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QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI1 

 

 APRENDER A CONHECER, 

combinando uma cultura geral, suficientemente vasta, com a possibilidade de trabalhar em 

profundidade um pequeno número de matérias. O que também significa: aprender a 

aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a 

vida. 

 

 APRENDER A FAZER, 

a fim de adquirir, não somente uma qualificação profissional mas, de uma maneira mais 

ampla, competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a 

trabalhar em equipe. Mas também aprender a fazer, no âmbito das diversas experiências 

sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens e adolescentes, quer espontaneamente, 

fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao desenvolvimento do 

ensino alternado com o trabalho. 

 

 APRENDER A SER, 

para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir com cada vez maior 

capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. Para isso, não 

negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada indivíduo: memória, 

raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. 

 

 APRENDER A VIVER JUNTOS, 

desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências - realizar 

projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos - no respeito pelos valores do pluralismo, 

da compreensão mútua e da paz. 

 

 

1Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por 

Jacques Delors. O Relatório está publicado em forma de livro no Brasil, com o título Educação: Um Tesouro a 

Descobrir (UNESCO, MEC, Cortez Editora, São Paulo, 1999). 
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APRESENTAÇÃO 
 

O credenciamento da Faculdade de Direito ATAME foi uma decisão da ATAME 

EDUCACIONAL Ltda. (ATAME), com sede em Brasília/DF, que tem por objetivo 

contribuir para a melhoria do ensino superior, na implementação de metodologias e 

processos de aprendizagem criativos, inovadores e proativos. 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) sinaliza a implementação da Faculdade 

de Direito ATAME, no período 2017/2021, em atendimento às normas de credenciamento 

institucional e de autorização de cursos de graduação. A sua elaboração teve a participação 

da equipe técnica da mantenedora e dos dirigentes selecionados, inicialmente, para a gestão 

acadêmico-administrativa da Faculdade. 

Trata-se de empreendimento ao abrigo do art. 209 da Constituição de 88: 

 

 

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 

condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

 

 

Este PDI será monitorado e avaliado, periodicamente, pela Comissão Própria de 

Avaliação da Faculdade, com o objetivo de corrigir ou adequar metas e ações à legislação e 

normas vigentes e à realidade de Goiânia e Região Metropolitana.
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1. MANTENEDORA 

A mantenedora ATAME EDUCACIONAL LTDA. - ATAME, de 

CNPJ 06.043.448/0001-79, foi constituída em 05/12/2003 conforme rege seu Contrato Social 

registrado na Junta Comercial do Distrito Federal e tem sua sede localizada no setor SEPN, 

Quadra 513 –– Bloco D – Ed. Imperador, 38 - 3º andar - salas 301 a 308 – CEP 70.760-524. 

Tem a responsabilidade de promover condições adequadas de funcionamento das atividades 

da Faculdade de Direito ATAME, colocando à disposição os bens móveis e imóveis 

necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe os suficientes 

recursos humanos e financeiros de custeio. 

 

1.2. MANTIDA 

A Faculdade de Direito ATAME, mantida pela ATAME EDUCACIONAL LTDA., 

é uma instituição privada de ensino superior, com endereço na Av. República do Líbano, 

nº1551 – Ed. Vanda Pinheiro, - 5º andar e 3º Andar - salas 501, 502, 301 e 302 – CEP 

74.115-030, com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Goiânia (GO). 

 

1.3. MISSÃO 

A Faculdade de Direito ATAME, mantida pela ATAME EDUCACIONAL LTDA. – 

ATAME, com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Goiânia/GO, tem por 

missão promover o ensino e a geração do conhecimento formando o profissional 

compromissado com uma sociedade justa; divulgar o conhecimento técnico-científico; 

preservar e difundir os valores e bens culturais tendo em vista a melhoria da qualidade da 

formação do profissional; e formar cidadãos e profissionais éticos, competentes e 

comprometidos com o desenvolvimento regional e nacional. 

 

1.4. VISÃO DE FUTURO 

Uma Faculdade de referência no ensino, na iniciação científica e na extensão deve 

funcionar por meio de infraestrutura adequada, caracterizando-se por meio de um modelo de 

gestão pedagógica, democrática e eficiente em atendimento às múltiplas transformações e 
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demandas da sociedade, em especial de Goiânia e Região Metropolitina, visando à melhoria 

da educação, bem como da qualidade de vida da sociedade goianiense. 

 

1.5. METAS INSTITUCIONAIS 

Os objetivos institucionais apresentam-se formulados considerando o vislumbrar de 

oportunidades e a concretização dos compromissos relevantes identificados nos cenários 

envolvidos na busca da minimização dos desafios externos e fraquezas internas, e também 

com vistas a desenvolver cada vez mais seus pontos fortes no tocante a operacionalização das 

opções estratégicas no curto, médio e longo prazo. Desta forma, a Faculdade de Direito 

