 

como as políticas de extensão, práticas investigativas e iniciação científica, sendo as 

mesmas aplicadas aos cursos de graduação presenciais já existentes.8 

                                                 
8
 § 2º As atividades presenciais obrigatórias, compreendendo avaliação, estágios, defesa de trabalhos 

ou prática em laboratório, conforme o art. 1º, § 1º, do Decreto nº 5.622, de 2005, serão realizados na 

sede da instituição ou nos pólos de apoio presencial credenciados. 
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Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Oferecer, nos polos de apoio presencial, 
as oportunidades de vivência das práticas 
curriculares e/ou os estágios de maneira 
a atender não apenas os percentuais 
exigidos pela legislação, mas também 
fornecer o norte de qualidade do ensino 
que o aluno merece e o Projeto 
Pedagógico do Curso prevê 

 x x x x 

Aproveitar nos limites estabelecidos pelos 
Regulamentos aplicados ao Ensino 
Presencial, os estudos, os 
conhecimentos, as competências e 
comprovações de realização das 
atividades complementares. 
 

 x x x x 

Disponibilizar as normas brasileiras de 
redação NBRs bem como demais 
orientações que oportunizem o domínio, 
pelos alunos de estratégias de leitura, 
redação e interpretação de textos, 
construção e uso formal de documentos 

 x x x x 

Manter disponibilizado no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem os 
Regulamentos próprios, bem com o 
Regimento Acadêmico, de maneira a 
instrumentalizar o aluno dos seus direitos, 
deveres e orientações para bem 
realização de suas atividades e vivências 
acadêmicas 

x x x x x 

 
DO ENSINO NA PÓS-GRADUAÇÃO 
 

A pós-graduação, ofertando cursos de 12 meses de duração, com 400 horas 
cada, deve contribuir, para incentivar a formação continuada dos alunos da 
graduação, colaboradores e funcionários, bem como favorecer a melhoria do ensino 
com a participação articulada dos professores que podem interagir em práticas e 
teorias, em todos os cursos e níveis do ensino superior.9 
 

Pos-Graduação 
202

1 
202

2 
202

3 
202

4 
202

5 

                                                 
9
 Art. 54. O pedido de autorização de curso na modalidade a distância deverá cumprir os requisitos pertinentes aos demais 

cursos superiores, informando projeto pedagógico, professores comprometidos, tutores de EAD e outros dados relevantes 

para o ato autorizativo, em formulário eletrônico do sistema e-MEC. 
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Direito da Propriedade Intelectual e da Informação 
  

X X X 

Direito Comercial Internacional 

  
X X X 

Direito Financeiro Internacional 
  

X X X 

Direito Transnacional 

  
X X X 

Direitos Humanos 
  

X X X 

Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil 

  
X X X 

Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 
  

X X X 

Direito Educacional 

  
X X X 

Direito Tributário 
 

X X X X 

Gestão Jurídica da Saúde 

  
X X X 

Licitações e Contratos 
  

X X X 

Finanças e Política Econômica 

 
X X X X 

Finanças e Gestão do Setor Financeiro 
  

X X X 

Administração de Marketing 

  
X X X 

MBA em Gestão de Academias e Clínicas de Bem 
Estar 

  
X X X 

MBA em Energia 

  
X X X 

MBA em Gestão do Conhecimento 
  

X X X 

MBA em Gestão do Esporte 

  
X X X 

MBA em Design Thinking 
  

X X X 

MBA em Inovação 

  
X X X 

MBA Em Gestão De Marketing 
  

X X X 

MBA em Gestão de Publicidade e Propaganda 

  
X X X 

Jornalismo Digital 
  

X X X 

 MBA em Redes Sociais 

  
X X X 

Retórica e Oratória 
  

X X X 

Comunicação Pública 

  
X X X 

Contabilidade Pública 
  

X X X 

MBA em Gestão Pública 

 
X X X X 

MBA em Psicologia Organizacional 
 

X X X X 

MBA em Redes Sociais 

 
X X X X 

Gestão de Recursos Humanos 
 

X X X X 

Direito da Propriedade Intelectual e da Informação 

 
X X X X 

Direito Comercial Internacional 
 

X X X X 

Direito Financeiro Internacional 

 
X X X X 

Direito Transnacional 
 

X X X X 

Direitos Humanos 

 
X X X X 

Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil 
 

X X X X 

Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 

 
X X X X 

Direito Educacional 
 

X X X X 

Direito Tributário 

 
X X X X 

Gestão Jurídica da Saúde 
 

X X X X 

Licitações e Contratos 

 
X X X X 

Finanças e Política Econômica 
 

X X X X 
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Finanças e Gestão do Setor Financeiro 
 

X X X X 

Administração de Marketing 

 
X X X X 

MBA em Gestão de Academias e Clínicas de Bem 
Estar 

 
X X X X 

MBA em Energia 

 
X X X X 

MBA em Gestão do Conhecimento 
 

X X X X 

MBA em Gestão do Esporte 

 
X X X X 

MBA em Design Thinking 
 

X X X X 

MBA em Inovação 

 
X X X X 

MBA Em Gestão De Marketing 
 

X X X X 

MBA em Gestão de Publicidade e Propaganda 

 
X X X X 

Jornalismo Digital 
 

X X X X 

 MBA em Redes Sociais 

 
X X X X 

Retórica e Oratória 
 

X X X X 

Comunicação Pública 

 
X X X X 

Contabilidade Pública 
 

X X X X 

MBA em Gestão Pública 

 
X X X X 

MBA em Psicologia Organizacional 
 

X X X X 

MBA em Redes Sociais 

 
X X X X 

Gestão de Recursos Humanos 
 

X X X X 

 
10 - As atividades de Pós-graduação, ocorrerão no NEAD Núcleo de Educação a 

Distância, localizado à: (DF/Brasília - Asa Sul - Quadra SCS quadra 4, Ed. Zarife, 

Asa Sul Brasília – DF, local onde também se concentrará as atividades de regência 

dos docentes quando em plantão presenciais de trabalho. 

 
DA PESQUISA 

A Faculdade JK entende que a ciência inova e cresce por meio da pesquisa e 

por ela se redescobre, sendo por isso que incentiva a iniciação científica quer por 

meio dos conteúdos da Metodologia Cientifica ou por meio da aplicação de 

procedimentos de ensino que visem à estimulação da criação cultural e da produção 

intelectual.  

O espirito de busca, de procura, de critica e análise documental, virtual 

constitui o pensamento didático-pedagógico que se pretende seja o norte da ação 

                                                 
10

 § 4º As atividades presenciais obrigatórias dos cursos de pós graduação lato sensu a distância poderão ser realizadas em 

locais distintos da sede ou dos pólos credenciados. 
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docente no desenvolvimento dos seus conteúdos curriculares. Com o pensamento 

reflexivo na busca dos novos conhecimentos, até a rotina e o hábito de atitudes 

investigativas é como deve agir docentes e discentes da Educação à Distância.  

Os estudos, as leituras, as escritas, o entendimento e a interpretação dos 

achados documentais no mundo virtual devem elevar o domínio cognitivo dos 

alunos. Dessa forma, associada a construção do Trabalho de Conclusão de Curso, o 

aluno deverá demonstrar ao redigirem as suas ideias e aprendizagens as 

competências para o uso adequado das normas técnicas em um padrão que o 

identifique como um acadêmico que teve nos princípios da pesquisa sua fonte de 

conhecimento. A produção intelectual e suas publicações serão fontes de especiais 

demonstrações. 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Apresentar o painel expositivo das 
criações virtuais dos alunos da EAD 

   X X 

Publicar o CADERNO DAS IDEIAS, como 
resultado das produções intelectuais 
oriundas das pesquisas documentais dos 
alunos da EAD 

  X X X 

Realizar FÓRUNS  DE IMAGENS, 
contendo fotografias, desenhos e objetos 
criados pelos alunos da EAD 

  X X X 

 
DA EXTENSÃO 
 

A atividade de extensão possui destaque, pois nela se articula o ensino e a 

pesquisa e com ela os docentes e discentes oportunizam a flexibilização, a dinâmica 

acadêmica e a vida curricular que seus cursos exigem, contextualizando e colocando 

os conteúdos sob a ótica das práticas de atualizações interdisciplinares. Ainda, 

permeiam-se as diferentes formas de relações do Curso com a Sociedade de modo 

a levar a IES para além dos seus muros. 

 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Realizar pelo menos uma atividade de 
extensão virtual, com os alunos por 
período letivo 

  x x x 
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Dar apoio às Coordenadorias de curso 
para realização de eventos de extensão 
desenvolvido em parceria com outras IES, 
de maneira a criar a multilateralidade na 
relação com os outros setores da 
sociedade.  

  x x x 

Incentivar a participação interdisciplinar 
entre os cursos, entre os conteúdos de 
maneira a criar-se por meio de conceitos 
complementares previstos nos requisitos 
legais e normativas do MEC um elo entre 
teoria e prática das ações sociais e seu 
reflexo no conhecimento acadêmico. 

 x x x x 

Oferta do Curso de Extensão em Tutoria 
do Ensino Superior a Distância, com 
Carga horaria de 200 horas, regime 
modular periodicidade trimestral, via EAD, 
500 vagas  

 x    

Oferta do Curso de Extensão Didática 
aplicada a Andragogia, com 80 horas, 2 
Períodos, modular, e 300 vagas, via EAD 

  X   

 
DA AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
Sistemática do processo de avaliação do ensino aprendizagem 
 

Reportemo-nos aos conceitos de Bloom (1993) sobre a avaliação do processo 

ensino-aprendizagem, para fundamentar as concepções de ensino-aprendizagem e 

formas de identificação do desempenho acadêmico dos alunos da Educação a 

Distância, respeitando as seguintes funções do processo avaliativo: 

 

a) Diagnóstica (analítica),  

b) Formativa (controladora), e 

c) Somativa (classificatória). 

 
Avaliação Diagnóstica 

 

Na concepção diagnóstica concentramos as ações de nivelamento 

enquanto concebemos o perfil do candidato e suas condições prévias de 

conhecimento, habilidades e desenvolvimento psicopedagógicos, para antes do 
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inicio dos estudos e realização das atividades se execute programas específicos de 

preparação e prévia equiparação aos perfis de egresso que desejamos preparar.  

Nessa etapa, tanto o Coordenador de Curso, quanto Psicopedagógico e em 

especial o Professor têm papeis fundamentais; cada um com suas estratégias de 

identificação das deficiências, quanto os funcionários do atendimento e a família, 

visto que todos podem observar e informar comportamentos que visem a oportunizar 

a melhoria do desempenho do aluno. 

Pré-requisitos e coo-requisitos de conhecimentos e conteúdos. 

Com vistas ao nivelamento e visando o diagnóstico dos pré-requisitos do 

aluno, o professor disponibilizará no início do semestre letivo, três temas 

fundamentais da disciplina, com o material e fontes de pesquisa e em data 

previamente agendada, no inicio do período letivo, irá sortear em sala um dos temas, 

e o aluno deverá fazer uma redação, de no mínimo 35 linhas, discorrendo sobre o 

tema do assunto sorteado. Os temas terão pertinência com o objetivo da respectiva 

disciplina. Ao final do semestre o professor repetirá o teste, sobre o mesmo tema e 

critérios. 

Nesta redação, o professor irá avaliar: 

● O entendimento do aluno em relação à disciplina, por meio das áreas 

de conhecimento utilizada para desenvolver o tema, dentro dos limites 

estruturais do texto dissertativo-argumentativo;  

● A norma culta da língua através da escrita correta, colocando os pontos 

finais, virgulas e tudo mais que lhe seja pressuposto; 

● A coerência na organização e interpretação das informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista em relação ao 

assunto. O objetivo é avaliar se o aluno tem conhecimento abrangente 

e/ou noção do que se constitui a disciplina que vai estudar, 

demonstrando assim o atendimento dos pré-requisitos tanto de 

conhecimento quanto do domínio da língua pois também, se deseja 
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saber se ele soube abordar o tema proposto de uma maneira 

abrangente, sem perder de vista o tema principal; 

● O nível do pensamento racional do aluno por meio dos mecanismos 

linguísticos, utilizados para a construção da argumentação (advérbios, 

locuções adverbiais e as conjunções verbais); 

● O nível de pensamento crítico e ético ao argumentar as possíveis 

soluções para o problema abordado, demostrando respeito aos valores 

humanos e a diversidade sociocultural. 

Dos resultados serão extraídos os alunos que apresentem dificuldades e não 

tenham atendido os requisitos da redação, para comporem as turmas de 

Nivelamento ou de Monitoria, caso seja de interesse e o aluno apresente 

disponibilidade para participação. 

À partir desses resultados o professor poderá construir o Plano de Ensino11 

quando, contemplará os conteúdos programáticos do ementário, escolhendo a 

melhor metodologia de ensino e técnicas didático pedagógicas para a regência dos 

mesmo, respeitando dessa forma o nível da turma. 

Os testes finais do Nivelamento e da Monitoria serão referenciais para 

comprovar o crescimento dos alunos e do desempenho do mesmo na disciplina e/ou 

dos programas que participar na IES. 

Avaliação Formativa 

 

Na concepção formativa o ambiente acadêmico e todos os seus atores, 

ferramentas e instrumentos são componentes indissociáveis, visto que dele resulta a 

conjugação concreta e contextualizada da teoria, prática e contextualização dos 

conteúdos curriculares com as oportunidades de mudança comportamental do 

                                                 
11

 O plano de ensino é praticamente a “bússola” da disciplina e nada melhor do que o aluno ter uma visão coerência e 

padronizada para uso na EAD. 
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aluno/profissional.  

Esse estágio da avaliação implica na composição múltipla de estratégias que 

envolvem métodos de observação, a demonstração, a experimentação, precisos e 

claros, bem como vivências e criticas construtivas de bases conceituais que 

promovam a absorção, o entendimento e um posicionamento progressista sobre a 

aprendizagem significativa.  

Nesta etapa da avaliação, todos os atores dos programas curriculares estão 

no foco do aprender a aprender, aprender fazendo, para aprender a conhecer e ter, 

sendo por isso que tanto aluno, quanto professor se inserem no cerne do processo 

de avaliação do ensino e da aprendizagem para identificar as bases que resultam 

nas boas práticas e favoreçam a compreensão do seu próprio processo de 

aprendizagem, na identificação consciente de suas capacidades, bem como no 

domínio de formas práticas de resolução de problemas e estudos de caso.  

Em especial, na Educação a Distância, onde a dialética de comunicação se 

baseia na troca de informações e na lógica do entendimento do argumento tem-se 

nos métodos de avaliação formativa o principal foco do ensino e da aprendizagem.12 

A avaliação “é um processo contínuo, sistemático, compreensivo, 

comparativo, cumulativo, informativo e global, que permite avaliar o conhecimento do 

aluno” 13 (Juracy C. Marques 1976). Mas é também um processo que resulta no 

somatório de competências que no decorrer do desenvolvimento humano se 

confunde e o identifica com suas capacidade e domínio para o “fazer” profissional e 

pessoal. 

Avaliação Somativa 

Na concepção somativa quando a perspectiva da avaliação é posicionar o 

                                                 
12

 Cowie e Bell definem como um processo bidirecional entre professor e aluno para aprimorar, regular e orientar a 

aprendizagem. Black e William consideram a avaliação formativa a função de dar feedback na aprendizagem. Nicool e 
Macfarlane-Dick têm conduzido pesquisas em avaliação formativa, mostrando como esses processos podem ajudar estudantes 
a reconhecerem seus processos de aprendizagem. 
13

 MARQUES, Juracy C. A aula como processo. Porto Alegre: Globo, 1976 
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aprendiz na escala e/ou nível de aprendizagem prevista o JK, procura seguir seus 

regulamentos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação especifica do 

curso e, sobretudo, aplicar critérios claros, e mais simples possíveis, na forma de 

classificar; haja vista que na mensuração implica estabelecer os critérios da 

apuração, os indicadores da aprovação, bem como os cálculos e ferramentais para 

estabelecer a promoção e certificação do grau. 

É importante que os três níveis estejam intimamente articulados para que os 

resultados sejam promissores para o Curso, IES, aluno e toda comunidade 

acadêmica. 

OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

O processo de avaliação acadêmica tem por objetivo fundamental contribuir 

para instaurar um processo de reflexão e debate, que conduza ao delineamento de 

um projeto da Faculdade, amplo e irrestrito e fornecer subsídios para a tomada de 

decisões consciente e precisa; de forma a possibilitar ao avaliando um processo 

justo e que venha refletir efetivamente a aferição dos seus conhecimentos. 

A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina abrangendo a 

frequência e nesse caso de Educação a Distância, 14o cumprimento das atividades 

programadas com êxito o aproveitamento do desempenho acadêmico cabendo ao 

Coordenador a responsabilidade da supervisão e controle. 

O aproveitamento acadêmico é avaliado através de acompanhamento 

contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos no conjunto de avaliações de cada 

disciplina e composto de uma série de instrumentos progressivos que permitirão para 

reorientar o aprendiz no desenvolvimento das aprendizagens e o professor, no 

replanejamento das atividades.  

METODOLOGIA E PROCESSOS:  

                                                 
14

 Estabelecimento de cronograma no semestre com o valor de cada atividade pontuada, o 

numero de presenças em cada atividade pontuada e não pontuadas e os respetivos prazos de 

envio das atividades pelo aluno e prazos da devolutiva, resultado pelo professor. 
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Avaliação Virtual:  

Criação de atividades virtuais padronizadas, pontuadas e não pontuadas 

em quantidades coerentes com a carga horária de cada disciplina; 

Para fins de computação de frequências serão considerados os índices de 

realização pelo aluno, ao número de atividades ofertadas pelo professor e 

disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Por meio de um cronograma, no período letivo, serão publicadas as 

atividades, com seus respectivos valores de pontuação e carga horária 

correspondente a cada atividade pontuada e não pontuadas bem como, os 

respetivos prazos de envio das atividades pelo aluno e prazos da devolutiva, 

resultado pelo professor. 

Um Calendário Acadêmico especifico da Educação a Distância, será 

publicado à exemplo do modelo que o JK adota para a Educação Presencial. 

Visando a um maior controle e sigilo da prova, será criado, no AVA, um 

ambiente exclusivo onde cada professor fará a inserção das provas (A1, 2ª chamada 

A1), (A2, 2ª chamada A2) e A3), conforme modelo de prova. 

Também, está previsto um fluxo deste processo, desde a elaboração da 

prova, passando pela correção, até a devolução aos alunos e os devidos 

lançamentos das notas no sistema Unicollege. 

Avaliação presencial:  

No período previsto no Calendário Acadêmico, o JK, disponibilizará as 

atividades obrigatórias e presenciais que envolvem: 

a. Práticas Curriculares 

b. Atividades Complementares 

c. Trabalho de Conclusão de Curso 
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d. Estágio Curricular Supervisionado 

e. Avaliações Presenciais: 

i. 2ª Avaliação Presencial = A2 

ii. Exame Final 

iii. Provas Substitutivas. 

Todo material de estudo e avaliação na Educação a Distancia, terá 

padronização conforme Programa de Identificação Institucional do JK e o Material 

Instrucional será baseado na Bibliografia prevista nos Ementários e Planos de 

Ensino, disponibilizadas de maneira virtual e física, nas Bibliotecas dos Polos de 

Apoio Presenciais e na Biblioteca Pearson Virtual, como uso do Sistema 

Unicollege. 

VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

A verificação do rendimento escolar compreende a avaliação do 

aproveitamento e a apuração da assiduidade e obedecerá aos seguintes critérios: 

● Contínuo: ocorrerá em todo o processo de ensino-aprendizagem, nas 

suas mais diversas formas: pesquisas, projetos, trabalhos individuais e 

em grupo, prática de laboratório, seminários, provas teóricas e práticas 

que permitam a detecção de eventuais deficiências e as possíveis 

correções/recuperação, durante o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas; 

● Cumulativo: ocorrerá a partir dos resultados cumulativos apresentados 

pelo aluno, no transcorrer das diversas atividades e durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem; 

● Crítico: serão criadas, durante o aprendizado, as oportunidades de 

avaliação conjunta por docente/discente e equipe técnica, favorecendo a 

prática do diálogo, da crítica, da autocrítica e do autoconhecimento. 
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Serão priorizados instrumentos integradores e estimuladores da autonomia 

da aprendizagem, tais como: pesquisas, visitas técnicas, relatórios, atividades 

práticas e, principalmente, os projetos construídos ao longo do processo de 

aprendizagem. 

Para sanar as falhas de aprendizagem constatadas o professor buscará 

identificá-las, juntamente com o aluno, e encontrar novas alternativas metodológicas 

adequadas, avaliando e aperfeiçoando o trabalho didático.  

A avaliação do desempenho é aplicado de acordo com o Regimento 

Acadêmico. 

A verificação do aproveitamento escolar do aluno em cada disciplina, é 

realizada através de trabalhos escolares, exercícios, testes e provas, cabendo ao 

professor sua elaboração bem como o julgamento dos resultados.  

As disciplinas terão pelo menos duas provas presenciais de frequência 

obrigatória ao longo do semestre, de acordo com o Calendário Acadêmico e o Plano 

de Ensino do professor da Disciplina. 

Os registros da verificação do rendimento escolar são de responsabilidade 

do professor, através de anotações em Diário de Classe, com encaminhamento à 

Secretaria para a devida escrituração. 

 

Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Acadêmico na Educação a 
Distância 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e 

integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos 

sistemáticos e cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em 

relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção 

na realidade, para o exercício profissional e científico e para a educação continuada.  

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios:  
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I. Contextualização da avaliação;  

II. Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

III. Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação;  

IV. Identificação e verificação de habilidades e competências 

adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares. 

 

CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina; 

A realização das atividades é obrigatória conforme previstas nos Planos de 

Ensino de cada componente curricular da na Matriz Curricular e no Projeto 

Pedagógico do Curso devendo o aluno comprovar mediante registros nos Relatórios 

emitidos pela Plataforma e Ambiente Virtual de Aprendizagem, quando ofertadas a 

distância bem como pelos Diários de Classe quando realizadas sob a forma 

presencial no Polo de Apoio Presencial ou Sede devendo ser considerado o mínimo 

75%¨das atividades efetivamente ofertadas, realizadas pelos alunos. 

A avaliação do desempenho acadêmico é feita com atribuição de notas de 0 

(zero) a 10 (dez); 

A Faculdade JK admite o arredondamento das médias considerando a 

decimal na escala de 0,5 para mais; 

Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que deixar de submeter-se a qualquer 

das verificações descritas neste Projeto, nas datas previstas em Calendário 

Acadêmico especifico da EAD, nas atividades presenciais obrigatórias;, bem como 

ao que nela utilizar-se de meio fraudulento detectado, seja quando da realização da 

ação irregular ou através da sua comprovação a posteriori. 

PRIMEIRA AVALIAÇÃO – A1 

A Primeira Avaliação contempla 2 módulos de conteúdos programáticos, 

sendo eles: 



 
 

   172 

 

● Módulo I 

● Módulo II 

A primeira avaliação A1 está sob a autonomia didático pedagógica do 

professor podendo esse, aplicar quantas atividades, testes, exames e provas 

quantas considerar pertinente para obter a nota do aluno, com as atividades virtuais 

valendo 40% da nota e a prova presencial valendo  60%.da nota. 

a).VA - Verificação de Aprendizagem – avaliação individual escrita e/ou 

prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo 

programático cumulativo, prevista em calendário específico.  

b).OAt -Outras Atividades– obtida por meio de verificação do rendimento 

do aluno em atividades (individual ou em grupo), de investigação (pesquisa, 

iniciação científica, práticas investigativas), de extensão, trabalhos de campo, 

seminários, resenhas, fichamentos e outras formas de verificações previstas no 

Plano de Ensino do Professor, respeitado o Calendário Acadêmico, traduzidas em 

notas. No caso de trabalho em grupo, deverá ser considerado o desempenho 

individual de cada aluno.  

a) As VAs – Verificações de Aprendizagem serão em número de até três 

atividades no período letivo, em cada componente curricular, mediante autonomia do 

professor e com as seguintes pontuações:  

-VA 1 = 15 pontos  

-VA 2 = 25 pontos  

-VA 3 = 35 pontos  

b) As OAts – Outras Atividades terão o valor total de 25 pontos, os quais 

poderão ser distribuídos em várias atividades, a critério do professor do componente 

curricular.  

NA1= Nota da Avaliação 1 – resultado obtido pelo somatório das VAs 

(Verificações de Aprendizagem) + OAt -Outras Atividades.  
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SEGUNDA AVALIAÇÃO 2 – A2 

A Primeira Avaliação contemplam 2 módulos de conteúdos programáticos, 

sendo eles: 

● Módulo III 

● Módulo IV 

A segunda avaliação A2, também está sob a autonomia didático 

pedagógica do professor podendo esse deverá aplicar apenas um único instrumento 

de avaliação, escrita, ou oral, ou prova ou atividade que contemple todos os 

conteúdos da disciplina ministrada até a data da aplicação da avaliação; com as 

atividades virtuais valendo 40% da nota e a prova presencial valendo  60%.da nota.  
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SEMESTRE  METODOLOGIA DE ENSINO E SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 

1º 
BIMESTRE 

UNIDADE 

 

ATIVIDADES NO AVA 

  

ATIVIDADES 
PRESENCIAIS 

 
VIRTUAIS NO AVA ATIVIDADE PONTOS NOTA CH 

PRESENCIAIS 
SALA 

NOTA CH 

AMBIENTAÇÃO       Fórum de Ambientação     

40% 

6 

Encontro 
Presencial 

NP 

3 

 Fórum de Noticias      0  

 Oficina de Instrutoria     3  

 Subtotal      9  

MÓDULO I       Fórum de Estudos      6 

Avaliação 
(A1) 

60% 

3 

 
Fórum de Discussão de 
Conteúdos (Chat)   

  1  

 
VAs -Verificações de 
Aprendizagem  VA1 

15 3  

 VA2 25 3  

 Subtotal   40 13  

MÓDULO I I  Fórum de Estudos      6 

2ª Chamada 

 

 
Fórum de Discussão de 
Conteúdos (Chat)   

  1  

 
VAs – Verificações de 
Aprendizagem  VA3 

35 3  

 
 

OAts – Outras Atividades    
25 2 

 
 
 

 
 Subtotal   

60 
  

12  
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TOTAL DE HORAS 1º BIM = 40 horas   
  

  34 
 AV(4,0) + AP(6,0) =  
10,0 6 
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2º 
BIMESTRE 

UNIDADE 

 

ATIVIDADES NO AVA 

  

ATIVIDADES 
PRESENCIAIS 

 
VIRTUAIS NO AVA ATIVIDADE PONTOS NOTA CH 

PRESENCIAIS 
SALA 

NOTA CH 

   
AMBIENTAÇÃO  

Fórum de Noticias    
  

40% 

0 
Oficina de 
Instrutoria 
Revisao 

  

3 
 Oficina de Instrutoria     0    

 Subtotal      0    

MÓDULO I       Fórum de Estudos      10 

Avaliação 
(A2) 

60% 

3 

 
Fórum de Discussão de 
Conteúdos (Chat)   

  1  

 
VAs – Verificações de 
Aprendizagem  VA1 

15 3  

 VA2 25 3  

 Subtotal   40 17  

MÓDULO I I  Fórum de Estudos      10  

 
Fórum de Discussão de 
Conteúdos (Chat)   

  1 

2ª Chamada 

 

 
VAs – Verificações de 
Aprendizagem  VA3 

35 3  

 OAts – Outras Atividades    25 3  

 Subtotal   60   17  

TOTAL DE HORAS 2º BIM = 40 horas 34   
 AV(4,0) + 
AP(6,0)  10 6 
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TOTAL DE HORAS = até 80 horas 

80 
  

((( A1 ) + 2 x ( 
A2 )) / 3)  10 MP 
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AVALIAÇÃO FINAL -  

A avaliação final (EF) deverá contemplar todos os conteúdos previstos no 

Plano de Curso da disciplina e ministrados pelo professor em sala de aula, sendo 

aplicado sob a responsabilidade da coordenação do curso. 

O coordenador do curso poderá ser auxiliado por tantos docentes quantos 

forem necessários para aplicação da avaliação final; 

A Faculdade JK poderá, mediante aprovação do colegiado do curso, aplicar 

no exame final uma avaliação institucional, versando sobre os conteúdos previstos 

no ementário, cujos testes poderão ser elaborados por docentes convidados e 

aplicados mediante estratégia escolhida pela Direção da IES. 

Na Avaliação Final, o aluno deverá obter a nota igual ou superior a 6,0 (seis) 

para ser considerado aprovado. 

AVALIAÇÃO FINAL -  

 

A avaliação final (EF) deverá contemplar todos os conteúdos previstos no 

Plano de Curso da disciplina e ministrados pelo professor em sala de aula, sendo 

aplicado sob a responsabilidade da coordenação do curso. 

O coordenador do curso poderá ser auxiliado por tantos docentes quantos 

forem necessários para aplicação da avaliação final; 

A Faculdade JK poderá, mediante aprovação do colegiado do curso, aplicar 

no exame final uma avaliação institucional, versando sobre os conteúdos previstos 

no ementário, cujos testes poderão ser elaborados por docentes convidados e 

aplicados mediante estratégia escolhida pela Direção da IES. 

Na Avaliação Final, o aluno deverá obter a nota igual ou superior a 6,0 (seis) 

para ser considerado aprovado. 

 

FORMULÁ PARA OBTENÇÃO DA MÉDIA DO ALUNO: 
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● A primeira avaliação tem peso 1 e segunda avaliação tem peso 2.; 

● A média das duas avaliações (((A1 + 2x (A2)) /3) resultará na média 

parcial (MP) do semestre.  

● A extração da média parcial (MP) é feita pelo processo de cálculos 

ponderado conforme o exemplo: A1 = 6 + (2x6 = 12) =18/3 = 6  

● O aluno que obtém Média Parcial (MP) maior ou igual a 6,0 (seis), está 

aprovado e a Média Final (MF) será igual à Média Parcial (MP).  

● A Média Parcial é calculada da seguinte forma: 

▪ ((( A1 ) + 2 x ( A2 )) / 3) = MP 

● O aluno que obtém Média Parcial (MP) menor que 6,0 (seis), porém maior 

que 3,0 (três), pode se submeter à Avaliação Final (A3).  

 

2ª CHAMADA E AVALIAÇÕES SUBSTITUTIVAS 

Provas substitutivas ou de 2ª chamada somente são realizadas para 

aqueles alunos que não podem estar no dia oficial, desde que haja motivo justo que 

comprove a sua falta, conforme legislação específica, cabendo ao coordenador do 

curso o deferimento ou não do pedido, que deverá ser feito por escrito, dentro do 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, após a realização da primeira 

chamada e com o devido recolhimento de taxa específica, homologado pela 

secretaria.  

As provas substitutivas só podem ser solicitadas para as avaliações A1 e 

A2.  

A Avalição Final AF, não dá direito ao pedido de 2ª chamada.  

O aluno que não atender o prazo estabelecido perderá o direito de solicitar a 

prova substitutiva ou de 2ª chamada.  

O aluno não pode solicitar novamente a prova substitutiva ou de 2ª 

chamada, quando deixar de comparecer na data marcada para a sua realização. 

Qualquer que seja o motivo, não haverá dispensa da taxa de recolhimento 

para a realização da prova substitutiva.  
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VS – Verificação Substitutiva– avaliação escrita com conteúdo cumulativo, 

referente a todo o semestre letivo, ofertada ao aluno que a requerer, destinada a 

substituir apenas uma (01) das VAs perdida pelo mesmo.  

APROVAÇÃO ACADÊMICA 

Para ser aprovado na disciplina, o aluno precisa obter Média Parcial ou 

Final uma nota igual ou superior a 6,0 (seis). 

Atendida, em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento), às aulas e demais atividades escolares é aprovado em uma disciplina: 

● É aprovado independentemente do Exame Final (EF), o aluno que 

obtiver na média dos resultados das avaliações realizadas no período 

letivo regular (Nota de Período - NP), conforme previsto no plano de 

curso de cada disciplina, nota maior ou igual a 6,0 (seis); e  

● É aprovado mediante exame final, o aluno que tendo obtido média de 

aproveitamento no período regular entre, 5,9 (cinco virgula nove) e 3,0 

(três) e obtenha no exame final – EF, nota igual ou superior a 6,0 (seis);  

● As médias são apuradas até a primeira casa decimal, desconsiderando-

se, o arredondamento para mais nas demais casas decimais. 

REPROVAÇÃO ACADÊMICA 

O aluno que obtiver Média Final (MF) menor que 3,0 (três) está 

automaticamente reprovado e terá que repetir a disciplina.  

O aluno que obtiver Média Final (MF) igual ou superior a 6,0 (seis), mas 

tiver mais de 25% de faltas às aulas efetivamente ministradas e registradas no Diário 

de Classe é considerado automaticamente reprovado. 

O aluno reprovado por não ter alcançado, seja a frequência, seja a média 

final de curso mínima exigida, repetirá a disciplina. 

Não pode fazer a Avaliação Final e é considerado reprovado o aluno que 

obtém frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina, ou 

disciplinas ao longo do semestre. 

DEPENDÊNCIA ACADÊMICA 
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O aluno reprovado em até 3 (três) disciplinas, tendo disponibilidade de 

tempo poderá matricular-se no período seguinte juntamente com as disciplinas 

reprovadas ou caso opte poderá cursar apenas as disciplinas reprovadas em regime 

de Dependência. 

As disciplinas cursadas em regime de Dependência não poderão ser 

acumuladas nos demais semestres que se sucedem a matrícula do semestre com 

Dependência. 

É admitida a matrícula no período letivo subsequente, ao aluno que tenha 

sido reprovado, em até três disciplinas, devendo o mesmo cursá-las como 

dependência, observada a compatibilidade de horário ou em ofertas entre períodos 

letivos e/ou em regime especial de estudos intensivos. 

O aluno aprovado com dependência pode, no período letivo seguinte, optar 

por matricular-se apenas para cursar as disciplinas que obteve reprovação, deixando 

a sequência regular do curso para o período letivo subsequente. 

As disciplinas cursadas em regime de Dependência não poderão ser 

acumuladas nos demais semestres que se sucedem a matrícula do semestre com 

Dependência. 

As matrículas nas disciplinas em Dependência não poderão ocorrer no 

mesmo turno em que ocorrem as aulas normais do aluno, recomendando-se que 

estas ocorram nos períodos de recesso acadêmico, previstos anteriores ou pós-

términos de períodos letivos. 

Nem se recomenda que esses sejam feitos pelo aluno que tenha sido 

reprovado em face de dificuldades de aprendizagem, fato que poderá prejudicar os 

estudos das disciplinas do semestre seguinte, mediante a adoção de algumas regras 

básicas:  

● O curso disponibilizará a reoferta da disciplina aos acadêmicos 

REPROVADOS POR NOTA. O estudante reprovado por falta deverá 

refazer a disciplina normalmente durante o semestre letivo; 

● A dependência é igual as demais disciplinas, logo, a média para a 
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aprovação é 6,0 (seis vírgula zero); 

● Caso o estudante reprove na dependência, deverá refazer a disciplina 

regular no semestre subsequente; 

● Para a abertura de uma nova turma, é necessária a confirmação de, no 

mínimo, 5 (cinco) alunos previamente matriculados. Sem este 

quantitativo, a oferta da disciplina fica condicionada ao semestre 

seguinte; 

● Ao final o docente entregará à Secretaria da IES o diário de classe 

preenchido, a ata de prova e as provas aplicadas. 

Assim, a metodologia de ensino aplicada será a da oferta de três encontros, 

onde ocorrerão como Aulões de estudos intensivos (via web conferência, ou 

Hangouts) para desenvolvimento dos conteúdos da disciplina; 

Um encontro presencial no Polo de Apoio Presencial será destinado para a 

avaliação de desempenho, podendo essa ser teórica, prática, oral ou escrita, 

objetiva ou subjetiva à escolha do professor e de acordo com a natureza da 

disciplina. 

Os ônus financeiros advindos dos estudos da Dependência serão objeto de 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais específicos onde serão previstos, 

semestralmente, os custos dessa modalidade de estudos. 

A IES por meio do Programa de Nivelamento observa os alunos com 

tendência à inclusão na sistemática de Dependência, tecendo recomendações aos 

candidatos para que observem o ritmo acadêmico e optem por estudos que não 

prejudiquem a aprendizagem no semestre seguinte. 

FREQUÊNCIA 

A frequência às atividades acadêmicas remotas, virtuais, on line realizadas 

nos Ambientes de Virtuais de Aprendizagem de exercícios e fóruns bem como as 

presenciais realizadas na sede ou nos polos de apoio presencial são registradas e a 
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participação do aluno considerada obrigatória.15  

Nas atividades presenciais, é obrigatória sendo, vedado o abono de faltas.  

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina ou nas atividades acadêmicas, o aluno que não obtiver a 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades programadas.  

A verificação da aprendizagem é de responsabilidade do professor, o 

registro e controle da competência da IES, por meio das ferramentas virtuais, 

remotas ou presenciais, sob o acompanhamento do professor e Coordenador do 

curso. 

Para obtenção do grau, o aluno deverá ter realizado o mínimo de 75% das 

atividades ofertadas e obtido a nota mínima de 6,0 (seis) em todas as disciplinas 

práticas e/ou teóricas e ter cumprido, com êxito, a carga horária total prevista na 

Matriz Curricular do Curso. 

Metas para Avaliação do Ensino-aprendizagem 

 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Realizar as avaliações referentes a parte 
presencial do curso, conforme prevê o 
Regimento Acadêmico 

 x x x x 

A Avaliação 
Classificatória,(posicionamento dos 
alunos conforme os níveis 
diagnosticados, por meio do processo 
seletivo e de acordo com as formas de 
ingressos previstas 
 

     

Elaborar e executar o Plano de Avaliação 
de Ensino-Aprendizagem contemplando 
as dimensões  

1- Diagnóstica, (identificação dos 
níveis de conhecimento prévio 
dos alunos) 

 x x x x 

                                                 
15 DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005. o sistema de avaliação do estudante, prevendo 

avaliações presenciais e avaliações a distância; e a descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como 

estágios curriculares, defesa presencial de trabalho de conclusão de curso e das atividades em laboratórios 

científicos, bem como o sistema de controle de frequência dos estudantes nessas atividades, 
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2-Formativa (identificação do nível 
de absorção dos 
conhecimentos e 
competências) 

3-Somativa (posicionamento dos 
alunos conforme os níveis 
de conhecimento e 
competência adquiridos e 
o atendimento dos critérios 
de apuração do 
desempenho alcançado) 

 
DA AVALIAÇÃO DO CURSO 
 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Acompanhar as avaliações externas do 
curso a partir do recebimento das 
Comissões de Avaliação in loco 

 x    

Manter o nível de qualidade dos cursos 
de maneira a obter conceitos igual ou 
superior a nota satisfatória nos exames 
realizados pelo MEC 

 x x x x 

Orientar os coordenadores, docentes e 
NDE sobre os procedimentos das 
avaliações externas da EAD 

 x x x x 

Acompanhar os prazos de validade dos 
Atos Regulatórios e cumpri-los em suas 
renovações 

 x x x x 

Acompanhar a tramitação dos processos  x x x x 

Compor os instrumentos de avaliação da 
Modalidade, dos cursos e da EAD como 
um todo.  

 x x x  

 
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A Faculdade JK vem contribuindo com a sociedade, a ciência, o 

conhecimento e a educação há mais de 42 anos, e a cada ano solidifica seu 

compromisso em dotar os seres humanos de oportunidades que lhes tornem 

pessoas mais preparadas e mais sábias em suas iniciativas.  

Tendo o mundo universitário uma cadeia de oportunidades, a diversidade 

cultural, as diferenças sociais, politicas, econômicas e financeiras tem marcado as 

desigualdades, que a Faculdade JK deseja minimizar. Equalizar as ofertas, pela 
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abertura de novos horizontes para as comunidades de classes médias, média-baixas 

e baixas, residentes nos arredores do centro da capital federal tem sido a sua 

missão.  

Com a oferta do Ensino a Distância, mediado por meio de Ambiente Virtual 

de Aprendizagem – AVA, a Faculdade JK espera além de promover o acesso 

irrestrito, oportunizar conhecimento com baixo custo. Para isso empreendem várias 

e diversificadas formas de ingresso, permanência e formação para o egresso. 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Manter para os alunos do Ensino a 
Distância o Programa de Financiamento 
Próprio, FIEP, bem como os descontos 
concedidos no Ensino Presencial. 

 x x x x 

Viabilizar condições para que o aluno 
ingresse e conclua seus estudos pelo 
AVA, com garantia de formação 
continuada ao custo de 50% de desconto. 
 

  x x x 

Implantar o Programa ADAPTA de 
maneira a que o aluno realize pelo menos 
2 seções de diagnóstico, ambientação e 
nivelamento por período letivo, 
presencialmente, no Polo de Apoio 
Presencial. 

 x x x x 

Implantar o Programa CONTE visando a 
entrosagem com discussões temáticas no 
AVA entre alunos e docentes da EAD, por 
meio de contos de histórias e versos. 

 x x x x 

Implantar o Programa VOZ, para que o 
aluno da EAD possa expressas suas 
habilidades artísticas em ações 
extraclasse e extracurriculares, 
favorecendo a entrosagem e gosto pelos 
estudos no AVA 

 x x x x 

Implantar o Programa APROXIME-SE, 
com o objetivo de despertar o interesse 
do aluno da EAD pela comunicação e 
conhecimento do outro 

     

Implantar o Programa ENTOE, visando 
identificar os dons de canto e a formação 
do Coral JK EAD. 

   x x 
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DO APOIO DE ATENDIMENTO AO ALUNO 
 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Aplicar todos os programas 
complementares e assistenciais 
existentes para o Ensino Presencial aos 
alunos da Educação a Distância como: 

Programa de Nivelamento 
Aproveitamento de estudos e 
competências 
Programa de Extensão e Eventos 
Publicação da Produção Intelectual 
 
Programa de Monitoria 
Programa de Apoio Psicopedagógico 
Programa de Acessibilidade 
Programa de inclusão Social 
Estágios obrigatórios e não 
obrigatórios 
Programa Estudantil de Financiamento 
Proprio – FIEP 
FIES  e PROUNI 
Internacionalização 
Ouvidoria 
Tutorial 
Programa de Egressos 
Entre outros 

x x x x x 

Publicar o Manual do Aluno da EAD de 
maneira que esse possa melhor se 
ambientar na metodologia e consiga obter 
bons resultados nos estudos  

x x x x x 

Sistematizar os dados de maneira a dar 
os relatos periódicos do rendimento a 
comunidade acadêmica 

 x x x x 

Buscar convênios com  Instituições 
estrangeiras como meio de promover a 
internacionalização de diversificar o 
ensino para os alunos da EAD 

  x x x 

Disponibilizar para uso do aluno o 
laboratório de informática com acesso à 
internet, respeitando os diferencias de 
Inclusão Social de maneira a garantir a 
Acessibilidade a todos indistintamente  

x x x x x 

Compor grupos de 50 alunos por hora de 
tutoria como referencial para distribuição 
da carga horária do docente e/ou tutor. 

x x x x x 

Dar atendimento presencial e à distância  x x x x 
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aos alunos por meio dos seus professores 
identificados como  tutores 

 
DO EGRESSO 
 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Oferecer descontos para permanência do 
egresso na formação continuada  

   x x 

Incentivar a realização de eventos de 
cunho cultural de maneira a agregar os 
egressos à IES 

    x 

Convidar os concluintes das IES da Rede 
de Ensino JK à inscrição na Associação 
de Egressos 

  x x x 

Incentivar a participação para 
composição da Diretoria da Associação 
de Egressos 

  x x  

Manter o slogan “Uma vez JK, sempre 
JK” como frase de efeito para o gosto e o 
respeito à Instituição. 

  x x x 

Localizar os concluintes e cadastrar os 
novos concluintes para possível convite a 
integração da Associação. 