ATAME envidará as ações pertinentes, não medindo esforços no sentido de: 

a) contratar professores mediante análise detalhada do Curriculum Vitae e 

entrevista, primando pela aderência de sua titulação à área da disciplina a ser ministrada, 

bem como atendo à experiência acadêmica e profissional na mesma área, mantendo um 

quadro de docentes composto por especialistas, mestres e doutores, respeitando sempre os 

critérios estabelecidos pela legislação vigente; 

b) inserir o docente no quadro de pessoal da IES com regime de trabalho 

compatível com as atividades de classe e extraclasse desenvolvidas, mantendo docentes em 

regime de tempo integral, parcial e horista, respeitando sempre os critérios estabelecidos 

pela legislação vigente; 

c) oferecer ensino de graduação e de pós-graduação de comprovada qualidade, 

expandindo seus cursos em forte sintonia com as necessidades da sociedade; 

d) disponibilizar por meio dos currículos dos cursos de graduação e pós-

graduação da IES a formação humanística, teórica e prática interdisciplinar e 

multidisciplinar, necessárias ao ensino de qualidade;  

e) implantar e consolidar programa de pós-graduação em nível Lato Sensu; 

f) implementar núcleos de investigação técnico-científica e de extensão, 

buscando incentivar a dedicação docente e a participação discente, bem como organizar 

espaço físico para o desenvolvimento de tais atividades; 
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g) destinar percentual compatível à receita líquida para a aquisição, atualização e 

ampliação do acervo bibliográfico, equipamentos e recursos tecnológicos e audiovisuais 

necessários ao desenvolvimento das práticas curriculares; 

h) primar pela formação interdisciplinar e multidisciplinar de seus cursos; 

i) prover e possibilitar mecanismos de integração entre a instituição e 

comunidade local; 

j) profissionalizar o quadro gerencial e de apoio técnico e administrativo da 

Instituição; 

k) disponibilizar infra-estrutura física e tecnológica adequada ao funcionamento 

das atividades acadêmicas; 

l) promover as adaptações e reformas necessárias nas instalações físicas da IES, 

tornando-as compatíveis com as atividades de ensino relacionada ao curso proposto; 

m)  atualizar e manter programas avançados de informatização de gestão 

acadêmico-administrativa; 

n) desenvolver e manter um modelo de organização e gestão com altos padrões de 

eficácia, confiabilidade e capacidade de resposta; 

o) fazer da qualidade, flexibilidade e prontidão do atendimento à comunidade, 

destacadamente aos alunos, um fator de diferenciação e reconhecimento da Instituição. 

Contudo, para que as ações destacadas acima sejam desenvolvidas pela Faculdade de 

Direito ATAME, destacam-se as seguintes estratégias: 

- assegurar uma sistemática de avaliação institucional, interna e externa, que 

contemple dimensões qualitativa e quantitativa, vital para o acompanhamento e o 

aperfeiçoamento do modelo de gestão praticado pela Faculdade de Direito ATAME; 

- incentivar a produção de material didático de qualidade disponibilizando, para 

tanto, núcleos de apoio à produção, formatação e difusão desses materiais; 

- viabilizar o uso das novas tecnologias de comunicação e informação na 

educação, com o intuito de agilizar o acesso à informação e democratizar o conhecimento; 

- aumentar a oferta de cursos de pós-graduação e de extensão na área jurídica, 

visando o atendimento às demandas regionais/nacionais e a difusão do saber;  
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- promover um ambiente investigativo capaz de despertar a capacidade crítica e 

de reflexão em seu meio acadêmico; 

- implementar programa de apoio, qualificação e permanência do corpo docente/ 

discente/administrativo, de forma a assegurar a qualidade permanente da educação 

promovida pela IES; 

- participar do desenvolvimento regional, por meio da difusão do conhecimento 

e da participação em programas que objetivem o desenvolvimento da comunidade em que 

está inserida; 

- fortalecer as ações extensionistas, por meio de programas e projetos 

institucionais e incrementar as parcerias com iniciativas municipais, estaduais, nacionais e 

internacionais; 

- implementar um processo de modernização da infra-estrutura organizacional, 

com vistas à melhoria da qualidade de vida e do trabalho nesta IES. 

Entretanto, a operacionalização de suas metas institucionais dar-se-á no decorrer 

da implantação e consolidação de seu curso e programa, conforme detalhado abaixo: 

METAS:  

- Protocolo do Pedido de Credenciamento da Faculdade de Direito ATAME e 

inserção dos dados solicitados pelo sistema e-MEC - Prazos: 2017 

- Protocolo do pedido de autorização do curso de bacharelado em Direito e 

inserção dos dados solicitados pelo sistema e-MEC - Prazo: 2017 

- Credenciar A Faculdade de Direito ATAME -  Prazo: 2018 

- Autorizar o curso de bacharelado em Direito - Prazo: 2018  

- Implantar o projeto pedagógico do curso, de acordo com a legislação vigente -

Prazo: 2018 

- Implantar os órgãos deliberativos e executivos da IES em conformidade com o 

Regimento - Prazo: 2017 

- Criar a Comissão Própria de Avaliação (CPA), a Ouvidoria e outros órgãos 

didático-pedagógicos - Prazo: 2017 

- Instalar comissão para elaboração dos projetos de Cursos de Pós-Graduação 
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Lato Sensu - Prazo: 2018 

- Implantar o Programa de Nivelamento e o de Acompanhamento Pedagógico e 

Psicopedagógico- Prazo: 2018 

- Implantar Laboratório para o apoio didático-pedagógico nos cursos - Prazo: 