  x x x 

Incentivar a contratação dos profissionais 
egressos  do JK  

  x x x 

 
DOS RECURSOS HUMANOS  
 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Identificar os gestores da sede e dos 
polos  

 x    

Orientar e capacitar os gestores para 
atuação e liderança na modalidade de 
Ensino a Distância 

 x    

Selecionar os docentes e capacitá-los 
sobre a metodologia da Faculdade Jk 

 x x x x 

Constituir comissão para elaboração dos 
projetos iniciais 

 x    

Compor os Núcleos Docentes 
Estruturantes - NDEs dos Cursos 

 x x x x 

Contratar tutores para o exercício de 
função não docente  

 x x x x 

Orientar aos tutores sobre os TICs para o 
atendimento aos alunos nos Polos  

 x x x  

Designar Técnico em informática - 
responsável pela manutenção e 

 x x x x 
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assistência aos equipamentos de 
informática 

Manter 1 profissional técnico no Stúdio 
de Gravação à disposição da Gerência 
de Tecnologia de Ensino 

 x x x x 

Realizar treinamento de docentes para 
EAD, pelo menos 1 por período letivo 

 x x x x 

 
DOS RECURSOS MATERIAIS E BIBLIOGRÁFICOS  
 
Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Adquirir softwares específicos e 
compatíveis com a EAD 

 x    

Atualizar e produzir conteúdos 
curriculares para o ensino e a 
aprendizagem na modalidade  EAD 
 

 x x x x 

Atualizar o Material Bibliográfico virtual  x x x x 

Manter o acervo básico, complementares 
e periódicos acessíveis às buscas dos 
alunos da EAD 

 x x x x 

Disponibilizar Material Instrucional – 
tutorial de acesso ao AVA para o aluno. 

 x x x x 

Compor o Acervo virtual de material de 
caráter bibliográfico, artístico, fotográfico, 
científico, histórico, documental ou misto 
e com acesso universal via internet. 

 x x x x 

 
DO DESENVOLVIMENTO DA EAD 
 

1: ENSINO 

A-Síncronos 

a)Fórum de Discussão de Conteúdos - FDC 

b)Hangouts – HG 

c)Lan House – LH  

d)Oficina de Instrutoria  - OI 

B-Assíncronos  
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a)Fórum de Noticias - FN 

b)Fórum de Estudos - FÉ 

2: PESQUISA 

 

Repositórios com pastas de material didático - MD 

Repositórios para postagem de produção dos alunos - AT 

3: EXTENSÃO 
 

Grupos de estudos temáticos  - GETs 

4: RECURSOS 

a) Metodologia dialógico baseada na grafia da conversação entre 

professor e alunos. 

b) Interpretação de texto (Leitura) 

c) Construção de conteúdos (Dicionário e Wiki) 

d) Fixação e Reflexão de Conteúdos Curriculares com transversalidade e 

uso de imagens, vídeos, mensagens; 

e) Troca de Experiência e diálogos explicativos Hangouts 

 

5: AVALIAÇÃO  

a) Tarefas - TFS 

b) Exercícios - Ex 

c) Provas – AV 

d) SAA – Seção de Atendimento ao Aluno – SAA 

 

6: DIFERENCIAIS 

Na execução da EAD na sala de aula virtual, apontamos os seguintes 
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diferenciais: 

PARA OS DISCENTES: 

1. Uso de mídias variadas  

a. Aula em vídeo,  

b. Regência dialogada,  

c. Material instrucional eletrônico,  

d. Manual do aluno; 

2. Estudos transversais por meio do Fórum de Discussão de Conteúdos; 

3. Aprofundamento de conhecimento por meio do Fórum de Estudos; 

4. Ouvidoria virtual por meio do Seção de Atendimento ao Aluno - SAA 

5. Lan House para atendimento presencial aos alunos que não dispõem de 

equipamentos, por meio dos Laboratórios de Informática, localizados nos 

Polos e na Sede; 

6. Oficinas de Instrutoria - presenciais para os alunos com dificuldades de 

navegação; 

7. Programa de nivelamento com oferta das Tarefas - TFS; 

8. Avaliações Presenciais objetivas construídas com questões de 

a. Associação,  

b. Análise,  

c. Síntese e  

d. Conhecimento; 

9. Exercícios - Ex 

10. Comunicação on-line individual por meio do Hangouts – HG; 

11. Aulão de revisão de conteúdos em Tele-aula; 

12. Atendimento psicopedagógico, individual e coletivo ao aluno; 

13. Estudos desenvolvidos com a assistência do Tutor e Professor 

 

PARA OS DOCENTES 
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1. Atendimento psicopedagógico, individual ao docente;  

2. Capacitação e formação continuada de Tutores, com a oferta de curso de 

extensão e orientação pedagógica por meio da Gerência de Tecnologia de 

Ensino  

3. Fomento à produção intelectual com a publicação de obra no periódico 

eletrônico RELF/JK;  

4. Oficinas de Instrutoria presenciais para aqueles que têm dificuldades de 

navegação;  

5. Comunidade de Aprendizagem e Troca de Experiências por meio do Fórum 

de Integração Tutorial;  

6. Programa de Integração Tutorial para desenvolvimento da interatividade 

entre docentes, incluindo as reuniões, oficinas e encontros pedagógicos. 

 

AMBOS (DOCENTE E ALUNOS) 

1. Salas de Chat para conversas coletivas; 

2. Biblioteca Virtual do AVA com acesso as bibliotecas do mundo; 

3. Tradutor para Línguas Estrangeiras; 

4. Studio próprio para gravação das vídeo-aulas. 

 

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL 

A inclusão social é a palavra-chave a nortear todo o sistema de proteção 

institucional da pessoa com deficiência no Brasil. Implica a ideia de que há um débito 

social secular a ser resgatado em face das pessoas com deficiência; a remoção de 

barreiras arquitetônicas e atitudinais acarreta a percepção de que os obstáculos 

culturais e físicos são opostos pelo conjunto da sociedade e excluem essa minoria 

do acesso a direitos fundamentais básicos. Cabe, por tanto, à sociedade agir, 

combinando-se esforços públicos e privados para a realização de tal mister. 

O estudante com deficiência como qualquer cidadão tem direito à educação 

superior, tanto em escolas públicas quanto privadas, em todas as suas modalidades 

que são determinadas pelo art. 44, da Lei Federal n.º 9.394/96, e art. 27, do Decreto 
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n.º 3.298/99. Essas modalidades são: cursos sequenciais por campo de saber, de 

diferentes níveis, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

pela as instituições de ensino; de graduação abertos a candidatos que tenham 

concluídos o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 

seletivo; de pós graduação, abertos a candidato diplomados em curso de graduação 

e que atendam às exigências das instituições de ensino; e de extensão, abertos a 

candidatos que atendam requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de 

ensino. 

O planejamento, implementação e manutenção das ações destinadas a 

promover a acessibilidade e o atendimento prioritário, imediato e diferenciado às 

pessoas com necessidades especiais observarão, de modo geral, as diretrizes e 

normas vertentes do Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e demais 

legislações aplicáveis. 

Fundamentação Legal 

Atendimento prioritário 

Considera-se, para os efeitos deste Planejamento: 

I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei 

no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o 

desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 

produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
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decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 

2.000Hz e 3.000Hz; 

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 

acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 

casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 

igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 

anteriores; 

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior 

à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas 

ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

        1. Comunicação; 

        2. Cuidado pessoal; 

        3. Habilidades sociais; 

        4. Utilização dos recursos da comunidade; 

        5. Saúde e segurança; 

        6. Habilidades acadêmicas; 

        7. Lazer; e 

        8. Trabalho; 

        e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; e 

        II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se 

enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer 

motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 

redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. 
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        Considera-se também como atendimento prioritário, ainda, às 

pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e 

pessoas com criança de colo. 

O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras 

deve seguir os preceitos estabelecidos no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004, e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, no que não conflitarem com a Lei no 7.102, 

de 20 de junho de 1983, observando, ainda, a Resolução do Conselho Monetário 

Nacional no 2.878, de 26 de julho de 2001. 

A Faculdade JK prevê o atendimento aos requisitos legais  de acessibilidade 

devendo eles compreender ao mínimo: 

a) Indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário e dos 

espaços deve ser feita com o uso do símbolo internacional de 

deficiência, preferencialmente branco sobre fundo azul (referência de 

cores Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C). Opcionalmente pode ser 

representado em branco e preto; 

b) Entrada de alunos deve estar preferencialmente localizada na via de 

menor fluxo de tráfego de veículos. Deve existir pelo menos uma rota 

acessível, ou seja, livre de escadas e com espaço suficiente para a 

circulação de uma pessoa em cadeira de rodas, interligando o acesso 

dos estudantes a todos os ambientes da faculdade, incluindo a área 

administrativa; 

c) Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades 

de serviço; 

d) Construção dos corrimãos das rampas devem ser instalados em duas 

alturas: 0,70m e 0,92m do piso. Nas Unidades que possuírem outras 

instalações complementares, como piscinas, laboratórios, etc, estes 

também devem ser acessíveis; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7102.htm
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e) Adaptação das portas, inclusive de elevadores que devem ter um vão 

livre de no mínimo 0,80 m e altura mínima de 2,10 m. Também devem 

ser respeitadas as distâncias de aproximação frontal e lateral; 

f) Pelo menos 5% dos sanitários tantos dos alunos como dos professores 

– com no mínimo um para cada sexo – devem ser acessíveis. 

Recomenda-se também que, além disso, 10% dos outros sejam 

adaptáveis à acessibilidade. Os banheiros devem possuir barras de 

apoio para o vaso sanitário e para os lavatórios;  

g) Adaptação das lousas que devem ser instaladas a uma altura inferior 

máxima de 0,90 m do piso. Todos os elementos do mobiliário interno, 

inclusive a lousa, devem ser acessíveis, isto é, garantir áreas suficientes 

para aproximação e manobra de cadeira de rodas; 

h) Pelo menos 1% do total das carteiras – com no mínimo uma para cada 

duas salas de aula – deve ser acessível à cadeirantes. As mesas ou 

superfícies devem possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do 

piso. A mesma regra serve tanto para as mesas em sala de aula quanto 

para os refeitórios. 

i) Disponibilizar software de ampliação de tela, equipamento para 

ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, 

lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador; 

j) Propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua 

portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este 

não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

k) Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico; 

L) Proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre a 
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especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

M)    Inclusão da língua brasileira de sinais como disciplina facultativa nos 

cursos de bacharelado e tecnologia e obrigatório quando houver cursos 

de licenciatura. 

N) Atendimento especializado por meio do Apoio Psicopedagógico aos 

alunos portadores de Autismo, de maneira que em conjunto com a 

família, o aluno possa ter acessibilidade aos conteúdos e desempenhe 

os seus estudos conforme determina a legislação. 

O) Desenvolver programa e exercícios de hábitos culturais que venham a 

contribuir para que a comunidade acadêmica aborde temáticas 

diversificadas, diferentes, divergentes e desiguais, sem a adoção de 

comportamentos preconceituosos e contraditórios aos preceitos da 

acessibilidade e inclusão social no ambiente acadêmico. 

P) Realizar atividades extraclasse sobre a temática da Educação Étnico-

racial, Ambiental, Indígena, Afrodescendente, Empreendedora e de 

Direitos Humanos, quer por meio de palestras ou de conteúdos 

curriculares. 

 

Metas para a Inclusão Social 

 

Ações e metas: 

Ação 1) Expandir os espaços de atendimento aos portadores de 

necessidades especiais de maneira que estes possuam a infraestrutura 

legal, instalada nos ambientes da IES; As providências visam a 

assegurar que o espaço físico esteja acessível às pessoas com 

deficiência, inclusive aquelas que usam cadeira de rodas, de tal sorte 
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que possam usar comodamente o mobiliário e equipamentos (cadeiras, 

mesas, balcões, bebedouros, quadros de avisos, computadores, 

telefones públicos etc), movimentarem-se por todo o edifício, a partir da 

entrada principal em direção às salas de aula, sanitários, pátios, 

bibliotecas, laboratórios, lanchonetes e áreas de convivência. 

Ação 2) Implementar sistemática de identificação dos espaços e reservas 

dos mesmos para o atendimento aos portadores de necessidades 

especiais. Da mesma forma, as cadeiras ou carteiras deverão ser 

adaptadas à altura do usuário, aumentando-se ou diminuindo-se a 

altura das pernas das cadeiras, podendo ainda combinar-se com 

encostos e assentos adicionais, como almofadas, se necessário, com 

apoio de pés.  Os cuidados estendem-se ao lado externo dos prédios, 

envolvendo os acessos e estacionamentos, com a colocação de guias 

rebaixadas para pessoas em cadeira de rodas, vagas privativas para 

veículos, adjacentes à entrada principal. 

Ação 3) A Mantenedora investirá no sentido de dotar algumas salas e 

laboratórios com modelos novos de TV, até 2020, com dispositivo de 

acionamento opcional chamado “closed caption”, através do qual tudo 

o que é dito aparece legendado na tela, e providenciará também a 

aquisição de vídeos com legenda, não obstante nem todos contarem 

com esse recurso, assim como nem todas as emissoras de TV 

oferecem o serviço de legendagem em sua programação. 

O papel do tradutor/ interprete em sala de aula é viabilizar e mediar o 

processo educacional visando o aprendizado e a formação do estudante. A 

presença e a atuação desse profissional representa grande valia e relevância para a 

estruturação e acompanhamento da formação do profissional em campo de estudo. 

Em sala de aula, para compreensão do conteúdo faz-se o uso da língua de 

sinais, acompanhadas de sinais gestuais e classificadores da língua, em vista que 

muitas palavras específicas ou não possuem sinal para a caracterizar ou ainda 
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desconhece por parte das alunas e/ou do intérprete, não se faz o uso de tecnologias 

duras de comunicação, apenas as mãos como forma de viabilização da tradução 

e/ou interpretação, contando com a compreensão e bom senso do docente, no caso 

de explicar novamente a matéria, e outras duvidas provenientes. 

Internacionalização 

A Faculdade JK procura se manter atualizada com o mundo contemporâneo e 

suas adequações regimentais, vislumbrando sua maior integração com a sociedade 

e os interesses da mesma.  

Por esse fato, procurou firmar convênio para o acesso dos seus alunos aos 

estudos da língua estrangeira moderna e buscou assinaturas de livros virtuais e 

físicos para garantir ao aluno a expansão dos saberes. 

 

.  
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EIXO 4 –  
POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
Políticas de Gestão  

Na era das redes de informação e do conhecimento, uma estrutura de 

poder horizontal16, com base na unidade de negócios pode representar eficiência e 

eficácia na prestação dos serviços de educação superior ou da execução das 

funções universitárias - ensino, pesquisa e extensão.  Para sustentar o compromisso 

de atender e superar as expectativas do cliente interno - o aluno -, uma organização 

deve, fundamentalmente, realinhar-se em torno de processos horizontais. Trata-se 

de uma revolução geral que coloca o educando no centro do universo organizacional 

das IES. 

Nas organizações tradicionais (vertical) as atividades (processos) ocorrem 

todas em domínios distintos (departamentos). A interdependência desses domínios é 

sequencial: as pessoas em cada unidade ou função desempenham suas tarefas e, 

em seguida, passam os resultados para a função seguinte.  

A horizontalização tem por finalidade captar processos que fluem de forma 

contínua, em rede, desde o ingresso do aluno até a sua diplomação, passando por 

todas as funções universitárias, os órgãos suplementares, complementares ou 

auxiliares e os serviços de apoio técnico-administrativo. A gestão horizontal não é 

tarefa de uma unidade ou de um departamento isolado - será sempre do todo, do 

complexo acadêmico-administrativo da IES. 

A IES horizontal deve desenvolver uma rede contínua e interconectada de 

atividades, com interações coordenadas entre as funções. A interconexão e a 

interação são requisitos para a horizontalização de quaisquer organizações, 

especialmente, a universidade ou qualquer dos demais tipos de IES. É a “gestão 

                                                 
16

 SPECTOR, Bert A.  Como criar e administrar empresas horizontais – lições práticas e valiosas para 

garantir mudanças bem-sucedidas. São Paulo: Campus, 1998. 
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democrática” exercida pela competência, inovação e criatividade e não pelos 

demagógicos processos eleitorais. 

A política de gestão da JK tem por diretriz maior a valorização do ser 

humano, em todas as suas dimensões, independente de sua posição hierárquica na 

comunidade acadêmica. 

Aos estudantes estão destinadas ações e metas de valorização do 

educando como centro do processo ensino-aprendizagem, com programas de apoio 

à monitoria, à iniciação científica, às atividades de extensão e de suporte às 

carências identificadas ao longo do processo de aprendizagem. 

Os professores e técnico-administrativos terão ambiente de trabalho 

adequado às suas responsabilidades no desenvolvimento do processo de 

aprendizagem, com a implementação de planos de capacitação, de carreira docente 

e de cargos e salários. 

Estrutura Organizacional da Instituição 

Faculdade é uma Instituição de Ensino Superior responsável pela oferta de 

serviços educacionais que oportunizem aos seus alunos o mais alto nível de 

conhecimento diplomando-os conforme os níveis e graus de ensino que ela executa. 

Como uma Instituição de Ensino Superior não possui pessoa jurídica 

própria, estando ela diretamente vinculada aos atos regulatórios do Ministério da 

educação e respectivos órgãos. 

Como tal, não tem responsabilidade sobre os atos que pertencem às 

contratações de pessoal, negociações financeiras, materiais, econômicas e 

patrimoniais, ficando essas a cargo da entidade Mantenedora. 

Como Mantida deve se atender a prestação dos serviços educacionais 

utilizando os meios disponibilizados pela Mantenedora para o alcance dos seus 

objetivos educacionais. 
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Contudo, a gestão acadêmico-pedagógica implica em processos 

democratizadores compatíveis com as finalidades da educação nacional e, 

sobretudo, com a política de atendimento e satisfação de todos os segmentos que 

atuam na gerência e nos serviços prestados pela Instituição de Ensino Superior, 

numa estrutura organizacional que permita uma organização administrativa 

qualitativa e quantitativamente racional. 

A JK organizou a sua administração sobre os seguintes órgãos:  

1. Órgãos Colegiados; 

2. Órgãos da Administração Acadêmica; 

3. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas; 

4. Órgãos de Atividades Complementares à Administração Acadêmica. 

 

Órgãos Colegiados 

Os Órgãos Colegiados compreendem: O Conselho Diretor, Colegiado de 

Curso17. 

I. O Conselho Superior (CONSUP) como órgão deliberativo em matéria de 

administração, ensino, pesquisa e extensão, é constituído pelos 

seguintes membros: 

a) Direção da IES, na qualidade de seu Presidente; 

b) Coordenadores de Curso; 

c) Um representante do corpo docente; 

d) Um representante do corpo discente; 

e) Um representante da Mantenedora, por ela indicados. 

II. Colegiado de Curso é o órgão de coordenação didática, de cada curso ou 

conjunto de cursos, destinado a implementar e avaliar a política de 

                                                 
17

 O Colegiado de Curso tende a ter um papel administrativo muito forte, resolvendo questões que vão desde a definição das necessidades de 

professores para atenderem disciplinas até a simples emissão de atestados, passando pela administração ou acompanhamento do processo de 

matrícula. Tais funções são necessárias, mas, sem dúvida, normalmente se sobrepõem à necessária reflexão sobre a qualidade acadêmica do 

curso. CONAES, Parecer nº 4, 17/06/2010. 
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ensino nos respectivos cursos e acompanhar a sua execução e está 

composto dos seguintes membros: 

a. Diretor da IES; 

b. Coordenador do Curso; 

c. Professores que participam do respectivo curso, independente da 

participação em outros Colegiados; e 

d. Um representante discente escolhido por seus pares. 

Órgãos da Administração Acadêmica; 

A Diretoria da IES é órgão executivo máximo da administração e supervisão 

das atividades da Instituição de Ensino Superior que compõem a Rede de Ensino 

JK. 

Órgãos da Administração Acadêmica; 

Os órgãos de apoio às atividades acadêmicas constituem-se nos serviços 

técnico-administrativos, pedagógicos, aí incluídos: 

● Coordenações de Cursos; 

● Assessoria nas áreas administrativa, de pessoal, contábil e financeira; 

● Biblioteca Acadêmica; 

● Secretaria Acadêmica. 

 

Órgãos de Atividades Complementares 

Como órgãos de atividades complementares à administração acadêmica 

estão: Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é um órgão diferenciador da 

qualidade do ensino desenvolvido na IES, responsável pela responsável pela 
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formulação do Projeto Pedagógico do Curso - PPC, sua implementação e 

desenvolvimento, sendo ele constituído de 5 professores com o seguinte perfil:  

● Com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu;  

● Contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente 

dedicação plena ao curso; 

● Com, comprovada, experiência docente. 

O Núcleo Docente Estruturante - nDE tem o docente como principal 

articulador entre o currículo, a educação, o ensino, o aprendiz e a sociedade, ainda, 

como função precípua: 

● “Contribuir para a consolidação do perfil profissional pretendido do 

egresso do Curso;” 

● “Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo;”  

● “Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa 

e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à 

área de conhecimento do curso, além de zelar pelo cumprimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação.”  

Os demais órgãos, diretamente vinculados ao Diretor da IES para efeito de 

acompanhamento e coordenação, têm função consultiva, propositiva e de 

assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica, Exceto o CONSUP a quem 

caberão às homologações das decisões tomadas no âmbito administrativo-

acadêmico e pedagógico da IES. 

A Secretaria Acadêmica e Biblioteca Acadêmica, órgãos executivos e de 

suporte didático-pedagógico da execução curricular, está vinculada a Direção da IES 

podendo ser centralizada para o atendimento de toda a Rede de Ensino JK, por 

meio de uma Secretaria Central e uma Biblioteca Central com atendimento setorial e 

delivery nas Unidades de Ensino, estando as mesmas sob a responsabilidade de 

profissional de nível superior devidamente qualificados e habilitados para o exercício 

de suas funções. 
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Autonomia da IES em relação à mantenedora  

A Mantenedora é responsável pela Faculdade perante as autoridades 

públicas e o público em geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu 

bom funcionamento, respeitadas os limites da Lei e deste Regimento, a liberdade 

acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e executivos e a sua autonomia didático-científica. 

Compete à Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento 

da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis necessários e 

assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos financeiros. 

À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial 

da Faculdade, assim como a oferta dos serviços gerais de apoio à Faculdade. 

Dependem de aprovação da Mantenedora:  

● O orçamento anual da Faculdade; 

● A assinatura de convênios, contratos ou acordos; 

● As decisões dos órgãos colegiados que importem em alteração de 

despesa ou de receita; 

● A admissão, promoção, premiação, punição ou dispensa dos recursos 

humanos colocados à disposição da Faculdade; 

● A criação ou extinção de cursos e o aumento, redistribuição ou 

redução de suas vagas iniciais; e 

● Alterações regimentais. 

Compete à Mantenedora designar, na forma deste Regimento, o Diretor da 

IES, competindo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-

administrativo da Mantida. 
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As Mantidas seguem as suas respectivas normas Regimentais, estando 

vinculadas às Mantenedoras no que tange aos aspectos jurídicos. 

POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE.  

Aplicação de investimentos de qualidade do ensino para melhoria dos 

indicadores de avaliação IGC com as seguintes ações, na dimensão CORPO 

DOCENTE: 

1. Investimentos na composição de um Quadro Docente com mais de 

60% dos professores com Tempo Parcial: ou seja, mínimo de 12 

horas-aulas semanais, sendo que dessas 25% de seja reservada para 

as atividades de planejamento da sua disciplina, o que envolve estudos 

e pesquisa e 75% da carga seja com atividades de regência, para que 

possamos garantir a nota 4. 

2. Investimentos para que haja a contratação de mais de 50% dos 

professores com titulação Stricto Sensu em cada IES da rede para 

que possamos garantir a nota 4. 

3. Investimentos para que haja a contratação de mais de 20% dos 

professores com o título de Doutorado em cada IES da rede para que 

possamos garantir a nota 4. 

4. Investimentos para esses professores publiquem artigos em periódicos 

e dediquem as parte da carga horária extraclasse do seu Tempo 

parcial, (5%) em escrever e realizar pesquisa científica para que 

possamos alcançar a nota 4, tendo pelo menos 50% desses docentes 

com 7 produções concluídas até 31/12/2020 e publicadas, com registro 

no Lattes. 

Metas para os Recursos Humanos 
 

Objetivos e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Incentivar a cultura das ações 
regimentais previstas para o Núcleo 

x x x x x 
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Docente Estruturante realizando pelo 
menos 1 reunião por semestre, conforme 
regulamento próprio; 

Manter o espaço de trabalho do Núcleo 
Docente Estruturante e  

x x x x x 

Instalar e manter os Gabinetes de 
Trabalho dos Professores de Tempo 
Integral, envolvendo os mesmos nas 
ações que visem estudos e melhorias do 
planejamento dos seus respectivos 
cursos e disciplinas; 

x x x x x 

Oferecer estratégias de capacitar os 
recursos humanos para o conhecimento 
e o reconhecimento do modelo JK de 
gerir e ensinar e assim contribuir para 
maior integração entre os profissionais 
dos diversos setores. 

x x X X X 

Atualizar na DRT o Plano de Carreira 
Docente da IES em face das inovações 
aplicadas pelo MEC em relação a 
titulação e produção científica tomando 
como base os instrumentos de avaliação 
do INEP; 

x x X x  

Estabelecer meios para contratação cada 
vez maior, do número de profissionais 
com formação stricto sensu; 

x x x X X 

Viabilizar as estratégias de fidelização 
profissional incentivando a permanência 
do docente na IES, por meio de maior 
número de horas aulas concedidas; 

x x    

Manter atualizado, conforme cronograma 
divulgado, junto ao SINAES/INEP/MEC o 
cadastro de docentes das Faculdades; 

 x x x x 

Encaminhar os representantes da IES 
para os treinamentos ofertados pelo 
MEC, INEP e outros em função do 
Censo, do Enade, do e-MEC e etc; 

x x x x  

Divulgar o Trabalhe Conosco 
disponibilizado via site da IES 

x x x   

Dinamizar o uso do Banco de Talentos 
visando o aproveitamento dos inscritos, 
selecionando os docentes conforme as 
normas previstos em plano próprio; 

x x X X X 

Realizar encontros e Workshop para 
capacitação e aperfeiçoamento dos 
docentes gestores e funcionários; 

  X X X 
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Garantir a participação das 
representações dos segmentos nos 
termos regimentais nos Órgãos 
Colegiados da IES. 

     

Conselho Superior x x X X X 

Colegiado de Curso x x X X X 

CPA x x X X X 

NDE x x X X X 

 
 

PERFIL DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DOCENTE 
 

Critérios de Seleção e Contratação dos Recursos Humanos 
 

Os técnico-administrativos e de apoio são selecionados e contratados 

segundo a égide da Consolidação da Legislação Trabalhista. 

No processo de seleção terá preferência o candidato que (pela ordem): 

1. Apresentar escolaridade maior; 

2. Maior tempo de experiência nas funções para as quais está sendo 

selecionado; 

3. Capacidade de liderança e iniciativa. 

Os servidores não-docentes são contratados sob o regime da legislação 

trabalhista - CLT, estando sujeitos, ainda, ao disposto, sobre sua categoria funcional,  

no Regimento, no contrato social da Mantenedora, na Convenção Sindical e nas 

demais normas expedidas pela JK. 

O Corpo Técnico-administrativo está constituído conforme abaixo indicado, 

posicionado nas IES para disponibilizar-se ao apoio presencial da EAD com a 

expectativa de expansão na medida em que os cursos forem sendo implantados e o 

corpo discente for constituído. 

Os cargos de direção superior e intermediária, da área acadêmico-

administrativa, bem como do pessoal em geral, será determinado pelo Plano de 
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Cargos e Salários do Pessoal de Apoio Técnico-administrativo (PCS) da Rede de 

Ensino JK. 

A Faculdade JK prevê em Seu Plano de Cargos e Salários a existência das 

seguintes categorias de acesso para o pessoal Técnico-administrativo:  

I. Área de Atividades Especializadas (AAE), 

II. Área de Serviços Administrativos (ASA) e 

III. Área de Serviços Gerais (ASG).  

 

Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-administrativo 
 

Nível de Escolaridade 

Regime de 
trabalho 

Cronograma de Expansão 

(CLT/Outro) 2021 2022 2023 2024 2025 

Menor Aprendiz Outros  0 0 1 1 1 

Ensino 
Fundamental 

CLT 1 1 2 2 2 

Ensino Médio CLT  2 2 3 3 3 

Técnico  CLT 0 0 1 1 1 

Graduando OUTROS  0 0 3 0 0 

Graduação CLT 2 1 2 3 3 

Especialista OUTROS 0 0 0 2 2 

Estagiário  OUTROS 1 1 1 1 1 

Total   6 5 12 12 12 

 
 

Regime de Trabalho do Corpo Técnico-Administrativo 

O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não 

docentes, tem a seu cargo os serviços administrativos e técnicos de apoio 

necessários ao normal funcionamento das atividades de gestão e das funções 

acadêmicas. 

A JK zelará pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de 

trabalho condizentes com sua natureza, bem como por oferecer oportunidades de 

aperfeiçoamento técnico-profissional a seus empregados. 
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Alguns serviços, como os de: limpeza, conservação e segurança 

patrimonial, podem ser terceirizados, assegurando-se, em contrato, o atendimento 

integral aos objetivos e metas deste PDI. 

O pessoal não-docente é atendido conforme Legislação Trabalhista e 

conforme Convenção Coletiva Sindical da categoria e conforme o Plano de Cargos e 

Salários para o pessoal de Apoio Técnico-Administrativo. 

No entanto, até que o PCC esteja registrado, o JK oferecerá ao Corpo 

Técnico-administrativo da IES as mesmas oportunidades de capacitação e 

aperfeiçoamento que concede aos demais funcionários que atuam nas demais 

unidades da Rede de Ensino JK. 

Capacitação e treinamento do pessoal técnico-administrativo 
 
São considerados membros do corpo técnico-administrativos todos os 

profissionais que atuam fora da regência de aulas, não exerçam o magistério e 

estejam vinculados à Mantenedora por meio de contrato de trabalho CLT ou outro 

regime não identificado como Professor. 

Esses profissionais são recrutados, triados e selecionados pelo órgão 

responsável pelos Recursos Humanos da Mantenedora e, conforme o caso, 

indicados, pela Direção da IES, Coordenador de Curso, respeitadas as exigências 

legais pertinentes a titulação, qualificação, políticas de cotas e programas 

específicos de contratação adotados pela Mantenedora e regulados em seus 

documentos específicos. 

Estando contratados os mesmos são encaminhados, periodicamente a 

treinamentos e a eles se aplicam as regras advindas das convenções coletivas da 

categoria. 

Para o exercício das suas atividades esses profissionais se regem pelo 

Regimento Acadêmico da IES, pelas normas trabalhistas contidas na CLT e pela 

legislação do trabalho em vigor. 

Os cargos da direção superior e intermediária da área acadêmico-

administrativa, bem como do pessoal em geral, serão determinados pelo Plano de 
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Cargos e Salários. 

A Faculdade procura oferecer treinamento pelo menos uma vez em cada 

período letivo e encaminha o profissional aos demais órgãos, sempre que há ofertas 

de interesse dos profissionais e da Instituição. 

O CORPO DOCENTE 
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REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE E PROJEÇÃO DE EXPANSÃO 
 
 

Regime 
de 

trabalho 
2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 

Integral 7 19 7 32 7 32 8 29 8 29 

Parcial 29 81 15 68 15 68 15 54 15 54 

Subtotal 36 100 22 100 22 100 23 82 23 82 

Horista 0 0 0 0 0 0 5 18 5 18 

Total 36 100 22 100 22 100 28 100 28 100 

 
 

TITULAÇÃO  DO CORPO DOCENTE E PROJEÇÃO DE EXPANSÃO 
 
 

Titulação 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 

Doutorado  3 10 3 13 3 13 5 22 5 22 

Mestrado  10 33 12 50 12 50 12 52 12 52 

Subtotal  13 43 15 63 15 63 17 74 17 74 

Especialização 17 57 9 38 9 38 6 26 6 26 

Total  30 100 24 100 24 100 23 100 23 100 
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Critérios para seleção do Corpo Docente 
 

A Direção Geral da Rede de Ensino JK e Mantenedores das Faculdades Jk 

convida, via Edital publicado, no site da IES e em jornais de circulação, à 

comunidade docente do Distrito Federal e do entorno para participar do PROCESSO 

SELETIVO DE PROFESSORES cujos interessados devem ser manifestar com 

inscrição no “TRABALHE CONOSCO”, compondo o BANCO DE TALENTOS e 

suprimento, com possível admissão de professores, nas disciplinas das matrizes 

curriculares dos seguintes cursos em oferta  e divulga as disciplinas dos mesmos 

neste expediente. : 

Para compor o BANCO DE TALENTOS DO JK o Professor candidato 

deverá comprovar e atender as seguintes exigências legais: 

a. Apresentar Diploma de graduação, registrado pelo MEC,  de curso na 

área formação do Curso que deseja atuar; 

b. Apresentar Certificação de formação Stricto Sensu concluída e no caso 

de estudos fora do país, documentação convalidada. 

c. Comprovação de  no mínimo 3, publicações científicas nos últimos três 

(3) anos. 

d. Comprovar experiência como docente na educação superior, por meio 

de declaração formal de IES ou atestado de Competência Técnico-

Profissional e/ou Carteira Profissional de Trabalho. 

e. Currículum Lattes atualizado na plataforma  (http://lattes.cnpq.br/). 

A contratação ocorre nos termos da CLT e de acordo com o Plano de 

Carreira Docente da Rede de Ensino JK 

O candidato se submete as seguintes etapas de seleção. 

A 1ª. ETAPA DA SELEÇÃO é uma atividade interna a ser realizado por uma 
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COMISSAO DE SELEÇÃO, constituída pela Direção Geral, observando-se: 100% do 

atendimento às exigências publicadas no Edital. Considerando como critério 

decrescente de desempate, os docentes com maior titulação, seguido do maior 

tempo de experiência, em seguida os que tiveram mais produção científica nos 

últimos 3 anos. 

Para pontuação a COMISSÃO DE SELEÇÃO deverá pontuar as inscrições 

observando o atendimento ao seguinte critério: 

I. Indicador 1 

• Doutorado completo – 10 pontos, 

• Mestrado completo – 09 pontos, 

• Doutorando – 07 pontos, 

• Mestrando – 06 pontos, 

• Especialista – 08 pontos. 

II. Indicador 2 

Produção cientifica – 01 ponto para cada produção, limitado a 10 pontos, 

nos últimos 3 anos. 

III. Indicador 3 

Experiência docente na educação superior – 01 ponto para cada ano de 

exercício, limitado a 10 pontos. 

O classificado deverá obter no mínimo 08 pontos, na média dos 3 

indicadores. 

Não serão consideradas as inscrições de graduados e estudantes de 

espacialização ou graduandos, sendo proibida a sua contratação para o exercício da 

docência no Ensino Superior. 
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O interessado que tiver a inscrição selecionada será convidado, por e-mail, 

informando o local, data e horário em que deverá comparecer para 2ª ETAPA DA 

SELEÇÃO. 

A 2º ETAPA DA SELEÇÃO consiste na regência de aula, diante da BANCA 

EXAMINADORA, composta pelo Diretor da IES, coordenador do curso e um docente 

do Colegiado do Curso, especialmente convidado para tal fim e observação sobre a 

formação e o domínio de conhecimentos para atuar na disciplina e em especial na 

Educação a Distância e operar o AVA. 

Critérios para Contratação do Corpo Docente 

A contratação dos Professores, Tutores, cumpridos às normas regimentais e 

de regulamento próprio, serão feitas nos termos das normas específicas, aprovadas 

pela Direção da Faculdade e pela Entidade Mantenedora, por período determinado. 

Quadro de Vagas do Pessoal Docente da Instituição, para fins de ingresso e 

promoção nas diversas categorias e níveis, terá o seu contingente fixado pelo Diretor 

Geral, sujeito à aprovação da Entidade Mantenedora, conforme número de 

matriculas efetivado, declarado a cada período letivo, cuja distribuição está sujeita 

ao status de crescimento da IES. 

A admissão dos Professores e Tutores ocorre mediante os seguintes 

procedimentos e critérios: 

I. Oficio ao Setor de Recursos Humanos da Rede de Ensino JK, 

solicitando a abertura da vaga com detalhamento justificado da sua 

carência; 

II. Encaminhamento da Ficha de Atribuições com especificação de local, 

horário de trabalho, função, cargo e quais as atividades o profissional 

irá realizar, com o detalhamento; 

III. Parecer quanto à necessidade e/ou Autorizo da Diretoria Geral dando 

inicio ao processo de seleção; 

IV. Encaminhamento dos candidatos a Gerência de Pessoal da Rede de 
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Ensino JK, pela IES que solicitou a contratação, para a entrevista e 

exame da Documentação do candidato selecionado. Não estando 

100% atendido o candidato não será contratado. 

V. Demonstração de Capacidade Técnica, por meio da apresentação de 

projeto ou exposição de aula, conforme o caso. 

VI. Declaração da Gerência de Pessoal com a aprovação e liberação 

para aplicação do procedimento de contratação E encaminhamento 

para obtenção do Exame de Saúde Admissional. 

VII. Retorno do profissional selecionado para assinatura do Contrato 

de Trabalho e recebimento da Guia de Assunção da Função. 

VIII. A IES ou setor Solicitante da Contratação não está autorizado a 

permitir o inicio das atividades do indicado, sem que o Setor de 

Recursos Humanos da Rede de Ensino JK emita a Guia de Assunção 

da Função, com a qual o selecionado deverá se apresentar na IES. 

IX. A Guia de Assunção da Função será expedida unicamente pela 

Gerência de Pessoal e só terá valor oficial se devidamente assinada e 

carimbada pelo Gestor de Pessoal e pelo Diretor Geral da Rede de 

Ensino JK. 

X. A Guia de Assunção da Função será expedida em 3 vias, sendo 1 

para IES, uma para o RH e 1 para o profissional contratado. 

São atribuições do Corpo Docente: 

I. Assumir os encargos de ensino, pesquisa e extensão que lhe forem 

atribuídos; 

II. Assumir, superintender e fiscalizar o processo de avaliação da 

aprendizagem no âmbito de determinadas disciplinas; 

III. Observar as normas estabelecidas e a orientação dos órgãos 

administrativos, especialmente no que se refere ao cumprimento da 

carga horária e do programa de ensino; 

IV. Encaminhar à coordenação de curso, no início de cada período letivo, 

os planos de ensino e atividades a seu encargo; 

V. Registrar no diário de classe a matéria ministrada, a frequência dos 
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alunos às aulas programadas e outros dados referentes às disciplinas 

e turmas de alunos sob sua responsabilidade; 

VI. Encaminhar, na forma estabelecida, ao final de cada período letivo, os 

resultados do trabalho escolar de cada um de seus alunos em termos 

de frequência e aproveitamento; 

VII. Participar das reuniões para as quais for convocado; 

VIII. Cumprir os encargos e participar de comissões sempre que 

indicado, no interesse do ensino, da pesquisa e da extensão; e 

IX. Integrar o colegiado de curso, quando para ele indicado. 

Para os efeitos do Plano de Carreira Docente – PCD, da Rede de Ensino JK 

entendem-se como atividades de magistério superior aquelas diretamente 

relacionadas com o processo de ensino, pesquisa e extensão, quer sejam realizadas 

na sala de aula ou fora dela, com aulas teóricas ou práticas, regidos por meio de 

ensino presencial ou à distância, com uso ou não de tecnologia remota e/ou de 

recursos metodológicos diversos. 

O Docente, enquanto exercendo as atividades de Magistério Superior, 

pertencerá ao Colegiado de Curso nos termos do Regimento Acadêmico.  

São também consideradas como atividades de magistério aquelas inerentes à 

administração acadêmica, privativas de docentes de nível superior. 

São consideradas atividades acadêmicas próprias do corpo docente no ensino 

superior: 

I. As aulas ministradas no ensino de graduação, extensão e de pós-

graduação; 

II. As atividades desenvolvidas na área da iniciação científica, pesquisa 

ou concernentes à produção intelectual, ampliação, revisão ou 

aprofundamento do conhecimento; 
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III. As atividades que atendam à comunidade, sob a forma de cursos e 

serviços especiais, como, dependência, nivelamento, avaliações de 

desempenho acadêmico e institucional; 

IV. As atividades de regência de em Ambiente Virtual de Aprendizagem - 

AVA. 

V. As atividades inerentes à administração acadêmica, direção, 

coordenação, assessoramento ou chefia de departamento, em função 

da condição docente. 

Para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão 

acadêmica, são consideradas atividades do corpo docente, para a finalidade deste 

regulamento: 

I. Ensino: aulas nos cursos de graduação, supervisão nos estágios 

obrigatórios, acompanhamento na elaboração de trabalhos de conclusão 

de curso e monografias desenvolvimento das atividades complementares, 

dependência, nivelamento, avaliações, práticas curriculares e, na pós-

graduação lato sensu, além de aulas, orientação de dissertações e teses 

conforme previsão dessas atividades na grade curricular de cada curso; 

II. Orientação: supervisão ou acompanhamento de alunos na elaboração de 

trabalhos de iniciação científica, tutoria, monitoria e supervisão de estágios 

não obrigatórios; 

III. Pesquisa: atividades diretamente relacionadas à produção de novos 

conhecimentos, produção intelectual envolvendo a participação nos 

projetos de pesquisa institucionalizados ou de iniciação científica; 

IV. Extensão: atividades relacionadas à aplicação dos conhecimentos 

produzidos na Faculdade ou fora dela, com o objetivo de disseminar o 

conhecimento, estimular a pesquisa e a qualificação do ensino, 

envolvendo participação em programas, projetos e atividades de extensão 
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institucionalizada pela IES; 

V. Gestão: atividades relacionadas à gestão acadêmico-administrativa, nos 

diversos níveis hierárquicos da Faculdade, envolvendo o exercício de 

funções tais como supervisão, direção, coordenação, assessoria, 

consultoria e outros. 

Além das normas constantes no Regimento Acadêmico, são atribuições dos 

Professores e Tutores: 

I. Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à aprovação 

do Colegiado de Curso; 

II. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe 

integralmente o programa e a carga horária;  

III. Supervisionar e coordenar a execução das atividades sob sua 

responsabilidade; 

IV. Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

V. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação de aproveitamento e 

julgar os resultados apresentados pelos alunos; 

VI. Entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento 

escolar, nos prazos fixados; 

VII. Observar o regime escolar e disciplinar da Faculdade; 

VIII. Adotar medidas que signifiquem aprimoramento e melhoria das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

IX. Ministrar aulas considerando a indissociabilidade do ensino, da pesquisa 

e da extensão; 

X. Apresentar projetos de pesquisa e extensão, associados das atividades 



 
 

   219 

 

de ensino; 

XI. Exercer outras atribuições inerentes às suas competências ou 

determinadas pelos órgãos ou autoridades superiores, de acordo com 

este Plano, no âmbito de sua atuação; 

XII. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que 

pertencer e de comissões para as quais for designado;  

XIII. Participar dos cursos de capacitação e aperfeiçoamento realizados pela 

Faculdade; 

XIV. Ministrar atividades em classe e extraclasse, com uso ou não, de 

recursos metodológicos de ensino, com tecnologia remota para 

complementação de carga horaria; 

XV. Cumprir o Calendário Acadêmico, os dias letivos, as atividades 

acadêmicas extraclasse, bem como a Semana Pedagógica e a 

programação de atividades entre-período letivo, publicada pela 

Faculdade, respeitados os direitos trabalhistas relativos ao período de 

férias; 

XVI. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, neste 

Plano e nos regulamentos aprovados pelos órgãos colegiados 

superiores da Faculdade. 