2017/2021 

- Implantar o controle orçamentário - Prazo: 2018 

- Ofertar Processo Seletivo - Prazo: 2018 a 2021 

- Contratar docentes e funcionários - Prazos: 2018 a 2021 

- Priorizar acompanhamento e avaliação das metas e ações institucionais - 

Prazos: 2018 a 2021 

- Implantar programas, projetos e cursos de extensão com o envolvimento do 

corpo docente e discente da Faculdade - Prazos: 2018 a 2021 

- Elaborar projetos de cunho social, para integração da Faculdade com a 

comunidade. - Prazos: 2018 a 2021 

- Solicitar reconhecimento do curso de graduação, conforme legislação vigente - 

Prazo: 2021 

- Ofertar cursos de pós-graduação Lato Sensu, em nível de Especialização - 

Prazo: 2018 a 2021 

- Implantar o Programa de Acompanhamento de Egressos - Prazos: 2018 

- Ampliar e manter atualizado o acervo da Biblioteca - Prazos: 2018 a 2021 

- Ampliar e manter atualizado os equipamentos e os recursos de informática e 

audiovisuais - Prazos: 2018 a 2021 

- Possibilitar a formação continuada aos docentes e funcionários em eventos de 

cunho didático-pedagógico (atualização, capacitação, palestras, seminários, mesas redondas 

etc.) - Prazos: 2018 a 2021 

- Possibilitar formação continuada aos docentes e ao pessoal técnico-

administrativo em programas de pós-graduação Lato e Stricto Sensu - Prazos: 2019 2021 

- Aplicar avaliação institucional - Prazos: 2019 a 2021 
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- Analisar, processar e divulgar o resultado da Avaliação Institucional - Prazos: 

2019 a 2021 

- Levantar os pontos positivos e negativos da auto-avaliação do ano anterior e 

definir metas e ações com cronograma de implantação - Prazos: 2019 a 2021 

- Ampliação e reestruturação das instalações físicas - Prazos: 2019 a 2021 

- Solicitar renovação de reconhecimento do curso de graduação em Direito, 

conforme legislação vigente - Prazos: 2021 

 

1.6. PRINCÍPIOS E VALORES INSTITUCIONAIS 

 Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos; 

 Eficiência e eficácia na gestão; 

 Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização; 

 Valorização e promoção do desenvolvimento de pessoas; 

 Agente fomentador da democracia e da justiça social; 

 Diálogo com a sociedade; 

 Defesa do ensino de qualidade; 

 Sustentabilidade socioambiental; 

 Valorização do ser humano; 

 Respeito à liberdade intelectual e de opinião, e 

 Promoção da excelência acadêmica. 

 

1.7. DADOS SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO 

O estado de Goiás, 7º estado do Brasil em extensão territorial e a 9ª (nona) economia 

do país, localiza-se na Região Centro-Oeste, ocupando uma aréa de 340.110,385 km². Possui 

246 municipios. 

 

Na região Centro-Oeste o estado de Goias é o mais populoso, desde a década de 

1970, em que houve intenso esvaziamento da área rural, causado, predominantemente pela 

mecanização e modernização da agricultura. No século XX, a construção da nova capital, 
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Goiânia, deu grande impulso a economia do Estado, e apresentou sinais de novos rumos no 

desenvolvimento com a criação de Brasilia -  a nova capital do Brasil, em 1960. Em 1998, o 

norte do estado foi desmembrado, dando origem ao estado do Tocantins. 

 

Limites geográficos:  

Norte: Estado de Tocantins; 

Sudeste: Estado de Minas Gerais; 

Leste: Estado da Bahia e Estado de Minas Gerais; 

Sudoeste: Estado de Mato Grosso do Sul; 

Oeste: Estado de Mato Grosso. 

 

Demografia 

 

Goiás, um dos 26 estados brasileiros, está situado na região Centro-Oeste do país 

ocupando uma área de 340.106 km². Sétimo estado em extensão territorial, Goiás tem posição 

geográfica privilegiada. Limita-se ao norte com o estado do Tocantins, ao sul com Minas 

Gerais e Mato Grosso do Sul, a leste com a Bahia e Minas Gerais e a oeste com Mato Grosso. 

Goiás possui 246 municípios e uma população de 6,779 milhões de habitantes. 

 

Goiânia, sua capital, é o núcleo polarizador da Região Metropolitana, aglomerado de 

20 municípios que abriga 2,494 milhões de habitantes e 40% do Produto Interno Bruto 

goiano. O crescimento econômico com grande oferta de oportunidades é o atrativo de muitos 

migrantes. Apesar de sediar grandes indústrias, é o setor de Serviços o pilar de sua economia. 

A capital é um centro de excelência em medicina e vem consolidando sua vocação para o 

turismo de negócios e eventos. Além de apresentar bons índices de qualidade de vida, acima 

da média nacional, Goiânia é uma das cidades com a área urbana mais verde do país. 

 

O clima tropical predomina em Goiás, com a presença de duas estações bem 

definidas: um verão úmido e um inverno seco, cujas temperaturas médias variam entre 18º e 

26ºC. O índice pluviométrico acontece entre os meses de setembro a abril, oscila entre 1.200 a 

2.500 mm, ocorrendo chuvas mais concentradas no verão. 

 

Em relação às regiões de planejamento, pode-se observar uma tendência de 

concentração da população goiana. Em 2017, duas regiões, a Região Metropolitana de 

Goiânia e a do Entorno do Distrito Federal, concentravam 55% da população. Sendo que em 

2000 estas regiões respondiam por 51%. 

 

Quanto ao crescimento populacional, Goiás tem crescido acima da média nacional. 

As taxas de crescimentos de Goiás nos anos 1991/2000, 2000/2010 e 2010/2017 são 

superiores à brasileira. 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 
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Dados gerais do Estado de Goiás 

Número de municípios 246 
População de Goiás (2017) (hab) 6.778.772 
Área (2015) (km2) 340.106,492 
Densidade demográfica (2017) (hab/km2) 19,93 
Participação na população do estado/Brasil (%) 3,6 
IDHM (2015) 0,756 
Taxa de urbanização (%) (2015) 91,63 
Taxa de Desocupação (%) (jul/set - 2017) 9,2 
Taxa bruta de mortalidade infantil (por 100 mil hab) (2017) 14,52 
Esperança de vida ao nascer (em anos) (2017) 74,3 
Fonte: IBGE, PNUD. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Produto Interno Bruto (PIB) 

 

Goiás é a nona economia brasileira com um PIB de R$ 179 bilhões (estimativa para 

2016), que representa 2,9% do PIB nacional. Sua renda per capita resulta em R$ 26.725,19. 