Requisitos de Titulação do Corpo Docente (Professor - Tutor) 

O Corpo Docente dos cursos presenciais da IES e quando for o caso da 

EAD, enquanto aguarda o seu Credenciamento está composto de professores 

Doutores, Mestres e  Especialistas que estão disponíveis mediante compromisso da 

Mantenedora para contratação regime CLT e/ou aumento de carga horária quando 

se tratar de docente contratado. (após a publicação da Portaria de Credenciamento 

e Autorização dos cursos) 
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Considerando a experiência profissional no magistério superior como forte 

aliada no desenvolvimento das atividades dos cursos superiores, a JK busca 

estabelecer parâmetros para contratação de docentes que consideram a efetiva 

experiência do educador.  

Além disso, se impõe de extrema relevância a participação de professores 

que concluíram a graduação há pouco tempo, porém especializados, com novas 

ideias, ávidos por aprender continuamente e sistematizar o conhecimento 

apreendido durante sua formação. Nesses casos, são estabelecidas estratégias que 

viabilizem a continuidade na formação acadêmica e profissional do educador. 

Acredita-se que o equilíbrio entre estas duas vertentes contribui 

eficientemente para a sinergia entre a formação qualitativa e a postura reflexiva dos 

alunos da JK. 

São exigidos os mesmos critérios que os adotados para os professores do 

ensino presencial, com o destaque para as habilidades de domínio operacional de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, bem como boa redação, domínio gramatical 

da Língua Portuguesa, bem como criatividade na dialética, observados por ocasião 

do processo seletivo.  

No que tange a titulação a Faculdade reporta-se às exigências legais 

adotando os percentuais mínimos com base referencial de inicio para implantação 

satisfatória da Educação a Distância e formação do seu Corpo Docente e segue o 

Plano de Carreira Docente já homologado para todas as IES da Rede de Ensino JK 

que servirão de Polo de Apoio Presencial.  

Como requisito especial para atuar em disciplinas ministradas a distância, é 

exigido que o Professor Tutor, possua formação com Especialização Lato Sensu 

e de preferência que comprove experiência na regência e formação em 

programas de Educação a Distância. 

Para a titulação dos docentes e sua expansão estão previstos os seguintes 

quantitativos: 
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PREVISÃO DOS PROFESSORES TUTORES DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ATÉ 
2025 

 

Professor Tutor18 é o profissional que ministra os conteúdos das disciplinas 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA – utilizando o Material Instrucional da 

Biblioteca Virtual “Pearson” e aplicando o Plano de Ensino e os formulários padrões 

indicados pela Coordenação do Curso para identificar, as atividades e avaliações no 

ambiente virtual.  

Esse profissional atua com exercício de magistério executado no Núcleo de 

Educação a Distância – NEAD e fora do ambiente da Instituição, com sua carga 

horária semanal, distribuída de maneira que 40% seja realizada presencialmente no 

NEAD e 60% Home Office.  

Nome (PROFESSORES) Titulação Regime de Trabalho 

1. Ailton Cavalcante  Mestre Integral 

2. Aline Cruz  de Paula Mestre Parcial 

3. André Rocha Aleixo Doutor Parcial 

4. Carlos Ângelo de 
Menezes Sousa Doutor Parcial 

5. Deniz Helena Pereira 
Abreu Mestre Integral 

6. Edson Oliveira Pereira Doutor Parcial 

7. Paulo Roberto Falcão de 
Araújo Doutor Parcial 

8. Eric de Sales Doutor Integral 

9. Fernando Antônio 
Vasconcelos Frota Mestre Integral 

10. Leandro Rolin da Silva Doutor Parcial 

11 Lucicleide Araújo 
de Souza Alves Mestre Integral 

 12 Patrícia Lima Mestre Integral 

13 Paulo Roberto Doutor Parcial 

                                                 

18 TÍTULO II, DA INTRODUÇÃO E CONCEITOS, inciso XV – Tutor – É o Professor que atua na regência das classes 

virtuais e ministra o ensino com uso de tecnologia remota, nos termos da legislação do ensino semipresencial. Plano de 

Carreira Docente da Rede de Ensino JK. 
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Falcão 

14 Tatiane Matheus Mestre Integral 

 
PREVISÃO DE TUTORES DE EDUACAÇÃO A DISTÂNCIA ATÉ 2025 
 

Tutor é o profissional com titulação lato sensu que atua nos polos de apoio 

presenciais ministrando as orientações de estudos e realizando do 

acompanhamento do aluno nos seus estudos.  

Esse profissional atua com exercício de suas atividades com sua carga 

horária semanal, distribuída de maneira que 40% sejam realizadas, presencialmente, 

no NEAD e 60% nos Polos de Apoio Presenciais. 

A carga horaria executada no NEAD destinam-se à participação em 

reuniões, capacitações treinamentos e prestação de relatos sobre as ocorrências de 

suas atividades.  

NOME (TUTORES) RE
GIM

E 
DE 
TR
AB
AL
HO 

TITULAÇÃO 

1. Ailton Cavalcante  
Inte
gral Mestre 

2. Aline Cruz de Paula 
Par
cial Mestre   

  

3. André 
Rocha 
Aleixo 

Parcia
l Doutor 

    

4. Carlos 
Ângelo 
de 
Meneze
s Sousa 

Parcia
l Doutor 

5. Deniz Helena Pereira Abreu 
Inte
gral Mestre   

6. Edson Oliveira Pereira 
Par
cial Doutor 
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7. Paulo 
Roberto 
Falcão 
de 
Araújo 

Parcia
l Doutor 

    
8. Eric de 

Sales 
Integr

al Doutor 

9. Fernando Antônio Vasconcelos Frota 
Inte
gral Mestre   

    

10. Leandro 
Rolin da 
Silva 

Parcia
l Doutor 

  

11. Luciclei
de 
Araújo 
de 
Souza 
Alves 

Integr
al Mestre 

12. Patrícia Lima 
Inte
gral Mestre   

13. Paulo Roberto Falcão 
Par
cial Doutor   

14. Tatiane Matheus 
Inte
gral Mestre 

 
REQUISITOS DE TITULAÇÃO DO  CORPO DOCENTE. 
 

 Professor Tutor   

TITULAÇÃO 
Núm
ero 

% Núm
ero 

% 

Doutorado 6 42% 6 42% 

Mestrado 8 58% 8 58% 

Subtotal 14 100% 14 100% 

Especialização     

Total 14 100% 14 100% 

 
Programa Institucional de Capacitação e Qualificação Docente e 

Funcional para Professores Tutores  
 

Nos termos do TÍTULO III, DA ESTRUTURA DA CARREIRA DOCENTE, 

CAPÍTULO I, DO PLANO DE CARREIRA DOCENTE E SEUS OBJETIVOS, Art. 5º 

Serão oferecidas aos Professores e Tutores da Carreira Docente, instituída por este 

Plano, a oportunidades de educação continuada com vistas ao seu melhor 
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desempenho, desenvolvimento e capacitação. Para tanto, será criado um Programa 

Institucional de Capacitação e Qualificação Docente e Funcional, cujas normas 

e critérios serão estabelecidos mediante regulamentação específica proposta pelo 

Conselho Superior da Faculdade. 

Além da Semana Pedagógica, dos Tutoriais de cada sequência do ensino, 

serão ofertados cursos que ensejam a certificação por competência, concedidos aos 

professores que atuam na tutoria da Educação a Distância, quer eles estejam na 

regência dos conteúdos curriculares ou no atendimento e orientação de metodologia 

aos alunos. 

O quadro de Carreira Docente está hierarquizado em 4 (quatro) categorias 

funcionais distribuídos em 2 cargos da carreira Docente como Professor ou Tutor, 

designadas como:  

 Professor Auxiliar,  

 Professor Assistente,  

 Professor Adjunto e  

 Professor Titular;  

 Tutor Assistente,  

 Tutor Adjunto e  

 Tutor Titular.  

Observando-se, para cada uma, a disponibilidade de vagas definida como 

lotação, conforme o quadro abaixo: 

 

CARREIRA CARGO 
CATEGORIA 
FUNCIONAL 

VAGAS NO QUADRO 
DE LOTAÇÃO 

 

Docência 

Professor Titular 
(PTi) 
Professor Adjunto 
(PAd) 
Professor 
Assistente (PAs) 

Doutor 
Mestre 
Especialista 
Graduado 

15% 
35% 
45% 
05% 
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Professor Auxiliar 
(PAux) 

Percentual 100%   

Tutor Titular (TTi) 
Tutor Adjunto (TAd) 
Tutor Assistente 
(TAs) 

Doutor 
Mestre 
Especialista 

40% 
40% 
20% 

 

Percentual 100%   

Coordenador Titular 
(CT) 
Coordenador 
Adjunto (CAd) 

Doutor 
Mestre 

25% 
75% 

 

Percentual 100%   

Coordenador 
Adjunto (CAd) 

Mestre 100%  

Percentual 100%   

 

A Direção regulamentará, semestralmente, a distribuição das vagas a serem 

fixadas no quadro de lotação, considerando para isso a distribuição dos percentuais 

definidos no caput deste artigo pelas áreas do conhecimento, de acordo com as 

necessidades institucionais. 

 
REQUISITOS DE REGIME DE TRABALHO  DO  CORPO DOCENTE. 
 

 Professor Tutor   

TITULAÇÃO 
Núm
ero 

% Núm
ero 

% 

INTEGRAL 7 50% 7 50% 

PARCIAL 7 50% 7 50% 

Subtotal 14 100% 14 100% 

HORISTA 0 0 0 0 

Total 14 100% 14 100% 

 
Cronograma de Expansão do Corpo Docente 

O Corpo Docente cresce na medida em que o número de alunos e turmas se 

expande ou diminuem na medida em que os alunos deixam a IES.  
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A JK com a implantação dos 5 cursos espera que em 2025, tenha em seu 

corpo docente 100% de profissionais portadores de cursos de pós-graduados.  

Considerando o número de disciplinas para os dois primeiros anos dos dois 

cursos, conforme previsto pelos instrumentos de avaliação do MEC, estima-se que o 

corpo docente esteja em 2016, composto para o curso de Licenciatura em 

Pedagogia de: 

● 5 professores no 1º‘semestre; 

● 9 professores no 2º semestre; 

● 8 professores no 3º semestre; 

● 9 a 10 professores no 4º semestre. 

Tal projeção está ancorada na hipótese de termos até 3 disciplinas por 

professor e ter cada vez mais acréscimos de carga horária. 

Podendo os docentes atuar em cursos simultaneamente, quando ofertados, 

e assim compor, conforme sua formação acadêmica e a disciplina que lecionará o 

regime de trabalho com tempo parcial ou integral.  

Até que os cursos obtenha a Portaria de Autorização, os docentes estão 

formalmente compromissados com a IES, mediante assinatura de documento 

próprio ou já atuam nos cursos presenciais da Rede de Ensino JK A partir da 

publicação dessa Portaria, os docentes serão contratados pelo regime da CLT.  

.O quantitativo está adaptado ao tamanho da IES, sendo todos 

disponibilizados para o atendimento do Polo, quando da realização das atividades 

presenciais obrigatórias. 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DE PROFISSIONAIS: 
PROFESSORES E TUTORES 

 

TITULAÇÃO 2021 2022 2023 2024 2025 

Doutorado 7 7 7 7 7 

Mestrado 10  10 20 20 20 

Subtotal 17 17 37 37 37 
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Especialização 16 16 18 20 20 

Total 33 33 55 57 57 

 
NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA,  

Caberá ao NEAD a coordenação, controle e acompanhamento das 

atividades docentes e este estará vigilante para que mesmo na ausência do 

professor, hajam atividades em fluxo no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o  

No momento, trabalhando com a ”semipresencialidade”,  e ou Disciplinas 

On line – DOL, dos 20% dos cursos presenciais constam os seguintes profissionais 

atuando: 

I. 1 Gerente de Tecnologias de Ensino 

II. 1 Assistente Administrativo 

III. 1 Programador de TI 

IV. 1 Web design  

V. 1 Técnico de Moodle. 

VI. 12 professores experientes no ensino virtual. 

Na medida em que os cursos e as matriculam forem aprovados pelo MEC, 

a expansão dos recursos humanos ocorrerá no quantitativo compatível para o 

atendimento às mesmas. 

Política de Qualificação e Plano de Carreira  
 

O JK ancora-se nas políticas nacionais para a Educação Superior e, em seu 

Plano de Carreira Docente – PCD para aplicar um conjunto de decisões, 

procedimentos e ações articulados com vistas a marcar a identidade institucional e 

garantir a qualidade das atividades acadêmicas, visando à boa formação do 

alunado, ao preparo para a cidadania e à qualificação para o mundo do trabalho. 

As políticas de qualificação envolvem tanto o incentivo a formação 

continuada no âmbito da própria IES quanto fora dela, sendo prevista a concessão 

de horas e/ou investimentos para que os docentes possam melhorar a sua titulação, 

mediante aplicação dos critérios serão previstos no Plano de Carreira. 
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O docente também será capacitado por meio da participação nas semanas 

acadêmicas, reuniões pedagógicas, quando for o caso, inclusive quando participar 

do Núcleo Docente Estruturante, sendo membro nato do Colegiado do Curso. 

A IES se obriga a capacitar e treinar, em serviço, por meio presencial ou 

online, o docente em exercício de maneira que este tenha pleno domínio de 

conhecimento dos documentos organizacionais e institucionais do JK e dos Projetos 

Pedagógicos que estão aplicados na IES. 

O JK oferecerá curso de aperfeiçoamento para os professores, inclusive os 

de Libras, objetivando capacitá-los para vivência de novas técnicas e 

aperfeiçoamento didático-pedagógico, por meio de cursos de extensão ou mesmo 

com a oferta de formação continuada na pós-graduação. 

Aplicação de investimentos de qualidade do ensino para melhoria dos 

indicadores de avaliação IGC com as seguintes ações, na dimensão Corpo Docente: 

1. Investimentos na composição de um Quadro Docente com mais de 

60% dos professores com Tempo Parcial: ou seja, mínimo de 12 

horas-aulas semanais, sendo que dessas 25% de seja reservada para 

as atividades de planejamento da sua disciplina, o que envolve estudos 

e pesquisa e 75% da carga seja com atividades de regência, para que 

possamos garantir a nota 4. 

2. Investimentos para que haja a contratação de mais de 50% dos 

professores com titulação Stricto Sensu em cada IES da rede para que 

possamos garantir a nota 4. 

3. Investimentos para que haja a contratação de mais de 20% dos 

professores com o título de Doutorado em cada IES da rede para que 

possamos garantir a nota 4. 

4. Investimentos para esses professores publiquem artigos em periódicos 

e dediquem as parte da carga horária extraclasse do seu Tempo 
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parcial, (5%) em escrever e realizar pesquisa científica para que 

possamos alcançar a nota 4, tendo pelo menos 50% desses docentes 

com 7 produções concluídas e publicadas, com registro no Lattes. 

A Rede de Ensino JK, por meio de suas Faculdades, busca a referência 

educacional nacional e ao adotar a sigla JK em suas Instituições, se impõe na 

sociedade brasiliense como entidade pioneira, como foi as mais tradicionais 

Instituições que no Distrito federal estão funcionando.  

Além dos cursos de extensão abertos a comunidade acadêmica e ao público 

em geral, que de alguma maneira possa favorecer a formação continuada e 

desenvolver capacidades latentes, a Faculdade JK, incentiva o seus recursos 

humanos por meio das seguintes incentivos: 

● Bolsas de estudos integrais ou parciais para programas de 

doutorado, mestrado, especialização ou aperfeiçoamento; 

● Bolsas de estudos integrais ou parciais a recém-graduados, para os 

cursos de pós-graduação, em nível de especialização (lato sensu), 

como incentivo para o ingresso na carreira de magistério da 

Faculdade JK, tendo preferência os ex-monitores; 

● Auxílio financeiro e operacional para que os funcionários participem 

de congressos, seminários, simpósios e eventos similares científicos, 

educacionais e culturais, em sua área de atuação ou em área afim; 

● Cursos de treinamento e atualização profissional, com gratuidade 

integral em especial para os professores e Tutores da Educação a 

Distancia que ao longo do ano devem submeter a 4 programas de 

pelo menos 20 horas com certificação. 

● Divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou 

outros trabalhos acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente; 

● Infraestrutura para que os seus funcionários imprimam ou editem 

suas produções científicas sob o patrocínio da Faculdade JK; e, 

● Licença, sem perda do vencimento, para participação em programas 

externos ou internos de pós-graduação e/ou de treinamento 
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profissionais. 

 

Regime de trabalho do Corpo Docente 

O regime de trabalho dos Docentes é determinado pelo número de turmas 

que a IES compor, pós matriculas, contudo, para a Educação a Distância, é prevista 

a modulação de formação de turmas. 

É politica do JK que haja professores para desenvolvimento do ensino e 

tutores para o atendimento de orientação operacional dos alunos. 

Também é política do JK que haja o atendimento dos percentuais previstos 

em lei. 

Procedimentos de substituição eventual do professor. 

Além dos casos previstos na legislação trabalhista, poderá ocorrer o 

afastamento do ocupante de cargo docente com direitos e vantagens mediante o 

que se encontra estabelecido nas Convenções Coletivas e Sindicais de Trabalho, 

até que o Plano de Carreira seja registrado, sendo ao corpo docente disponibilizado 

aperfeiçoamentos, capacitações e cursos de formação continuada da mesma 

maneira que a Rede de Ensino JK disponibilizada para todos os docentes que atuam 

nas demais unidades. 

Caberá ao NEAD à coordenação, controle e acompanhamento das 

atividades docentes e este estará vigilante para que mesmo na ausência do 

professor, haja atividades em fluxo no Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

Na medida em que os cursos e as matriculam forem aprovados pelo MEC, a 

expansão dos recursos humanos ocorrerá no quantitativo compatível para o 

atendimento às mesmas. 

Procedimentos de substituição eventual do professor. 

Além dos casos previstos na legislação trabalhista, poderá ocorrer o 
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afastamento do ocupante de cargo docente com direitos e vantagens mediante o 

que se encontra estabelecido nas Convenções Coletivas e Sindicais de Trabalho, 

até que o Plano de Carreira seja registrado, sendo ao corpo docente disponibilizado 

aperfeiçoamentos, capacitações e cursos de formação continuada da mesma 

maneira que a rede de ensino JK disponibilizada para todos os docentes que atuam 

nas demais unidades. 

SISTEMA DE REGISTRO ACADÊMICO. 

 

"O sistema Unicollege (prevendo migração em 2017 para um novo Sistema) 

abrange os processos de secretaria, recebimentos, recepção, biblioteca, processo 

seletivo, diretoria, professores, alunos, gestão de materiais, gestão financeira, 

recursos humanos, serviços de apoio entre outros, contribuindo para o aumento da 

qualidade dos serviços oferecidos. Gerando redução de custos operacionais e 

otimizando recursos, no que tange alguns dos diferencias competitivos que garante 

uma gestão de qualidade. Para lidar com as mudanças e desafios dos novos 

tempos, o sistema Unicollege dispõe de tecnologia WEB com recursos que permitem 

aos alunos, pais, professores e gestores compartilharem um ambiente de informação 

on-line 24 horas por dia." 

Fonte: Datalógica 

UNICOLLEGE 

Atualmente a Faculdade utiliza o sistema eletrônico que funciona conforme 

consta no Manual de Gerenciamento PROSEL – UNICOLLEGE. 

O Sistema de Controle Acadêmico encontra-se ancorado no Unicollege, 

que tem a seguinte funcionalidade: 

O Sistema UNICOLEGE gera um acesso por docente, separado por 

disciplina. Os Professores utilizam-se desse acesso para lançar as notas e faltas dos 

alunos. Depois de lançadas; é a Secretaria que se encarrega de verificar o Sistema 
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do UNICOLLEGE, visando a atualização do boletim on line (de acesso do aluno). 

No final do período letivo estabelecido no calendário acadêmico, é gerado 

um procedimento em um dos módulos do Sistema UNICOLLEGE, na qual serão 

calculadas as notas/faltas para determinar a aprovação ou não do aluno.  

É dada baixa em 24 horas, após a entrada do requerimento devidamente 

protocolado na Secretaria pelo Sistema UNICOLEGE. 

O aluno pode acompanhar bimestralmente, munido do RA (Registro 

Acadêmico) e de uma senha de segurança, suas notas, faltas, gráfico de 

desempenho por disciplina e dados do cadastro, através do boletim on-line, 

localizado na página principal do site da Faculdade JK. 

As notas e faltas lançadas no sistema UNICOLEGE, da Secretaria 

Acadêmica, compartilham o mesmo banco de dados que o Boletim on-line, sendo 

assim a consulta do mesmo (pela internet) instantânea, o que quer dizer: lançou na 

Secretaria, já está na Internet. 

Quando o aluno conclui o curso, o mesmo protocola requerimento na 

Secretaria solicitando o diploma. Depois de confeccionado na gráfica, o mesmo 

retorna a IES para conferência e anexar à documentação necessária para que o 

mesmo possa ser registrado, após todo este processo o diploma é encaminhado 

para o Setor de Registro de Diplomas na UNB – Universidade de Brasília, em 

Brasília – DF; ou outra Universidade que haja condições e atenda a legislação 

pertinente para receber e registrar. 

A documentação no prontuário dos alunos é organizada da seguinte forma: 

Ficam arquivadas, no mínimo, em duas pastas dentro do mesmo prontuário. 

São elas: Documentos pessoais; Requerimentos diversos como: requerimento de 

matrícula, atestado de matrícula, histórico escolar, entre outros. 

Os planos de ensino anuais ou semestrais, das diferentes disciplinas, ficam 

arquivados por curso, antes do início do período letivo. Após o término do Período 
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Letivo passam para o arquivo morto. 

Todos os procedimentos estão descritos em tutoriais disponibilizados na 

Biblioteca Virtual e na Biblioteca Acadêmica, possibilitando uma autonomia maior do 

usuário quanto à utilização do Sistema, habilitando-o a resolver os problemas que 

surgirem durante o seu trabalho e auxiliando-o a esclarecer as possíveis dúvidas. 