Entre 2010 e 2016, o PIB goiano cresceu, em termos reais, a uma taxa média de 1,6% ao ano, 

desempenho acima do nacional, que ficou em 0,29%. Este bom desempenho manteve Goiás 

no seleto grupo das 10 maiores economias entre os estados da Federação. 

 

O expressivo resultado deve-se à evolução do agronegócio goiano, do comércio e 

também ao crescimento e diversificação do setor industrial. Este setor teve na atividade de 

alimentos e bebidas, automobilística, fabricação de medicamentos, beneficiamento de 

minérios e, mais recentemente, na cadeia produtiva da cana-de-açúcar, seus grandes 

destaques. 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

 

ANO 

Produto Interno Bruto –  Anos selecionados 

Valores Correntes (R$ milhão)  

Goiás Brasil  

2012 138.758 4.814.760  

2014 165.015 5.778.953  

2015* 171.344 6.000.570  

2016* 178.948 6.266.895  

Fonte: IBGE, IMB 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 
* estimativa  

  

ANO 
Produto Interno Bruto Per Capita– Anos 

selecionados 
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Valores Correntes (R$) 

Goiás Brasil 

2012 22.543,93  24.825,15 

2014 25.296,60  28,500,24  

2015* 25.919,27 28.876,00  
 

2016* 26.725,19 30.407,00  

Fonte: IBGE, IMB 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 
* estimativa  

 

 

Composição do PIB 

 

Dentre os grandes setores da economia, o de Serviços é o que predomina em Goiás, 

representando 65,6% do fluxo de produção. Neste setor pode-se ressaltar o comércio, tanto o 

varejista como o atacadista, bastante dinâmico principalmente na capital, bem como as 

atividades imobiliárias. O setor industrial participa com 23,8% no PIB goiano, e o 

agropecuário com 10,7% (2014). Embora tenha participação inferior, o setor agropecuário é 

de grande importância para a economia goiana pois dele deriva a agroindústria, uma das 

atividades mais pujantes do estado, quer seja na produção de carnes, derivados de leite e de 

soja, molhos de tomates, condimentos e outros itens da indústria alimentícia, bem como na 

produção sucroenergética. 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Composição do Produto Interno Bruto Goiano - 2014 

Atividade 

Valor Adicionado  

Preços Correntes 
(R$ milhão) 

Participação 
(%) 

 

Agropecuária 16.450  12,3%  

Indústria 34.498  25,8%  

Serviços 82.575  61,8%  

Fonte: IBGE, IMB 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Setores Econômicos 

 

 Agropecuária 

 

Apesar da crescente industrialização, a agropecuária continua sendo uma atividade 
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econômica importante em Goiás e para o Brasil uma vez que a produção de carnes e grãos 

impulsiona as exportações. O estado é o quarto produtor nacional de grãos com uma produção 

em torno de 16,93 milhões de toneladas o que representa 9,05% da produção de grãos 

brasileira. A pauta agrícola é bastante diversificada e composta principalmente por: soja, 

sorgo, milho, cana-de-açúcar, feijão, tomate, algodão, entre outros produtos. 

 

A pecuária goiana também é altamente expressiva e posiciona o estado entre os 

maiores produtores do país. O rebanho bovino é o 3º no ranking brasileiro e é formado por 

21,9 milhões de cabeças, com participação de 10,2% no efetivo nacional. A suinocultura e 

avicultura também se encontram consolidadas, principalmente na região Sudoeste Goiano. O 

estado se posiciona, em ambas, no 6º lugar no ranking nacional, cuja produção representa 

5,0% e 4,8% da produção brasileira, respectivamente. O efetivo desses rebanhos cresceu 

muito a partir dos anos 2000 com a vinda de grandes empresas que atuam no setor de carnes. 

 

 Indústria 

 

Goiás é destaque na indústria de alimentos e bebidas, mineração, fármacos, 

fabricação de automóveis e etanol. É um dos estados líderes no ranking nacional da produção 

de commodities minerais e agrícolas e de medicamentos genéricos. Está, também, inserido na 

geografia da indústria automotiva mundial, com duas montadoras de veículos e uma de 

máquinas agrícolas - a indústria automotiva goiana participa com cerca de 1,8% na indústria 

automotiva brasileira. 

 

O estado é o 2º maior produtor nacional de cana-de-açúcar com 70,5 milhões de 

toneladas. Em decorrência disso, Goiás é o 2º maior produtor nacional de etanol cuja 

produção na safra 2015/2016 atingiu 4,7 bilhões de litros. Ainda, na produção de açúcar o 

estado é o 4º maior com 1,9 milhão de toneladas. Para tanto, o número de usinas implantadas 

em Goiás aumentou bastante. Atualmente há 35 usinas em atividade, duas em implantação e 

uma em projeto. 

 

A indústria da mineração em Goiás é bastante diversificada, apresentando segmentos 

modernos e gestão similar às das grandes corporações internacionais, ajustando-se ao cenário 

da economia global. São sete pólos distribuídos pelo estado, com produção de cobre, ouro, 

cobalto, níquel, nióbio, fosfato e vermiculita que ocupam posições importantes na cadeia 

produtiva nacional. 

 

A diversificação produtiva da indústria goiana vem ocorrendo devido aos 

investimentos de grandes empresas privadas aqui instaladas ou em instalação. As principais 

atividades industriais de Goiás são a de alimento e bebidas, mineração e de automóveis e 

máquinas agrícolas. 

 

 Comércio Exterior 
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Goiás tem apresentado nos últimos anos boa performance exportadora. Em 2016, as 

exportações somaram US$ 5,9 bilhões e as importações US$ 2,6 bilhões. A pauta exportadora 

reflete as vantagens competitivas de Goiás em recursos naturais, estando ainda concentrada 

em produtos básicos, sobretudo commodities agrícolas e minerais, quais sejam: complexos de 

soja e de carne, milho, cobre e ferroligas, principalmente. Nos últimos dez anos, a pauta 

goiana de exportações se alterou, tendo um certo avanço as exportações de produtos 

industrializados, que agrega mais valor. Em 2016 os industrializados representaram 31,7% do 

total exportado. A corrente de comércio chegou a US$ 8,6 bilhões em 2016. Em 2005 era de 

US$ 2,5 bilhões. 

 

China, Países Baixos, Índia, Itália e Rússia foram os principais destinos dos produtos 

goianos em 2016. Os produtos importados vêm principalmente dos Estados Unidos, 

Alemanha, Japão, Coréia do Sul e China, sendo grande parte das compras composta de itens 

para as montadoras de veículos e máquinas agrícolas e insumos para as indústrias 

farmacêuticas e de fertilizantes instaladas no estado. Em 2016, Goiás comercializou com 161 

países. 

 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Infraestrutura 

 

 Rodovias 

 

A malha rodoviária goiana é composta de 28,0 mil km de rodovias dos quais cerca de 

53% são pavimentados. Há 1.278,7 km de rodovias duplicadas sendo 60% delas federais e o 

restante estaduais. As principais rodovias federais do estado são a BR-153 que atravessa toda 

sua extensão ligando o norte ao sul do país, a BR-060, que liga Goiânia a Brasília bem como 

ao sudoeste goiano e a BR-050, que liga o Distrito Federal ao sul do Brasil. 

 

 Ferrovias 

 

Goiás dispõe de 685 km da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) que atende o sudeste do 

estado e o Distrito Federal. A FCA tem 7.080 km de extensão e é considerada o principal e 

mais eficiente eixo de conexão entre as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. 

Integra grandes portos como os de Vitória-ES, Santos-SP, Angra dos Reis-RJ, de Salvador 

(BA) e Porto Seco de Anápolis-GO. É um grande corredor de importação e exportação de 

produtos para Goiás como: açúcar, adubos e fertilizantes, derivados de petróleo e álcool, 

produtos siderúrgicos, soja e farelo de soja, fosfato, ferro-gusa, minérios, contêineres de carga 

geral. 

 

A Ferrovia Norte-Sul entre Anápolis-GO e Açailândia-MA está pronta, em fase 
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inicial de operação, se integrando ao trecho da Ferrovia Carajás que leva ao porto de Itaqui no 

Maranhão. Outro trecho da ferrovia Norte-Sul liga Anápolis a Estrela d’Oeste em São Paulo. 

Neste trecho sul, há obras em andamento cuja previsão de conclusão é para 2017. Assim, essa 

ferrovia terá em território goiano 991 km de trilhos, os quais atravessarão as regiões norte, 

central e o sudoeste do estado. A expectativa é que ela mude o perfil econômico do Brasil 

Central. Quando em funcionamento, esse modal permitirá alcançar os portos do norte do país 

e consolidará a cidade de Anápolis como uma inédita referência logística bem no centro do 

Brasil. 

 

Goiás também será contemplado com um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-

Leste (Fiol). Esta ferrovia é a primeira parte de um projeto de grandes proporções, a Ferrovia 

Transcontinental, com 4.400 quilômetros de extensão, que ligará o litoral norte fluminense à 

fronteira Brasil-Peru. Em 2018 deverá ocorrer a entrega do primeiro trecho da ferrovia, 

ligando as cidades de Ilhéus e Barreiras no estado da Bahia. O trecho a partir do estado do 

Tocantins está sem previsão de início. O trecho goiano dessa ferrovia será de 210 km, saindo 

de Campinorte e passando pelos municípios de Nova Iguaçu de Goiás, Pilar de Goiás, Santa 

Terezinha de Goiás, Crixás e Nova Crixás até alcançar a fronteira com o Mato Grosso. 

 

 Porto de São Simão 

 

Com 2.400 km de extensão, a Hidrovia Tietê-Paraná tem como trecho mais relevante 

o percurso entre São Simão-GO e Pederneiras (SP) sendo responsável pelo transporte de 2,5 

milhões de toneladas de grãos e farelos do Centro Oeste, o que favorece de forma econômica 

e segura o escoamento de parte da produção goiana de grãos. O Complexo Portuário de São 

Simão, localizado à margem direita do Rio Paranaíba, no sul de Goiás, transporta madeira, 

carvão, adubo e areia, mas também, grandes empresas transportam soja, farelo de soja e 

milho. Portanto, por este porto passa boa parte dos produtos que predominam na pauta goiana 

de exportação. As mercadorias vão de São Simão até Pederneiras ou Anhembi-SP em 

barcaças e depois seguem por modal ferroviário ou rodoviário até o porto de Santos-SP. O 

complexo de São Simão possui capacidade de armazenagem total, somando todos os 

terminais, de 2,506 milhões de toneladas/ano. 