O Manual do Aluno e o Manual do Professor, estão disponibilizados para 

consulta, assim como todos os canais de atendimento da IES e da Mantenedora, 

quer presenciais ou virtuais. 
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SUSTENTATIBILIDADE FINANCEIRA  

 
Demonstrativo e Expansão 

 

RECEITA 2021 2022 2023 2024 2025 

Anuidade / Mensalidade(+) 1.925.087,20 2.059.843,31 2.204.032,34 2.358.314,60 2.523.396,62 

Bolsas(-) -48.127,18 -51.496,09 -55.100,81 -58.957,87 -63.084,92 

Diversos(+) 775,02 829,27 887,32 949,43 1.015,89 

Financiamentos(+) 309.389,14 331.046,38 354.219,63 379.015,00 405.546,05 

Inadimplência(-) -134.756,10 -144.189,03 -154.282,26 -165.082,02 -176.637,76 

Serviços(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taxas(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 2.052.368,07 2.196.033,84 2.349.756,21 2.514.239,14 2.690.235,88 

DESPESAS           

Acervo Bibliográfico(-) 163.795,30 174.441,99 185.780,72 197.856,47 210.717,14 

Aluguel(-) 96.741,60 103.029,80 109.726,74 116.858,98 124.454,81 

Despesas Administrativas(-) 304.869,62 324.686,14 345.790,74 368.267,14 392.204,50 

Encargos(-) 264.220,33 281.394,65 299.685,31 319.164,85 339.910,57 

Equipamentos(-) 102.372,06 109.026,25 116.112,95 123.660,29 131.698,21 

Eventos(-) 1.535,58 1.635,39 1.741,69 1.854,90 1.975,47 

Investimento (compra de imóvel)(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manutenção(-) 10.237,21 10.902,62 11.611,30 12.366,03 13.169,82 

Mobiliário(-) 15.355,81 16.353,94 17.416,94 18.549,04 19.754,73 
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Pagamento Pessoal Administrativo(-) 223.571,05 238.103,17 253.579,88 270.062,57 287.616,64 

Pagamento Professores(-) 386.168,18 411.269,11 438.001,60 466.471,71 496.792,37 

Pesquisa e Extensão(-) 28.454,50 30.304,04 32.273,80 34.371,60 36.605,76 

Treinamento(-) 44.714,21 47.620,64 50.715,98 54.012,52 57.523,33 

Subtotal 1.642.035,45 1.748.767,75 1.862.437,65 1.983.496,10 2.112.423,35 

Total 410.332,63 447.266,09 487.318,55 530.743,04 577.812,53 
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EIXO 5  

INFRAESTRUTURA 
 
 

DOS RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUTURA  
 

A Sede é o ambiente físico principal onde os alunos devem realizar suas 

atividades práticas, estágios, apresentar seus trabalhos de conclusão de curso, 

realizar as avaliações e obter os serviços e orientações que necessita aos seus 

estudos, bem como registros da sua vida acadêmica e onde estão centralizadas as 

áreas de gestão virtual do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

O Polo de Apoio Presencial é o ambiente físico onde os alunos devem 

realizar suas atividades práticas, estágios, apresentar seus trabalhos de conclusão 

de curso, realizar as avaliações e obter os serviços e orientações que necessita aos 

seus estudos, bem como registros da sua vida acadêmica. 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Aumentar a capacidade de banda e 
acessibilidade do servidor e toda 
infraestrutura de base para 
sustentabilidade da plataforma que 
servirá de Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

x x x x x 

Equipar o Studio de Gravação para 
produção das aulas em vídeos – AVDs, 
de maneira a tornar o ensino com 
movimento. 

x x x x x 

Garantir a memória das ações realizadas 
no AVA por meio de sistema de 
segurança de tecnologia, que emita e 
guarde os relatórios da vida acadêmica 
dos alunos e especificá-lo em Manual 
Técnico. 

x x x x x 

Instalar os ambientes físicos dos 
polos com a seguinte estrutura: 

1 Sala de Estudos com pelo menos 50 
- Capacidade de atender a 150 
alunos por dia, 750 atendimentos por 
semana e 15.000 atendimentos por 
período letivo, de 100 dias letivos  

x x x x x 
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mediante agendamento, o que 
oportuniza 4 encontros presenciais 
para cada aluno, neste ambiente e 
uso dos microcomputadores 

1 Sala de Avaliação, pelo menos com 
50 carteiras 

1 Sala de Orientações com pelo 
menos 25 computadores e 25 
carteiras 

1 Servidor de alta potencia 
1 Biblioteca 
1 Secretaria 
1 Diretoria 
1 Coordenadoria 
1 Studio completo de gravação de 

vídeos 
1 Acessibilidade ao AVA 
1 Sala de Planejamento e Composição 

Integrada de Material Instrucional e 
Aulas interativas. 

Disponibilizar na sede os mesmos 
ambientes destinados ao Ensino 
Presencial 

  x x x 

 
 
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E  COMUNICAÇÃO  
 

Políticas e Metas Quantificadas 2021 2022 2023 2024 2025 

Implantar Sistema Virtual de 
Biblioteca 
Pergamum 

x x x x x 

Implantar Sistema Virtual de 
Conteúdos e Materiais Didáticos, 
Visuais ou documentais  - Pearson 

x x x x x 

Realizar 2 Encontros presenciais de 
orientação e ambientação, 
presenciais por período letivo 

x x x x x 

Disponibilizar tecnologias de ensino 
com imagens, som, escrita e 
entrosagem assíncrona e síncrona 

x x x x x 

Garantir o pleno funcionamento 
virtual e on line do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

x x x x x 

Gravar aulas em vídeos e 
disponibilizar os vídeos e palestras 
no AVA 

x x x x x 
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Instrumentalizar os docentes e 
divulgar o PPI de maneira a torna-
los mais ambientados com a IES, a 
modalidade, o AVA e os alunos. 

 x x x x 

Adquirir e implantar recursos de 
comunicação e informação que 
atendam aos alunos portadores de 
necessidades especiais 

x x x x x 

Divulgar as atividades de Extensão 
oferecidas 

 x x x x 

Incentivar o uso de recursos 
tecnológicos na abordagem do 
ensino, tais como REAs e outros 
meios virtuais disponíveis na rede 
mundial de internet. 

  x x x 

Divulgar e manter à disposição para 
consultas e orientações o conjunto 
de estruturas de Tecnologia de 
Informação e Comunicação (TIC) e 
os respectivos procedimentos e as 
formas de utilização que 
caracterizam a dinâmica da 
comunicação e da interação entre 
os sujeitos envolvidos nos 
processos acadêmicos e de ensino 
e aprendizagem, no contexto da 
oferta do curso superior na 
modalidade a distância.  

x x x x x 

Constituir o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem com r diferentes 
mídias e tecnologias, síncronas e 
assíncronas, tais como ambientes 
virtuais e suas ferramentas, redes 
sociais e suas ferramentas, fóruns 
eletrônicos, blogs, chats, tecnologias 
de telefonia, teleconferências, 
videoconferências, TV convencional, 
TV digital e interativa, rádio, 
programas específicos de 
computadores (softwares), objetos 
de aprendizagem, conteúdos 
disponibilizados em suportes 
tradicionais (livros) ou em suportes 

x x x x x 

Selecionar os recursos tecnológicos 
para a realização do processo 
seletivo; 

x x x x x 

Implantar sistema de controle de    x x 
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patrimônio, almoxarifado, controle 
de estoque, provendo, até 2020, os 
recursos para manutenção do 
inventário das Faculdades; 

Aperfeiçoar e manter o sistema de 
segurança eletrônica ambiental com 
a instalação de equipamentos 
inovadores; 

x x    

Instalar e manter o espaço para o 
Atendimento Psicopedagógico dos 
alunos  

x x x x x 

Expandir e manter os espaços de 
atendimento aos portadores de 
necessidades especiais de maneira 
que estes possuam a infraestrutura 
legal, 100% instalada nos ambientes 
da IES; 

x x x x x 

Equipar até 2020 as salas de aulas 
com Datashow e computadores de 
ultima geração. 

x x x x X 

Implementar recursos de inovação 
tecnológica para desenvolvimento 
dos sistemas acadêmicos, 
administrativos e pedagógicos no 
âmbito da IES, em especial os 
utilizados em sala de aula e nas 
ações de comunicação com os 
alunos; 

x x x x x 

Aperfeiçoar e aumentar as bandas 
dos sistemas de conexões via 
wireless, no âmbito da IES; 

x x x x x 

Renovar as configurações e inovar a 
performance da plataforma 
educacional que garanta a oferta da 
metodologia de ensino 
semipresencial, até 20% da carga 
horária dos demais cursos 
oferecidos na IES; 

x x x x x 

Adotar programas e-books, Moocs e 
REAs que facilitem os estudos dos 
alunos e coloque a IES sempre 
atualizada com as inovações 
tecnológicas do mundo virtual; 

   x x 

Adoção da Biblioteca Pearson como 
Material Instrucional do ensino na 
Educação a Distância 

x x x x x 

 



 
 

   240 

 

DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

Recursos disponíveis no AVA: 

➢ Usuários Online  

➢  Materiais  

➢  Tarefa  

➢  Fóruns  

➢  Questionário 

➢  Bate-Papo (Chat) 

➢  Lição 

➢ SCORM  

➢  Glossário  

➢  Pesquisa de Opinião  

➢  Wiki  

➢  HotPot (HotPotatoes) 

➢  Pesquisa de Avaliação 

➢  Módulos Opcionais 

O criador do AVA/Moodle, Martin Dougiamas, tem formação em educação19. 

Isto o conduziu a adotar o Construcionismo Social como a estrutura pedagógica em 

que está baseado o ambiente. Isto é inovador uma vez que os ambientes de 

gerenciamento de cursos são, em geral, construídos em torno de ferramentas 

computacionais. Pode-se afirmar que os sistemas de gerenciamento comerciais são 
                                                 
19

 Graduação em informática, Mestrado e Doutorado em Pedagogia. 
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voltados para ferramentas enquanto que o Moodle é voltado para aprendizagem. 

Ambientes coletivos 

A IES dispõe de espaços de uso coletivo, os quais podem caracterizá-los 

como:  

1. Lanchonete (terceirizada); 

2. Instalações sanitárias separadas por sexo; 

3. Instalações sanitárias adaptadas para portadores de necessidades 

especiais; 

4. Toaletes para professores e funcionários, separados por sexo. 

5. Rampas antiderrapantes voltadas para portadores de necessidades 

especiais; 

6. Espaços para recreação e atividades. 

7. Serviços de reprografia  

A IES possui espaços para a coordenação do curso, sala de professores, sala de 

docente de tempo integral, sala de reuniões e direção acadêmica, com mobiliário é 

bem conservado, clean, constando de: mesas, cadeiras, armários, telefones, 

ventiladores, ar-condicionado e computadores com acesso a internet e uma 

impressora/xerocadora única; 

Sala de Aula 
 

As salas de aula são amplas, limpas e bem iluminadas, com janelas 

permitindo iluminação natural e perfeita ventilação, são mobiliadas com carteiras 

universitárias almofadadas cada, tampo largo, data-show instalado, caixas de som, 

acesso a internet wifi, quadro branco, com tela interativa e câmeras de 

monitoramento; 

 
Secretaria Acadêmica 
 

A Secretaria está devidamente instalada oportunizando atendimento adequado a 

comunidade acadêmica com material necessário para o funcionamento dos cursos 
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oferecidos pela IES. 

 

O laboratório de informática tem a missão de dar apoio aos graduando e 

docentes oferecendo um ambiente favorável para realizações de trabalhos e 

pesquisas acadêmicas. O ambiente é bem iluminado e climatizado com ar-

condicionado. 
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INSTALAÇÕES FÍSICAS DISPONIBILIZADAS PARA EAD 
 

INFRESTRUTURA BÁSICA PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Espaço 
Indicadores Sede 

POLO DE APOIO PRESENCIAL 
NEAD 

Ambiente 1 2 3 4 5 6 

Acessibilidade Wifi aberto - Internet x x x x x x x x 

Website x x x x x x x x 

Sistema Acadêmico x x x x x x x x 

CAA Virtual x x x x x x x x 

AVA x x x x x x x x 

Ouvidoria Virtual x x x x x x x x 

Biblioteca Virtual x x x x x x x x 

WebClass Discente x x x x x x x x 

Tutoria Presencial x x x x x x x x 

Laboratórios Multidisciplinar x x x x x x x x 

Diretoria Presencial x x x x x x x x 

Estacionamento Automóveis x x x x x x x x 

Bicicletário/Motos x x x x x x x x 

PNE x x x x x x x x 

Idoso x x x x x x x x 

Convivência/Área de 
lazer/espaço livre 

Todos os ambientes com 
antiderrapantes e Placas 
indicadoras dos espaços em Braile 
 

x 

 

x x x x x x 
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Auditório/ Centro de 
Convenções/Anfiteatro/Mult
ifuncional 

Não imprescindível, pode ser 
adaptado na área aberta do 
prédio, que possua cobertura e 
condições de instalar um palco. 

x x x x x x x x 

Cantina/Cozinha/Lanchone
te 

Item necessário deve ter meios de 
aquisição de alimentos, lanches 
naturais para os alunos no inicio 
do turno e intervalos e para os 
funcionários. Pode ser 
terceirizada. Pode ser móvel. 

x x x x x x x x 

Coordenação do Curso Gabinete do Coordenador; x x x x x x x x 

Reservado para atendimento aos 
docentes 

x x x x x x x x 

Espaço para atendimento aos 
alunos, 

x x x x x x x x 

Espaço para acervo pedagógico x x x x x x x x 

Coordenação da EAD Gabinete do Coordenador; x x x x x x x x 

Reservado para atendimento aos 
docentes 

x x x x x x x x 

Espaço para atendimento aos 
alunos, 

x x x x x x x x 

Espaço para acervo pedagógico x x x x x x x x 

Sala dos Professores  Incluindo WC que pode ser interno 
e separado por sexo, com espaço 
para descanso, lanche, café, agua. 
Guarda volumes ou escaninhos 

x x x x x x x x 

Espaço do Professor de 
EAD 

 
x x x x x x x x 
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Gabinete de Trabalho dos 
Docentes 

com Tempo Integral, pode ser em 
baias, porém deve ser reservada 
para dar condições de 
concentração contendo a 
disponibilidade de equipamentos 
de informática em função do 
número de professores, dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica 
ventilação, acessibilidade, 
conservação e comodidade. 

x x x x x x x x 

Sala de Reuniões, pode ser coletiva ou mesmo 
quando necessária em sala de 
aula, se houver espaço na sala do 
coordenador para os atendimentos 
em pequenos grupos; 

x x x x x x x x 

Espaço para atividade 
administrativa 

Sala do Diretor, De preferência 
com espaço para reunir com 
pequenos grupos. Sala de  

x x x x x x x x 

Biblioteca Fisica  Gabinete da Bibliotecária x x x x x x x x 

Acesso a Internet; x x x x x x x x 

Acesso ao Acervo x x x x x x x x 

Recepção, x x x x x x x x 

Sala de estudos coletivas x x x x x x x x 

Pesquisa individual  x x x x x x x x 

Laboratório de 
informática/Multidisciplinar/
Didáticos 

Número de Computadores 40 50 50 50 50 50 50 50 

Horário disponível x x x x x x x x 

Instrutor x x x x x x x x 

Sala de aula/Avaliações Numero de Salas x x x x x x x x 
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Presenciais  Horário disponível x x x x x x x x 

N° de carteiras 50 50 50 50 50 50 50 50 

Secretaria Acadêmica Gabinete da secretaria, x x x x x x x x 

Arquivo e acervo dos documentos x x x x x x x x 

Centro de Atendimento ao Aluno x x x x x x x x 

Centro de Atendimento 
Psicopedagógico 

Com gabinete para o 
psicopedagogo com decoração 
própria para o apoio ao aluno ou 
docentes com dificuldades 
emocionais. 

x x x x x x x x 

Outras Instalações Comissão Própria de Avaliação  x x x x x x x x 

Ouvidoria Site da IES e material impresso 
com Manual do aluno e do 
docente com o seguinte de 
Qualidade: (Quando a ouvidoria 
está implantada, funciona segundo 
padrões de qualidade claramente 
estabelecidos, dispõe de pessoal e 
infraestrutura adequados, e os 
seus registros e observações são 
efetivamente levados em 
consideração pelas instâncias 
acadêmicas e administrativas.) 

x x x x x x x x 

Convênios para Estagio Rede Particular x x x x x x x x 

Rede Pública x x x x x x x x 

Escola de Aplicação JK x x x x x x x x 

Manutenção e Estado de 
Conservação 

Todos os ambientes e espaços 
devem garantir. dimensão, 

x x x x x x x x 
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limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação, acessibilidade, 
conservação e comodidade.  

WC para alunos separados 
por sexo 

Quantidade 4 6 6 10 4 4 4 2 

WC para docentes Quantidade 2 2 2 4 4 2 2 2 

WC para servidores 
separados por sexo 

Quantidade 2 2 2 2 2 2 2 2 

WC para PNE Quantidade 2 2 2 5 2 2 2 2 

WC direção separados por 
sexo 

Quantidade 1 1 1 2 1 1 1 1 

Quadro de Informações 
Públicas – Cartazes  

Banners contendo Missão, Visão e 
Objetivos Institucionais Para 
atender ao seguinte padrão de 
qualidade: 
Quando os canais de 
comunicação e sistemas de 
informação para a interação 
interna e externa funcionam 
adequadamente, são acessíveis 
às comunidades interna e externa 
e possibilitam a divulgação das 
ações da IES*.  

2 2 2 3 2 2 1 1 

Quadro de Informações 
Públicas – Cartazes 

Quadro com proteção de vidro 
Contendo cópia dos seguintes 
documentos,  
I - ato autorizativo expedido pelo 
MEC, com a data de publicação no 

x x x x x x x x 
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Diário Oficial da União ou Ato de 
Criação da Mantenedora 
II - dirigentes da instituição e 
coordenador de curso 
efetivamente em exercício;  
III - relação dos professores que 
integram o corpo docente do 
curso, com a respectiva formação, 
titulação e regime de trabalho;  
IV - matriz curricular do curso;  
V - resultados obtidos nas últimas 
avaliações realizadas pelo MEC, 
quando houver;  
VI - valor corrente dos encargos 
financeiros a serem assumidos 
pelos alunos, incluindo 
mensalidades, taxas de matrícula 
e respectivos reajustes e todos os 
ônus incidentes sobre a atividade 
educacional. 

Site da IES, publicando, 
além dos itens do tópico 
anterior: 

I - projeto pedagógico do curso e 
componentes curriculares, sua 
duração, requisitos e critérios de 
avaliação;  
II - conjunto de normas que regem 
a vida acadêmica, incluídos o 
Estatuto ou Regimento que 
instruíram os pedidos de ato 

x x x x x x x x 
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autorizativo junto ao MEC;  
III - descrição da biblioteca quanto 
ao seu acervo de livros e 
periódicos, relacionada à área do 
curso, política de atualização e 
informatização, área física 
disponível e formas de acesso e 
utilização; 
IV - descrição da infraestrutura 
física destinada ao curso, incluindo 
laboratórios, equipamentos 
instalados, infraestrutura de 
informática e redes de informação. 
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A BIBLIOTECA ACADÊMICA 

A Faculdade JK possui um Sistema Integrado de Bibliotecas – SIB da Rede 

JK de Ensino composto de Bibliotecas de natureza acadêmica e universitária para 

atender à comunidade que integra à Rede de Ensino JK de Ensino, o sistema é 

gerenciado por um profissional devidamente habilitado e graduado em 

Biblioteconomia, profissional experiente e qualificado para a administração da 

mesma. 

 
Função 
 
Em consonância com o Plano de Desenvolvimento – PDI, a Faculdade JK 

estabelece como missão para a Biblioteca atuar efetivamente para difusão da 

informação, estando comprometida com o desenvolvimento do ser humano e a 

justiça social, além de apoiar as atividades educacionais de ensino, pesquisa e 

extensão.  

 
Objetivos 

 
● Atender às necessidades dos usuários para consulta e pesquisa, seu 

público é formado por professores e alunos da própria instituição e 

visitantes da comunidade onde se encontra uma das Unidades de Ensino 

da Faculdade JK , tornando-se um centro natural para estimular esta 

comunidade, oferecendo oportunidades à satisfação da sua curiosidade 

intelectual e ao desenvolvimento de sua imaginação criadora; 

● Atuar como instrumento útil e efetivo no cumprimento da missão da 

Faculdade JK; 

● Criar um ambiente com condições de estudo e aprendizagem, para que os 

alunos da Faculdade JK desenvolvam suas potencialidades; 

● Aperfeiçoar e complementar os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula. 
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Horários de Funcionamento 
 

A Biblioteca Acadêmica funciona nos seguintes horários: 

 

I. Durante os períodos letivos, de segunda à sexta-feira, das 13h às 22:00 

horas, na sua função física. 

II. Durante os recessos escolares, a Biblioteca Acadêmica tem seu 

funcionamento estabelecido em conformidade com a Direção 

Administrativa e Acadêmica da Faculdade JK. 

 

Infraestrutura física e tecnológica  
 

A Biblioteca Acadêmica da Faculdade JK possui base física instalada em 

cada uma das Instituições de Ensino Superior que integra a Rede de Ensino JK, 

possuindo cada uma, estrutura física apropriada aos fins a que se destina. 

A Biblioteca Acadêmica encontra-se totalmente informatizada em suas rotinas 

administrativas, de tratamento da massa documental e de disponibilização das obras 

aos seus usuários. O SIB – Sistema Integrado de Bibliotecas da Rede de Ensino JK 

utiliza o sistema UNICOLLEGE de gerenciamento de Bibliotecas, disponibilizando 

aos seus usuários, serviços de referência, empréstimo e consulta on-line ao acervo, 

reservas on-line de publicações, bem como, consultas diversas sobre multas e 

empréstimos em seu poder. 

A Biblioteca Virtual Pearson é uma Biblioteca Virtual que expande nosso 

acervo e que reúne  mais de 4600 títulos de 15 Editoras, em 40 áreas do 

conhecimento, somando-se aos milhares de títulos presentes fisicamente em nossas 

Unidades. 