 

 Estação Aduaneira Interior – Porto Seco de Anápolis 

 

O Porto Seco Centro Oeste S/A é um terminal alfandegado de uso público destinado 

à armazenagem e à movimentação de mercadorias nacionais, importadas ou destinadas à 

exportação, sendo utilizado como facilitador das operações de comércio exterior. Atende aos 

setores de agricultura, siderurgia, construção e farmoquímicos; produtos florestais e minerais; 

bens de consumo (alimentos, bebidas e têxteis) e bens duráveis (automobilístico e 

eletroeletrônico), entre outros. Há uma área total de 500 mil m² com estrutura com capacidade 

para atender fluxo de mercadorias do mercado interno e externo. 

 

Em termos de logística, a localização do Porto Seco goiano é a melhor de todo o 



 __________________________________________________________________________________20 
Av. República do Líbano - nº1551, Ed. Vanda Pinheiro, 2º, 3º e 5º andar -  Setor Oeste - Goiânia-GO                        

CEP: 74.115-030. (62) 3224-7977 – www.atame.edu.br 

    

 

interior brasileiro. Ele está situado na cidade de Anápolis, distante 53 km da capital do estado, 

Goiânia, e 159 km de Brasília, local de entroncamento de importantes rodovias. Quando em 

operação, a Ferrovia Norte-Sul será ligada ao ramal ferroviário da FCA - Ferrovia Centro-

Atlântica. Por associar os modais rodoviário e ferroviário, pelo Porto Seco de Anápolis podem 

ser transportados os mais diversos tipos de cargas, interligando todo o mercado do Centro-

Oeste a outros pontos do país. 

 

Assim, o município de Anápolis está prestes a representar o marco zero da 

interligação entre as ferrovias Norte-Sul e Centro-Atlântica. As operações de movimentação e 

distribuição do Porto Seco Centro Oeste S/A colocará o município na rota dos grandes 

projetos logísticos do Brasil, aumentando sua capacidade operacional e de ligação com as 

regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. 

 

 Plataforma Logística Multimodal de Goiás 

 

A Plataforma Logística Multimodal de Goiás, em fase de implantação em Anápolis, 

irá consolidar a cidade como um dos principais centros distribuidores do país. Anápolis, 

devido à localização estratégica é considerada o "Trevo do Brasil" pela facilidade natural de 

integração aos demais centros consumidores do país. Em um raio de 1.000 quilômetros, 

encontra-se em torno de 75% do mercado consumidor brasileiro. Situa-se a aproximadamente 

duas horas de voo para a maioria das capitais do país. Essa condição será fortalecida com a 

integração inteligente de variados modais (terminais, armazéns, rodovia e ferrovia). 

 

Anápolis conta ainda com o maior distrito industrial do estado, o DAIA-Distrito 

Agroindustrial de Anápolis com cerca de 108 empresas instaladas. O Distrito Industrial abriga 

o 2º polo farmacêutico do Brasil, além de outras indústrias. Quanto ao modal aéreo, o 

Aeroporto de Cargas de Anápolis que está em fase final de conclusão de suas obras, faltando 

apenas as obras do pátio de manobras e dos hangares, permitirá a movimentação de aeronaves 

com 400 toneladas de carga. 

 

O projeto global dessa Plataforma prevê terminais de frete aéreo, aeroporto 

internacional de cargas, polo de serviços e administração, centro de carga rodoviária e 

terminal de carga ferroviária. Quando em funcionamento, a Plataforma Logística combinará 

multimodalidade, telemática e otimização de fretes, promovendo assim o conceito de central 

de inteligência logística. 

 

 Energia 

 

O parque gerador elétrico goiano destaca-se pela geração de eletricidade através de 

energia renovável, principalmente a hidráulica, em função da disponibilidade de fontes e de 

seus custos de geração que são técnica e economicamente viáveis e muito importantes para a 

sustentabilidade de sua matriz energética. 
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O parque gerador elétrico compõe-se de 147 usinas em operação com capacidade 

instalada de 7.574.929 kW de potência. Desse total, 71,1% são gerados por usinas 

hidrelétricas e 23,3% por usinas termelétricas. Além das usinas em operação, há 18 outras em 

construção ou com outorga de concessão, cujo potencial soma 369.088 kW. A expansão 

acelerada da indústria sucroenergética permite, além da produção de açúcar e etanol, também 

a implantação de projetos de cogeração, que contribuem para o parque gerador elétrico 

goiano. 

 

Existem 96 usinas termelétricas em operação em Goiás, cujo potencial de geração 

soma 1.761.976 kW, sendo os principais combustíveis utilizados o bagaço de cana-de-açúcar 

e o óleo diesel. Ainda, há 5 usinas termelétricas em construção e em outorga que contribuirão 

com mais 118.780 kW para o sistema de geração estadual. 

 

 Linhas de Financiamento 

 

O Programa de Desenvolvimento Industrial do estado de Goiás (Produzir) foi criado 

para contribuir com a expansão, modernização e diversificação do setor industrial goiano, 

estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica e o aumento da 

competitividade estadual. Propicia a redução do custo de produção da empresa, através do 

financiamento de até 73% do ICMS devido pelo período de até 15 anos. 

 

As principais versões do PRODUZIR são as seguintes: 

 

 Microproduzir (incentivo às micro e pequenas empresas); 

 Teleproduzir (incentivo à implantação de call-centers); 

 Centroproduzir (incentivo à instalação de central única de distribuição de produtos de 

informática, telecomunicação, móvel, eletroeletrônico e utilidades domésticas em 

geral); 

 Logproduzir (incentivo às empresas operadoras de logística); 

 Comexproduzir (Incentivo às operações de comércio exterior); 

 

Além desses programas de incentivo, Goiás conta ainda com recursos do Fundo 

Constitucional do Centro Oeste (FCO). O FCO foi criado em 1988 com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Centro-Oeste brasileiro. O aporte 

permanente dos recursos do Fundo pela União (29% para Goiás, 29% para Mato Grosso, 23% 

para Mato Grosso do Sul e 19% para o Distrito Federal) possibilita financiamentos de longo 

prazo para os setores econômicos, gerando novas perspectivas de investimentos para o 

empresariado. 

 

Em Goiás, desde 2010 o FCO financiou cerca de R$ 2 bilhões anuais em 

investimentos. Desse aporte, cerca de 50% foram direcionados para a modalidade empresarial 

e 50% para financiamento de atividades rurais. 
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Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Meio Ambiente 

 

O território goiano é coberto predominantemente pelo tipo de vegetação escassa do 

cerrado, com árvores e arbustos de galhos tortuosos, cascas grossas, folhas cobertas por pelos 

e raízes muito profundas. Goiás é o estado com a maior presença de Cerrado, possuindo mais 

de 90% de seu território dentro dos limites oficiais do bioma. Segundo maior bioma do Brasil 

e da América do Sul, menor apenas que a Amazônia, o Cerrado concentra 1/3 da 

biodiversidade nacional e 5% da flora e fauna mundiais. A flora do Cerrado é considerada a 

mais rica savana do mundo e estimam-se entre 4 e 7 mil espécies habitando esta região. O 

bioma foi classificado como uma das 34 áreas prioritárias mundiais para conservação da 

biodiversidade (hotspots). 

 

Goiás possui características peculiares em relação à sua hidrografia. Seus rios 

alimentam três importantes Regiões Hidrográficas do país (Araguaia/Tocantins, São 

Francisco e Paraná). A rede de drenagens é densa e constituída de rios de médio e grande 

porte, contudo a navegabilidade é, em parte, prejudicada pelo grande número de cachoeiras e 

corredeiras. Os lagos artificiais representam 1,6% do território goiano e são em número de 

oito sendo que o Lago de Serra da Mesa, formado pelo represamento do Rio Tocantins, é o 

quinto maior lago do Brasil em área alagada, 1.758km², e o primeiro em volume d’água, 54 

bilhões de m³. 

 

O território goiano possui dois parques nacionais: das Emas e Chapada dos 

Veadeiros; 12 (doze) áreas definidas como parques estaduais, onde se destacam o Parque da 

Serra de Caldas Novas e o Parque de Terra Ronca, além de inúmeras outras unidades de 

proteção ambiental. 

 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Educação  

 

Os indicadores de analfabetismo no estado (pessoas de 10 anos ou mais) têm 

diminuído continuamente. Os resultados de Goiás são melhores do que o brasileiro, e o maior 

percentual de pessoas alfabetizadas em Goiás encontra-se na zona urbana. 

 

As pessoas alfabetizadas recebem rendimentos cerca de 2 vezes a mais do que as não 

alfabetizadas. Fato que se explica pelas exigências de profissionalização e escolaridade cada 

vez maiores no âmbito empregatício atual. Esse dado coloca o estado numa posição 
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intermediária no critério de rendimento e escolaridade entre os demais estados da Federação. 

 

Dentre os alfabetizados tem-se cerca de 1/3 das pessoas recebendo entre 1 e 2 

salários mínimos, o que representa a maior classe de população. 

 

Nota-se que existe uma tendência de maior escolaridade entre a população mais 

jovem. De 15 a 24 anos, a taxa de analfabetismo é muito baixa, já para a faixa de 25 a 59 

anos, a taxa é cerca de 5% e de 60 anos ou mais 27,5%. 

 

Há um aumento considerável do número de ingressos no ensino superior presencial 

em Goiás. O número de ingressos mais que dobrou nos últimos dez anos. Por consequência, 

também aumentou o número de concluintes, porém, ainda não na mesma proporção. 

 

A rede atual de instituições públicas e privadas de ensino existente no estado de 

Goiás oferece condições adequadas para a qualificação de mão de obra técnica, tanto de nível 

médio, como de nível superior, destacando-se: a Universidade Federal de Goiás (UFG) com 6 

campus, Universidade Estadual de Goiás (UEG) com 42 campus, Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) com 27 campus, além de quatro instituições 

municipais, distribuídos em várias regiões do estado. No setor privado de ensino superior há 

85 estabelecimentos. A rede de educação superior goiana realizou 209.158 matrículas e o 

número de concluintes foi de 31.111. 

 

Tabela - Ingressos, por processo seletivo, no ensino superior nos Cursos de Graduação 
Presenciais: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2010 e 2015 

Brasil, Grande 
Região e 
 Unidade da 
Federação 

2010 Part. (%) Ranking 2015 Part. (%) Ranking 

Brasil 1.590.212      100,00   -        2.920.222       100,00   -  

Sudeste 807.304         50,77  1º       1.369.271          46,89  1º 

Nordeste 299.950         18,86  2º          551.263          18,88  2º 

Sul 231.117         14,53  3º          481.279          16,48  3º 

Centro-Oeste 153.885           9,68  4º          277.974            9,52  4º 

Norte 97.956           6,16  5º          240.435            8,23  5º 

São Paulo 497.984         31,32  1º          770.440          26,38  1º 

Minas Gerais 145.575           9,15  2º          276.576            9,47  2º 

Rio de Janeiro 136.553           8,59  3º          268.252            9,19  3º 

Paraná 103.375           6,50  4º          185.172            6,34  4º 

Rio Grande do Sul 84.230           5,30  5º          170.051            5,82  5º 

Bahia 69.567           4,37  6º          141.058            4,83  6º 

Santa Catarina 43.512           2,74  10º          126.056            4,32  7º 

Ceará 38.306           2,41  11º             93.980            3,22  8º 

Goiás 49.546           3,12  8º             89.841            3,08  9º 

Distrito Federal 47.910           3,01  9º             89.602            3,07  10º 
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Pernambuco 51.486           3,24  7º             88.989            3,05  11º 