Além dos benefícios para seus alunos, a Biblioteca Virtual  ajuda a instituição 

na composição  bibliográfica e otimiza o acesso imediato do aluno, racionalizando o 

espaço físico na sede, no NEAD e nos polos, além de oferecer diversidade de 

pesquisa digital para o usuário. 
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Quantidade baias de estudos 
 

A Biblioteca Acadêmica possui 6 cabines para estudo individual e salas de 

estudo em grupo  

 
Equipamentos 

 
A Biblioteca Acadêmica dispõe de computadores com acesso à internet para 

consulta ao acervo, pesquisa na internet, pesquisa bibliográfica e digitação de 

trabalhos acadêmicos. Dispõe ainda de computadores no balcão de atendimento ao 

aluno.  

 
Composição do Acervo 

 

O acervo da Biblioteca Acadêmica é composto por obras de referência 

(dicionários, enciclopédias, etc.), livros nas diversas áreas do conhecimento. Vide 

tabela. 

A biblioteca, preocupada em fornecer informação especializada e atualizada, 

em breve, disponibilizará para toda a comunidade acadêmica, assim como 

periódicos nas áreas de interesse do usuário.  

 
Política de atualização e expansão do acervo 

 
A Biblioteca Acadêmica, para atualização e crescimento do seu acervo, 

utiliza-se de critérios bem definidos e em conformidade com os programas das 

disciplinas dos cursos previstos e existentes na Faculdade JK, pois desta forma será 

possível usar de forma racional e eficaz os recursos financeiros para aquisição de 

material bibliográfico. 

 
Serviços 

 
● Consulta Local 

A consulta ao acervo é realizada de forma presencial, local nos terminais web 

sendo permitido a todos os usuários o acesso controlado às estantes, caso o usuário 

necessite será atendido pelo serviço de referência da Unidade onde se encontra. 
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● Empréstimo de Sala de Estudo Individual 

A reserva é solicitada no balcão da Biblioteca Acadêmica, mediante a 

apresentação de documento de identificação. 

● O período máximo de uso por um mesmo aluno é de cinco horas diárias. 

● A sala só poderá ser utilizada por alunos ativos da Faculdade JK. 

● É proibido o uso da sala para aulas particulares. 

● É proibido o uso de qualquer tipo de bebidas e alimentos nas salas de 

estudo. 
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Observação: o descumprimento a um destes itens implicará na retirada 

do aluno da sala de estudos individual. 

 

● Empréstimo domiciliar 

 

Usuário Livros Obras de Referência 

Professor 05, por 15 dias sem empréstimo domiciliar 

Alunos de Graduação 03, por 07 dias sem empréstimo domiciliar 

Funcionários 03, por 07 dias sem empréstimo domiciliar 

 

● Multas e Taxas 

 

o Multa por atraso na devolução de livros para todos os usuários: 

R$ 1,00 (um real) por dia e por unidade em atraso. 

o Multa por atraso na devolução de material bibliográfico de 

reserva “Não Circula”: R$ 5,00 (cinco reais) por dia, por unidade 

em atraso. 

 

● Empréstimo especial 

 

Jornais, revistas e algumas obras de referência somente poderão ser retiradas 

da Biblioteca Acadêmica, mediante autorização de saída e retenção de documento 

de identificação do usuário, exclusivamente para cópias xerográficas de artigos ou 

verbetes e pelo prazo máximo de uma hora. 

 

Empréstimos entre bibliotecas 

 

Serviço de intercâmbio bibliográfico com as demais bases de informação da 

Rede de Ensino JK. Este serviço busca facilitar o acesso às publicações disponíveis 

em outras bibliotecas. O SIB – Sistema Integrado de Bibliotecas da Rede de Ensino 

JK, identifica e supre a necessidade de informação e pesquisa de seus usuários de 
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maneira conjunta, visando a satisfação da necessidade de informação desse usuário.  

 

Renovação de empréstimo 

 

Não havendo reserva do material, o empréstimo poderá ser renovado por 

igual período. É necessário apresentar a obra a ser renovada e documento de 

identificação na Unidade de estudo ou utilizar o sistema de gerenciamento da 

Biblioteca para renovação automática. 

 

Reserva bibliográfica 

 

Os livros que possuírem todos os exemplares emprestados poderão ser 

reservados. Quando for disponibilizado um exemplar, o usuário será avisado por 

telefone ou e-mail e terá 24h para efetuar o empréstimo, se fizer a reserva por meio 

do Pergamum o livro será disponibilizado automaticamente após ser devolvido pelo 

usuário anterior. 

 

Pesquisa bibliográfica 

 

Pode ser solicitada no balcão de atendimento da Biblioteca Acadêmica 

através do serviço de referencia da Unidade Jk. 

 

Catalogação na fonte /Ficha Catalográfica 

 

O serviço é destinado aos alunos formandos. Quando solicitado, o 

bibliotecário elaborará a ficha catalográfica para as monografias de final de curso. 

Normalização de trabalhos acadêmicos e científicos  

Orientação aos usuários na elaboração dos trabalhos acadêmicos e 

científicos, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

Professores também tem acesso ao serviço para elaboração da ficha 
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catalográfica para suas publicações, assim como o referenciamento  de artigos 

científicos publicados pelos mesmos. 

 

Pesquisa na Internet 

 

A Biblioteca Acadêmica disponibiliza terminais de acesso à Internet. O usuário 

terá uma cota de 20 minutos para fazer buscas e poderá renovar a cota de uso, 

desde que não tenha usuário aguardando na fila de espera.  

 

Visita orientada 

 

Serviço destinado a grupo de alunos, previamente agendado pelo professor 

e/ou Coordenador.  

O grupo será recebido e orientado sobre as normas, a distribuição, a 

organização, o acesso ao acervo e os serviços da Biblioteca Acadêmica, com o 

acompanhamento do professor no horário da disciplina. 

 

Estado de conservação, nível de funcionalidade e carências. 
 

Durante o projeto de reestruturação da Biblioteca Acadêmica, o 

acompanhamento do profissional bibliotecário na elaboração e execução do projeto 

foi primordial, pois desta forma pôde-se dividir de forma satisfatória e funcional os 

espaços internos e transformar a Biblioteca Acadêmica num espaço apropriado ao 

apoio do processo de ensino-aprendizagem.  

 
 Sistema de acesso aos materiais e sua consulta. 
 

O acesso ao acervo é controlado, ou seja, o acesso à área reservada do 

acervo é feito mediante autorização e acompanhamento do auxiliar de Biblioteca, 

somente alunos, funcionários e professores possuem acesso físico às estantes do 

acervo. 

 
 Acesso a bases de dados e bibliotecas virtuais. 
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De casa ou nos computadores da Biblioteca Acadêmica é possível acessar 

bibliotecas virtuais e bases de dados em diversas áreas, como: domínio público e 

portal de periódicos gratuitos da Capes e centenas de links de acesso livre à 

Periódicos nas diversas áreas de conhecimento oferecidas para ensino nas 

Faculdades JK. 

 
 Informatização (acervo e serviços). 
 

A Biblioteca Acadêmica encontra-se totalmente informatizada em suas rotinas 

administrativas, de tratamento da massa documental e de disponibilização das obras 

aos seus usuários. O sistema Unicollege oferece aos seus usuários, serviços de 

consulta on-line ao acervo, reservas on-line de publicações, bem como, consultas 

diversas sobre multas e empréstimos em seu poder.  

 
Biblioteca Virtual Pearson 
 
A Biblioteca Virtual Pearson é uma solução pioneira, que reúne um acervo 

de mais de 4600 títulos de 15 Editoras, em 40 áreas do conhecimento. 

Além dos benefícios para seus alunos, a Biblioteca Virtual ajuda a instituição 

na composição bibliográfica e otimiza o acesso imediato do aluno, racionalizando o 

espaço físico na sede, no NEAD e nos polos, além de oferecer diversidade de 

pesquisa para o aluno virtual. 

 
CONCLUSÃO 

 

A Biblioteca Acadêmica atende atualmente de forma satisfatória a 

comunidade acadêmica e tem potencial para em breve, tornar-se referência em 

unidade informacional, visando excelência em qualidade e atendimento e seguindo 

padrões internacionais de organização de bibliotecas. Estamos certo de que muito 

poderá ser feito em termos de crescimento de estrutura física e modernização 

tecnológica e trabalhando com o suporte da Rede de Ensino JK lograremos êxito no 

cumprimento de nossa missão. 
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Material Instrucional para aplicação na Educação a Distância. 

Os conteúdos das disciplinas desenvolvidas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, AVA, tem como referência o Material Instrucional da Biblioteca 

Virtual “Pearson”, embora esteja à disposição todo o acervo físico, pertinente à área 

de conhecimento de cada curso previstos para oferta na Educação a Distância. 

O Professor da Educação a Distância, apesar de utilizar as referências 

bibliográficas indicadas no ementário pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE, 

poderá também ser autor do seu próprio material instrucional, desde que este esteja 

de conformidade com os conteúdos curriculares, atenda o perfil do egresso do curso 

e seja aprovado em Ata pelo Conselho Superior – CONSUP, da IES, com registro 

catalográfico da Biblioteca Acadêmica da IES. 

 
Plano De Atualização Do Acervo. 

Sob a responsabilidade do Bibliotecário Guido Pereira e Silva Júnior, CRB 

1º Região, Nº do Registro CRB 2068, as metas para atualização de acervo são 

integradas as ações da Biblioteca mediante o seguinte Calendário. 

Quanto maior a quantidade de ações e pessoas envolvidas, mais necessário 

e importante é ter um Plano de Ação. E, quanto melhor o Plano de Ação, maior a 

garantia de atingir a meta.  

O Plano de Ação foi elaborado considerando as demandas e avaliações dos 

usuários e o cenário em que estão envolvidos. 

Quanto maior o envolvimento dos responsáveis por sua execução, digo 

Coordenadores, Diretores e Professores, maior a garantia de se atingir os resultados 

esperados. 

Estamos certo de que muito poderá ser feito a partir desse plano de ação na 

Rede de Ensino JK e procuraremos cumprir com êxito o que aqui nos propusemos a 

fazer. 
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AÇÕES  PERÍODO 

INVENTARIADO DO ACERVO 
Processamento técnico do acervo. 

JANEIRO 

LEVANTAMENTO DE LIVROS DO EMENTÁRIO COM A 
BIBLIOTECA 

FEVEREIRO 

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE LIVROS E PERIÓDICOS; 
VISITA AGENDADA COM OS ALUNOS Á BIBLIOTECA 

MARÇO 

ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS; 
Processamento técnico do acervo. 

ABRIL 

LEVANTAMENTO E COBRANÇA DOS ALUNOS EM DÉBITO 
NA BIBLIOTECA 

MAIO 

INTERCÂMBIO ENTRE BIBLIOTECAS JUNHO 

ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS 
LEVANTAMENTO E COBRANÇA DOS ALUNOS EM DÉBITO 
NA BIBLIOTECA 
LEVANTAMENTO DE LIVROS DO EMENTÁRIO COM A 
BIBLIOTECA 
Processamento técnico do acervo. 

JULHO 

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE LIVROS E PERIÓDICOS; 
VISITA AGENDADA COM OS ALUNOS Á BIBLIOTECA 

AGOSTO 

Processamento técnico do acervo. SETEMBRO 

ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS; 
LEVANTAMENTO E COBRANÇA DOS ALUNOS EM DÉBITO 
NA BIBLIOTECA 
Processamento técnico do acervo. 

OUTUBRO 

Processamento técnico do acervo. NOVEMBRO 

INTERCÂMBIO ENTRE BIBLIOTECAS; 
LEVANTAMENTO E COBRANÇA DOS ALUNOS EM DÉBITO 
NA BIBLIOTECA 
Processamento técnico do acervo. 
INVENTARIADO DO ACERVO 
 

DEZEMBRO 

 
Metas para Biblioteca Acadêmica 

 

Objetivos e Metas Quantificadas 
Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Instalação do sistema Pergamum de 
gerenciamento de acervos para acesso, 
pesquisa, acompanhamento e controle 
dos usuários da Biblioteca Acadêmica;  

x x x   

Assinatura de periódicos específicos 
das áreas dos cursos que a IES oferece, 
incentivando o uso dos meios virtuais e 
mídias que os mantenham e conexão 
com os acontecimentos mundiais na 

x x x x x 
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área da formação. 

Implantar o sistema digital de protocolo 
e consulta acadêmica para uso dos 
alunos, até 2020; 

x x X x x 

Acrescer o acervo da Biblioteca 
Acadêmica com e-books e acesso 
delivery até 2020; 

x x X x x 

Disponibilização da Biblioteca Virtual; x x x x X 

Indexar o sistema da Biblioteca aos 
sistemas de circulação nacional e 
internacional até 2020; 

  x X X 

 
 

LABORATÓRIO(S) DE INFORMÁTICA OU INFRAESTRUTURA EQUIVALENTE. 
 

Laboratórios de Informática  

O laboratório de informática tem a missão de dar apoio aos graduando e 

docentes oferecendo um ambiente favorável para realizações de trabalhos e 

pesquisas acadêmicas. O ambiente é bem iluminado e climatizado com ar-

condicionado. 

Os Laboratórios da Rede de Ensino JK têm a missão de dar apoio aos seus 

alunos, oferecendo um ambiente favorável para realizações de trabalhos e 

pesquisas acadêmicas.  

O ambiente é bem iluminado e climatizado com ar-condicionado.  

O mobiliário é bem conservado, permitindo comodidade à atividade proposta. 

Utiliza com sistema operacional o LINUX. 

Todos com acesso à internet. 

Descrição dos Softwares 

Atualmente os softwares utilizados para o laboratório de informática são: 

1. BR OFFICE-pacote com os seguintes aplicativos:  

a. Writer (Processador de Textos);  
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b. Calc (Processador de Planilhas);  

c. Impress (Processador para Apresentações);  

d. Base (Banco de Dados). 

2. FOXIT READER - Leitor de arquivos pdf; 

3. MOZILA FIREFOX - navegador de internet; 

4. GOOGLE CHROME - navegador de internet; 

5. PAINTS.NET - editor de desenhos; 

6. AUDACITY - reprodutor de vídeos e músicas. 

Os sites detêm jogos educativos, que visam à interação entre professor, 

aluno e informática, aplicados a todas as idades e tipos de aprendizagem. 

Com isso, os futuros educadores e egressos fortalecem seu aprendizado, 

obtido em sala de aula, com a aplicação prática de cada jogo. 

Busca-se o uso de sites responsáveis, sem riscos de conteúdos 

impróprios e riscos de implantação de vírus. 

O acesso aos sites está sendo sempre acompanhados pelos técnicos e 

pedagógicos que atualizam seus conteúdos. 

Seguem os sites, que temos total desbloqueio no laboratório: 

● http://www.escolagames.com.br; 

● http://www.atividadeseducativas.com.br. 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO 
 

Objetivos e Metas Quantificadas Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Expedir Relatórios Mudanças de X     

http://www.escolagames.com.br/
http://www.atividadeseducativas.com.br/


 
 

   264 

 

Softwares; 

Adequar às metodologias e softwares 
nos laboratórios; 

X X X 
X X 

Elaborar softwares por setor de 
aprendizagem; 

  X 
X X 

Instalar novos softwares educativos; X X X X X 

Ampliar e informatização de setores e 
aplicação de softwares específicos; 

X X X 
 X 

Obter o sistema operacional Windows 
para Laboratório de informática; 

  X 
X X 

Desenvolver os softwares próprios para 
uso pedagógico; 

 X X 
X  

Promover a interação de softwares 
educacionais. 

X X X 
X X 

 
RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 

Políticas para a Comunicação 

Responsável pelos processos que intermediam a comunicação perante a 

comunidade a qual se encontra inserida, bem como com toda a sociedade civil. 

Também abarca os fatores relacionados à difusão de informações dentro da 

instituição, promovendo a eficiência e a qualidade na comunicação em todos os 

seus aspectos. Para tanto, faz uso de mecanismos, ferramentas e mídias 

disponíveis, atualizando-se para novas tecnologias e prezando pelo 

desenvolvimento contínuo do processo de comunicação. 

Instituído em outubro de 2011, com a missão de criar mecanismos de 

comunicação originais e criativos, que se pautem em resultados significativos e com 

diferenciação no mercado educacional, procurando desenvolvimento e 

aperfeiçoamento para a marca JK. 

O objetivo do Departamento de Marketing é o de mapear os diversos 

mercados da Instituição, internos e externos, funcionando como apoio para 

funcionários, professores e coordenadores. Fornecendo dados consistentes para a 

Diretoria, auxiliando na tomada de decisões estratégicas. 

Estratégias e Meios para Comunicação Interna e Externa  
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A JK adota o processo de comunicação e posicionamento de marca da 

mantida deverá ser trabalhada por meio de duas linhas paralelas, maximizando o 

esforço em Marketing e tornando-o mais direcionado e eficaz, além de possibilitar ao 

público uma continuidade perceptiva da imagem corporativa da instituição.  

a) Comunicação Interna 
 

● Objetivo: fortalecimento da imagem corporativa da mantida e 

contínua base informativa acerca de conquistas, filosofia de ensino e 

aprimoramento curricular. 

● Público-alvo: corpo docente, corpo discente e corpo técnico-

administrativo. 

● Ações: 

a. Quadros informativos nos corredores internos de acesso a 

mantida; 

b. Cartazes informativos nos sanitários masculinos e femininos; 

c. Encontros mensais da direção pedagógica da mantida com os 

representantes de sala, definidos pelas turmas; 

d. Catalogação de endereço eletrônico por público de todos os 

envolvidos da mantida (alunos, professores, direção pedagógica, 

funcionários e parceiros) para circulares informativas de acordo 

com o assunto; 

e. Formatação e desenvolvimento de portal da Mantida com 

interação entre os envolvidos; 

f. Formatação de um jornal informativo com periodicidade bimensal 

da mantida, com distribuição gratuita aos corpos discente docente 

e técnico-administrativo. 
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b) Comunicação Externa 
 

Esta linha de comunicação se divide em dois focos de atuação: 

 

● Institucional 

● Objetivo: fortalecimento da imagem corporativa como instituição de 

ensino qualificada e diferenciada. 

● Público-alvo: comunidade formadora de opinião em geral, focado em ex-

alunos, alunos graduados, alunos em graduação e até do ensino médio. 

● Ações: 

o Formatação de papelaria comercial da mantida (papel timbrado, 

cartões de visita, envelopes e pastas); 

o Contratação de assessoria de imprensa para geração de 

credibilidade e informação sobre o lançamento e filosofia da 

mantida; 

o Realizações de palestras e/ou seminários a serem realizados nas 

instalações da mantida sobre assuntos de interesse da 

comunidade em geral ou de um grupo de profissionais; 

o Visitas a escolas do ensino médio, difundindo a importância do 

ensino superior e da escolha pela instituição de ensino adequada; 

o Convênios com órgãos de classes viabilizando divulgação in loco, 

acesso de mailing e acordo operacional para beneficiar associados; 

o Convênios com empresas de RH e recrutamento, visando a 

integração empresarial e direcionamento de alunos ao mercado de 

trabalho; 

o Veiculação de anúncios institucionais em jornais expressivos da 
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região, líderes e formadores de opinião, com presença garantida do 

público-alvo; 

o Veiculação de dois anúncios, um por semestre, de uma página em 

revista renomada em âmbito regional e nacional; 

o Realização de patrocínio em programas de rádio e/ou TV, voltado 

para o público-alvo, visando ao aumento de recall; 

o Veiculação de uma placa luminosa em ponto estratégico da cidade; 

o Envio de mala-direta para estudantes concluintes do ensino médio 

no ano letivo, apresentando a mantida e convidando-os para 

visitarem as instalações; 

o Implantação no portal confeccionado de informações básicas da 

mantida, tais como: referência histórica, programa de cursos, datas 

de início, formulário de inscrição etc. 

Promocional 

● Objetivo: divulgação e promoção dos cursos oferecidos pela mantida 

para a captação de novos alunos. 

● Público-alvo: alunos concluintes ou em conclusão do ensino médio e 

graduados de outras instituições. 

● Ações: 

o Veiculação de anúncios para divulgação de provas de seleção em 

jornais regionais, líderes e formadores de opinião, com presença 

garantida do público-alvo; 

o Veiculação de spots com programação de mídia estratégica voltada 

para o público-alvo, cerca de um mês antes das datas de provas de 

seleção; 
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o Veiculação de cartazes de outdoors na bissemanal antes das datas 

de provas de seleção, estrategicamente distribuídos conforme público 

e nas principais vias de acesso; 

o Veiculação de comerciais em televisão com programação de mídia 

estratégica voltada para o público-alvo, cerca de um mês antes das 

datas de provas de seleção; 

o Envio de mala-direta para os alunos concluintes do ensino médio, 

divulgando o período de inscrição para as datas do processo seletivo; 

o Divulgação das datas de processo seletivo em sites de busca e sites 

com grande acesso pelo público-alvo; 

o Distribuição de cartazes em pontos estratégicos da cidade, fixados em 

colégios secundaristas, associações de classes e points de frequência 

do público-alvo; 

o E-mail com divulgação dos cursos e informações sobre datas de 

processos seletivos para o público-alvo e mailing cadastrado, além da 

aquisição de mailing em empresas de web especializadas. 

Metas para Comunicação interna e externa com a sociedade 

Objetivos e Metas Quantificadas 
Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Implantar estratégias de comunicação 
interna de maneira a capacitar os 
recursos humanos para o conhecimento 
e o reconhecimento do modelo JK de 
gerir e ensinar e assim contribuir para 
maior integração entre os profissionais 
dos diversos setores; 

x x X X X 

Implantar estratégias de comunicação 
externa que possam elevar o nome JK no 
âmbito social e promover maior captação 
de alunos; 

x x X X X 

Propagar a comunicação por meios de 
recursos metodológicos e de estudos 

x x X X X 
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realizados com tecnologia remota de 
maneira a favorecer a inclusão social e a 
inserção do cidadão no mundo virtual; 
Exemplo: Disciplinas semipresenciais; 
cursos de extensão à distância; cursos 
de pós à distância. 

Disponibilizar os documentos 
institucionais da IES na Biblioteca, para o 
acesso da comunidade acadêmica 
interna e externa; 

x x x x x 

 
LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS: 
SERVIÇOS. 
 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

Com a globalização, há uma necessidade de uma educação permanente, 

sendo possível o ensino a distância e semipresencial.  

Essa modalidade de ensino permite uma eficaz combinação de estudo e 

trabalho, garantindo a permanência do aluno em seu próprio ambiente, seja ele 

profissional, cultural e familiar.  

Esta modalidade de ensino apresenta várias vantagens como: 

• Combinação entre estudo e trabalho; 

• Permanência do aluno em seu ambiente familiar; 

• Menor custo por estudante; 

• Diversificação da população escolar; 

• Pedagogia inovadora; 

• Autonomia do aluno; 

• Materiais didáticos já incluídos no preço; 

• Interatividade entre alunos, professores e técnicos de apoio; 
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• Apoio com conteúdos digitais adicionais; 

• Conteúdos desenvolvidos com orientações de aplicabilidade. 

Nosso objetivo é oferecer a cada semestre uma nova disciplina na 

modalidade semipresencial. Para tanto, módulos são preparados por professores 

altamente qualificados (mestres e doutores), tutores são qualificados e ferramentas 

inovadoras são inseridas em nossas unidades. 

As disciplinas acontecem 60% semipresenciais, onde ocorrem encontros 

presenciais para explicação e manuseio das ferramentas: acesso ao Moodle, 

esclarecimento de dúvidas e aplicação das provas. 

Os alunos interagem com o professor/tutor através de fóruns, chats, e por e-

mail. O retorno do professor tutor é imediato. 

O ensino semipresencial neste semestre pode ser classificado como bom, 

muitos alunos interagiram, trocaram experiências e aprenderam o conteúdo.  

No curso, valoriza-se o uso de laboratório de informática como recurso 

didático.   

É usado para a realização de exercícios, a execução de jogos e 

demonstrações e a elaboração de pesquisas e cálculos.  Pretende-se que o 

estudante se prepare para o uso da informática em seus trabalhos acadêmicos e, 

posteriormente, para o desempenho de suas atividades profissionais. 

No horário de funcionamento do laboratório, definem-se horas para as 

atividades didáticas e reserva-se tempo para os estudantes realizarem seus 

trabalhos acadêmicos.  

O laboratório é dotado de sistema de climatização.   

As estações de trabalho atendem aos requisitos ergonômicos de conforto.   

Para a manutenção dos equipamentos, o JK contrata serviços de empresas 
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especializadas.   

Além disso, a instituição mantém um servidor em seu quadro para auxiliar na 

atividade. 

Os usuários do laboratório dispõem da assistência de um monitor, que tem 

as atribuições de auxiliar os estudantes, apoiar o professor na ministração das aulas 

e tomar as providências necessárias ao funcionamento dos equipamentos.  
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REDE DE ENSINO JK 

PARQUE TECNOLÓGICO DISPONIVEL PARA A  EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 

TIPOLOGIA/ESPECIFICAÇÕES LABORATÓRIOS POR PÓLOS 

EQUIPAMENTO/ SOFTWARE/APLICATIVO/ NEAD SEDE Pólo 1 Pólo 2 Pólo 3  Pólo 4  Pólo 5 Pólo 6 

CPU Lenovo Core I3 4GB RAM; 3,4 Ghz; 500 
HD 

        

CPU Megaware Dual Core 4GB RAM; 2,26 
Ghz; 500 HD 

        

CPU Positivo Core I3; 4GB RAM; 3,0 Ghz; 500 
HD 

        

CPU DELL Core I3; 4GB RAM; 3,0 Ghz; 500 
HD 

        

CPU Positivo Atom Dual 4GB RAM; 3,0 Ghz; 
500 HD 

        

Notebook HP Pavillon Dual Core 2,50 GHZ; 3 
Gb RAM; 250 GB HD 

        

Monitor 18" INVIX         

Monitor 18" LENOVO         

Monitor 18" LG         

Monitor 15" LG         

Linux         

Windows         

ORCA (LIBRAS)         
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Libre Office         

Microsoft Office         

Total          
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Equipamentos audiovisuais   

O JK coloca ao dispor dos docentes um conjunto de recursos audiovisuais a 

ser usado em apresentações e demais atividades didáticas, compreende aparelhos 

de CD e DVD, datashow, projetores multimeios, televisores e vídeos.  Acrescidos de 

acesso à internet, esses equipamentos oferecem aos docentes muitas possibilidades 

de enriquecimento das atividades didáticas. 

Faculta-se aos estudantes o uso desses recursos, para o cumprimento de 

tarefas didáticas.  A aquisição de destreza em seu manuseio ser-lhes-á de utilidade 

na vida profissional futura.   

Dominar conteúdos é importante, mas também o são as habilidades e 

técnicas de apresentação de ideias.  

Os recursos audiovisuais ficam sob os cuidados de uma unidade 

organizacional específica, que, além de guardá-los, os instala em atendimento às 

solicitações dos usuários, os recolhe após o uso, toma as iniciativas necessárias a 

sua conservação e reparação. 

 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – NEAD 
 

WEBCLASS 
 

WEBCLASS é a denominação que o JK atribui ao espaço físico para 

frequência presencial do professor e onde a GTEns e a Coordenação de Curso de 

EAD se instala para treinamento, capacitação e acompanhamento do trabalho do 

professor enquanto operador do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

É também um local reservado que o professor utiliza para o exercício sua 

regência em virtual e se localiza em espaço próprio da Mantenedora. 

Está mobiliado com cabines individuais, microcomputador para uso do 

professor em seu horário de trabalho presencial e carteiras universitárias alternadas 
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com mesa e cadeira, para utilização e controle do material de trabalho pelo 

professor. 

É de fundamental importância e necessidade da criação do NEAD, onde 

também existirá espaço administrativo próprios para que os funcionários de suporte 

técnico possam atuar junto a Gerência de Tecnologias de Ensino - GTEns. 

Dar o suporte geral para nas disciplinas online, principalmente na inserção 

de alunos e de todo o material na plataforma, criando novas oportunidades no 

AVA, para melhoria contínua da metodologia do ensino a distância, gerando 

relatórios e etc.  

Justifica-se também, para que possamos ter uma independência, na 

administração da plataforma. 

Metas para Tecnologias de Informação e Comunicação  

Objetivos e Metas Quantificadas 
Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Selecionar os recursos tecnológicos 
para a realização do processo seletivo; 

x x X x x 

Implantar sistema de controle de 
patrimônio, almoxarifado, controle de 
estoque, provendo, até 2020, os 
recursos para manutenção do inventário 
das Faculdades; 

   X X 

Aperfeiçoar e manter o sistema de 
segurança eletrônica ambiental com a 
instalação de equipamentos inovadores; 

x x    

Instalar e manter o espaço para o 
Atendimento Psicopedagógico dos 
alunos  

x x x x x 

Expandir e manter os espaços de 
atendimento aos portadores de 
necessidades especiais de maneira que 
estes possuam a infraestrutura legal, 
100% instalada nos ambientes da IES; 

x x X X X 

Equipar até 2020 as salas de aulas com 
Datashow e computadores de ultima 
geração. 
 

x x x x X 
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Implementar recursos de inovação 
tecnológica para desenvolvimento dos 
sistemas acadêmicos, administrativos e 
pedagógicos no âmbito da IES, em 
especial os utilizados em sala de aula e 
nas ações de comunicação com os 
alunos; 

x x X X X 

Aperfeiçoar e aumentar as bandas dos 
sistemas de conexões via wireless, no 
âmbito da IES; 

x x X X X 

Renovar as configurações e inovar a 
performance da plataforma educacional 
que garanta a oferta da metodologia de 
ensino semipresencial, até 20% da 
carga horária dos demais cursos 
oferecidos na IES; 

x x x X X 

Adotar programas e-books, Moocs e 
REAs que facilitem os estudos dos 
alunos e coloque a IES sempre 
atualizada com as inovações 
tecnológicas do mundo virtual; 

x x x   

 
INSTALAÇÕES FISICAS GERAIS DISPONÍVEIS NA SEDE E NOS POLOS 

A Sede dispõe de espaços de uso coletivo, os quais podem caracterizá-

los como:  

● Instalações sanitárias separadas por sexo; 

● Instalações sanitárias adaptadas para portadores de necessidades 

especiais; 

● Toaletes para professores e funcionários, separados por sexo. 

● Rampas antiderrapantes voltadas para portadores de necessidades 

especiais; 

● Espaços para recreação e atividades; 

● Serviços de reprografia ; 

● Auditório  com capacidade para 500 pessoas; 

● Quadra de esportes; 

● Laboratórios Didáticos; 

● Brinquedoteca; 

● Ambientes Administrativos para funcionários; 
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● Lanchonete; 

● Sala de Professores; 

● Sala de Diretor; 

● Sala de Coordenador de Curso; 

● Gabinete de Docente de Tempo Integral; 

● CPA; 

● Secretaria Acadêmica; 

● Biblioteca Acadêmica; 

● Centro de Atendimento ao Aluno; 

● Laboratório Multidisciplinar de Informática; 

● Salas de Aulas; 

● Sala de Atendimento Psicopedagógico; 

● Parque Infantil; 

● Espaço de Convivência; 

● Portaria. 

 

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES 

As salas são amplas, limpas e bem iluminadas, com janelas permitindo 

iluminação natural e perfeita ventilação, são mobiliadas com carteiras universitárias 

almofadadas cada, tampo largo, multimídia (Datashow) instalado, caixas de som, 

acesso a internet, wifi, quadro branco, com tela interativa e câmeras de 

monitoramento. 

ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO.  

A IES possui espaços para a coordenação do curso, sala de reuniões e 

direção acadêmica, com mobiliário é bem conservado, clean, constando de: mesas, 

cadeiras, armários, telefones, ventiladores, ar-condicionado e computadores com 

acesso a internet e uma impressora/xerocadora única. 

A BRINQUEDOTECA 

A Brinquedoteca é um laboratório que da oportunidade aos estudantes do 
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curso de Pedagogia em aprofundar seus conhecimentos na área de formação nas 

práticas pedagógicas em ambiente lúdico infantil. A Faculdade JK proporciona aos 

futuros professores a oportunidade em entender a importância do como o brincar 

enriquece no favorecimento do direito a infância. Visamos também estimular as 

crianças a usar sua criatividade.  

A brincadeira constitui-se, basicamente, em um sistema que integra a vida 

social das crianças. Transmitida de uma geração a outra ou aprendida nos grupos 

infantis, na rua, nos parques, nas escolas, nas festas e em outros ambientes, é 

incorporada pela criança de forma espontânea, variando as regras de uma cultura a 

outra. Instalada na escola, é um espaço que privilegia o livre brincar, a observação e 

a compreensão do aluno, o acesso aos jogos e materiais que facilitam 

aprendizagens específicas, o desenvolvimento de programas para estimular a 

interação positiva entre pais e filhos, dos alunos entre si e com os professores.  

Alguns dos ambientes que são criados na Brinquedoteca são: 

a) O canto do faz-de-conta, com mobílias infantil de dormitório, cozinha 

e utensílios específicos, supermercado com carrinho para comprar 

coisas, camarim com materiais para desempenhar diferentes papéis; 

b) O canto fofo, que é o canto de leitura ou de contar histórias, com 

tapetes e almofadas para acolher a criança que quer ler um livro 

deitada no chão ou, simplesmente, aninhar-se em busca de 

aconchego; 

c) O canto das invenções, um lugar onde elas poderão inventar coisas, 

construir com jogos de construção ou com material de sucata; 

d) A sucatoteca, onde estarão guardadas todas aquelas coisas que 

podem servir para se fazer outras coisas, como os materiais 

reciclados; 

e) Teatrinho, para que possam criar histórias e manusear fantoches; 
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f) Estante com brinquedos, para que possam ser manuseados 

livremente; 

g) Mesa de atividades, em torno da qual poderão reunir-se para jogar 

ou para fazer qualquer trabalho coletivo; 

h) Oficina de construção de brinquedos e de restauração de 

brinquedos quebrados; 

i) Quadro de comunicações, onde poderão ser colocados recados de 

uma criança para outra, notícias ou avisos de rotina; 

j) Acervo, constituído por estantes cheias de jogos e quebra-cabeças 

que estão guardados, mas à disposição das crianças, para que os 

retirem um de cada vez. 

O brinquedo artesanal sempre será valorizado por suas características e 

fins específicos, não precisando do contraponto ao brinquedo industrializado para se 

mostrar importante. A Brinquedoteca receberá muitos brinquedos, não só os 

comprados, mas também os que forem doados por pessoas que queiram colaborar, 

os que forem trazidos ou construídos pelas crianças. Esses brinquedos serão 

registrados e classificados, de acordo com sistema compatível com os objetivos da 

Brinquedoteca. 

Considerando ser a mesma região, a Brinquedoteca ficará instalada no 

prédio da sede e nos polos de apoio onde exista a oferta do curso também na 

modalidade de ensino presencial. 

Metas para Instalações Físicas 

Objetivos e Metas Quantificadas 
Ano 
2021 

Ano 
2022 

Ano 
2023 

Ano 
2024 

Ano 
2025 

Organizar o espaço físico encontrado na 
aquisição da IES, aperfeiçoando-os em 
cada semestre, de maneira a comportar 
os órgãos gestores e acomodar as 
atividades acadêmicas, em função da 

X X X   
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expansão da comunidade discente; 

Concluir a montagem e organização das 
instalações físicas para oferta de dois 
novos os cursos de graduação; 

X X x x  

Proceder ao estudo analítico das 
projeções de melhorias para 
implantação até 2020. 

x x x x x 

Manter e aperfeiçoar o sistema de 
refrigeração e iluminação existente de 
maneira que esse seja sempre 
adequado para estudos noturno, nas 
salas de aula e acessos mantendo-o em 
perfeito funcionamento; 

x x X X X 

Instalar e manter os Gabinetes de 
Trabalho dos Professores de Tempo 
Integral 

x x x x x 

Instalar e manter o espaço de trabalho 
do Núcleo Docente Estruturante em 
conjunto com a CPA; 

x x x x x 

Instalar e manter o espaço para o 
Atendimento Psicopedagógico dos 
alunos  

x x x x x 

 
PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL 

A inclusão social é a palavra-chave a nortear todo o sistema de proteção 

institucional da pessoa com deficiência no Brasil. Implica a ideia de que há um débito 

social secular a ser resgatado em face das pessoas com deficiência; a remoção de 

barreiras arquitetônicas e atitudinais acarreta a percepção de que os obstáculos 

culturais e físicos são opostos pelo conjunto da sociedade e excluem essa minoria 

do acesso a direitos fundamentais básicos. Cabe, por tanto, à sociedade agir, 

combinando-se esforços públicos e privados para a realização de tal mister. 

O estudante com deficiência como qualquer cidadão tem direito à educação 

superior, tanto em escolas públicas quanto privadas, em todas as suas modalidades 

que são determinadas pelo art. 44, da Lei Federal n.º 9.394/96, e art. 27, do Decreto 

n.º 3.298/99. Essas modalidades são: cursos sequenciais por campo de saber, de 

diferentes níveis, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

pela as instituições de ensino; de graduação abertos a candidatos que tenham 

concluídos o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 
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seletivo; de pós graduação, abertos a candidato diplomados em curso de graduação 

e que atendam às exigências das instituições de ensino; e de extensão, abertos a 

candidatos que atendam requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de 

ensino. 

O planejamento, implementação e manutenção das ações destinadas a 

promover a acessibilidade e o atendimento prioritário, imediato e diferenciado às 

pessoas com necessidades especiais observarão, de modo geral, as diretrizes e 

normas vertentes do Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e demais 

legislações aplicáveis. 

O elenco de medidas e a extensão ou amplitude destas ficam sujeitos, 

entretanto, à existência de recursos humanos especializados, às possibilidades 

técnicas, viabilidades físicas e disponibilidades orçamentárias da entidade 

mantenedora, cujo planejamento específico presume a execução das metas ou 

continuidade destas de forma gradual e distribuída ao longo do interregno de 

abrangência do PDI-2009/2013. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Atendimento prioritário 

Considera-se, para os efeitos deste Planejamento: 

I. Pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei 

no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou 

incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas 

seguintes categorias: 

a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 

função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
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ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 

com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 

estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 

de funções; 

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 

e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 

freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 

baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 

somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 

igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 

das condições anteriores; 

d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, tais como: 

● Comunicação; 

● Cuidado pessoal; 

● Habilidades sociais; 

● Utilização dos recursos da comunidade; 

● Saúde e segurança; 

● Habilidades acadêmicas; 

● Lazer; e 
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● Trabalho; 

e) Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; e 

II. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no 

conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, 

dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 

redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 

percepção. 

Considera-se também como atendimento prioritário, ainda, às pessoas 

com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com 

criança de colo. 

O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras 

deve seguir os preceitos estabelecidos no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004, e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, no que não conflitarem com a Lei no 7.102, 

de 20 de junho de 1983, observando, ainda, a Resolução do Conselho Monetário 

Nacional no 2.878, de 26 de julho de 2001. 

DIRETRIZES GERAIS 

A Faculdade JK prevê o atendimento aos requisitos legais  de acessibilidade 

devendo eles compreenderem ao mínimo: 

1. Indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário e dos 

espaços deve ser feita com o uso do símbolo internacional de 

deficiência, preferencialmente branco sobre fundo azul (referência de 

cores Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C). Opcionalmente pode ser 

representado em branco e preto; 

2. Entrada de alunos deve estar preferencialmente localizada na via de 

menor fluxo de tráfego de veículos. Deve existir pelo menos uma rota 

acessível, ou seja, livre de escadas e com espaço suficiente para a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7102.htm
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circulação de uma pessoa em cadeira de rodas, interligando o acesso 

dos estudantes a todos os ambientes da faculdade, incluindo a área 

administrativa; 

3. Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das 

unidades de serviço; 

4. Construção dos corrimãos das rampas devem ser instalados em duas 

alturas: 0,70m e 0,92m do piso. Nas Unidades que possuírem outras 

instalações complementares, como piscinas, laboratórios, etc, estes 

também devem ser acessíveis; 

5. Adaptação das portas, inclusive de elevadores que devem ter um vão 

livre de no mínimo 0,80 m e altura mínima de 2,10 m. Também devem 

ser respeitadas as distâncias de aproximação frontal e lateral; 

6. Pelo menos 5% dos sanitários tantos dos alunos como dos professores 

– com no mínimo um para cada sexo – devem ser acessíveis. 

Recomenda-se também que, além disso, 10% dos outros sejam 

adaptáveis à acessibilidade. Os banheiros devem possuir barras de 

apoio para o vaso sanitário e para os lavatórios;  

7. Adaptação das lousas que devem ser instaladas a uma altura inferior 

máxima de 0,90 m do piso. Todos os elementos do mobiliário interno, 

inclusive a lousa, devem ser acessíveis, isto é, garantir áreas 

suficientes para aproximação e manobra de cadeira de rodas; 

8. Pelo menos 1% do total das carteiras – com no mínimo uma para cada 

duas salas de aula – deve ser acessível à cadeirantes. As mesas ou 

superfícies devem possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do 

piso. A mesma regra serve tanto para as mesas em sala de aula 

quanto para os refeitórios. 

9. Disponibilizar software de ampliação de tela, equipamento para 

ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, 

lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador; 

10. Propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua 

portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, 
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complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando 

este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

11. Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico; 

12. Proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

13. Inclusão da Língua Brasileira de Sinais como disciplina Facultativa nos 

cursos de Bacharelado e Tecnologia e obrigatório quando houver 

cursos de Licenciatura. 

 

METAS INSTITUCIONAIS 

 

Ações e metas: 

● Ação 1)  

o Expandir os espaços de atendimento aos portadores de 

necessidades especiais de maneira que estes possuam a 

infraestrutura legal, instalada nos ambientes da IES; 

o As providências visam a assegurar que o espaço físico esteja 

acessível às pessoas com deficiência, inclusive aquelas que 

usam cadeira de rodas, de tal sorte que possam usar 

comodamente o mobiliário e equipamentos (cadeiras, mesas, 

balcões, bebedouros, quadros de avisos, computadores, 

telefones públicos etc), movimentarem-se por todo o edifício, a 

partir da entrada principal em direção às salas de aula, 

sanitários, pátios, bibliotecas, laboratórios, lanchonetes e áreas 

de convivência. 

● Ação 2)  

o Implementar sistemática de identificação dos espaços e 

reservas dos mesmos para o atendimento aos portadores de 

necessidades especiais. Da mesma forma, as cadeiras ou 

carteiras deverão ser adaptadas à altura do usuário, 
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aumentando-se ou diminuindo-se a altura das pernas das 

cadeiras, podendo ainda combinar-se com encostos e 

assentos adicionais, como almofadas, se necessário, com 

apoio de pés.  Os cuidados estendem-se ao lado externo dos 

prédios, envolvendo os acessos e estacionamentos, com a 

colocação de guias rebaixadas para pessoas em cadeira de 

rodas, vagas privativas para veículos, adjacentes à entrada 

principal. 

● Ação 3)  

o A Mantenedora envidará esforços no sentido de dotar algumas 

salas e laboratórios com modelos novos de TV, até 2020, com 

dispositivo de acionamento opcional chamado “closed caption”, 

através do qual tudo o que é dito aparece legendado na tela, e 

providenciará também a aquisição de vídeos com legenda, não 

obstante nem todos contarem com esse recurso, assim como 

nem todas as emissoras de TV oferecem o serviço de 

legendagem em sua programação. 

 

INTERPRETE 

O papel do tradutor/ interprete20 em sala de aula é viabilizar e mediar o 

processo educacional visando o aprendizado e a formação do estudante. A 

presença e a atuação desse profissional representa grande valia e relevância para a 

estruturação e acompanhamento da formação do profissional em campo de estudo. 

Em sala de aula, para compreensão do conteúdo faz-se o uso da língua de 

sinais, acompanhadas de sinais gestuais e classificadores da língua, em vista que 

muitas palavras específicas ou não possuem sinal para a caracterizar ou ainda 

desconhece por parte das alunas e/ou do intérprete, não se faz o uso de tecnologias 

duras de comunicação, apenas as mãos como forma de viabilização da tradução 

                                                 
20 Bruna Ferreira de Alencar, RG nº 2782755 – SSP/DF, CPF nº 029.698.141-96 
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e/ou interpretação, contando com a compreensão e bom senso do docente, no caso 

de explicar novamente a matéria, e outras duvidas provenientes. 