Pará 23.444           1,47  18º             88.919            3,04  12º 

Amazonas 37.818           2,38  12º             63.377            2,17  13º 

Mato Grosso 33.676           2,12  13º             54.691            1,87  14º 

Espírito Santo 27.192           1,71  16º             54.003            1,85  15º 

Paraíba 27.611           1,74  15º             48.952            1,68  16º 

Maranhão 25.100           1,58  17º             46.219            1,58  17º 

Mato Grosso do Sul 22.753           1,43  20º             43.840            1,50  18º 

Rio Grande do Norte 29.507           1,86  14º             38.482            1,32  19º 

Piauí 22.828           1,44  19º             34.010            1,16  20º 

Alagoas 20.244           1,27  21º             31.051            1,06  21º 

Sergipe 15.301           0,96  22º             28.522            0,98  22º 

Rondônia 11.347           0,71  24º             25.594            0,88  23º 

Tocantins 12.543           0,79  23º             22.574            0,77  24º 

Amapá 5.529           0,35  25º             17.230            0,59  25º 

Acre 4.000           0,25  26º             11.679            0,40  26º 

Roraima 3.275           0,21  27º             11.062            0,38  27º 
Fonte: MEC / INEP / DAES 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 
Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas - 2017. 
 
 
Tabela - Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, em 30/06, (Capital e Interior): Brasil, 
Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2010 e 2015. 
Brasil, Grande 
Região e  
Unidade da 
Federação 

2010 Part. (%) Ranking 2015 Part. (%) Ranking 

Brasil 5.449.120      100,00   -       6.633.545       100,00    

Sudeste 2.656.231         48,75  1º      3.087.825          46,55  1º 

Nordeste 1.052.161         19,31  2º      1.433.406          21,61  2º 

Sul 893.130         16,39  3º      1.021.149          15,39  3º 

Centro-Oeste 495.240           9,09  4º          617.317            9,31  4º 

Norte 352.358           6,47  5º          473.848            7,14  5º 

São Paulo 1.474.516         27,06  1º      1.717.275          25,89  1º 

Minas Gerais 559.133         10,26  2º          677.478          10,21  2º 

Rio de Janeiro 521.355           9,57  3º          573.267            8,64  3º 

Rio Grande do Sul 353.592           6,49  4º          395.851            5,97  4º 

Paraná 335.303           6,15  5º          389.966            5,88  5º 

Bahia 248.280           4,56  6º          326.536            4,92  6º 

Ceará 152.430           2,80  11º          243.905            3,68  7º 

Santa Catarina 204.235           3,75  7º          235.332            3,55  8º 

Pernambuco 192.436           3,53  8º          231.809            3,49  9º 

Goiás 173.003           3,17  9º          209.158            3,15  10º 

Distrito Federal 157.111           2,88  10º          186.175            2,81  11º 

Amazonas 111.433           2,04  12º          159.119            2,40  12º 

Paraíba 88.906           1,63  16º          136.330            2,06  13º 

Pará 101.210           1,86  14º          134.211            2,02  14º 
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Mato Grosso 91.597           1,68  15º          130.245            1,96  15º 

Maranhão 86.966           1,60  18º          129.630            1,95  16º 

Espírito Santo 101.227           1,86  13º          119.805            1,81  17º 

Rio Grande do Norte 87.015           1,60  17º          112.850            1,70  18º 

Piauí 81.013           1,49  19º            97.724            1,47  19º 

Mato Grosso do Sul 73.529           1,35  20º            91.739            1,38  20º 

Alagoas 65.319           1,20  21º            82.497            1,24  21º 

Sergipe 49.796           0,91  22º            72.125            1,09  22º 

Tocantins 38.998           0,72  24º            52.420            0,79  23º 

Rondônia 40.134           0,74  23º            48.926            0,74  24º 

Amapá 20.261           0,37  26º            35.015            0,53  25º 

Acre 21.342           0,39  25º            25.175            0,38  26º 

Roraima 18.980           0,35  27º            18.982            0,29  27º 
Fonte: MEC / INEP / DAES 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 
Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas - 2017. 
 

 

Tabela - Número de Concluintes em Cursos de Graduação Presenciais, (Capital e Interior: 
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação -  2010 e 2015. 
Brasil, Grande Região 
e  
Unidade da 
Federação 

2010 Part. (%) Ranking 2015 Part. (%) Ranking 

Brasil 829.286      100,00  -    916.363              100,00   

Sudeste 447.369         53,95  1º    450.446                49,16  1º 

Nordeste 133.834         16,14  2º    167.894                18,32  2º 

Sul 132.805         16,01  3º    140.158                15,30  3º 

Centro-Oeste 70.599           8,51  4º      89.968                   9,82  4º 

Norte 44.679           5,39  5º      67.897                   7,41  5º 

São Paulo 263.084         31,72  1º    272.847                29,77  1º 

Minas Gerais 92.586         11,16  2º      91.600                10,00  2º 

Rio de Janeiro 75.225           9,07  3º      71.042                   7,75  3º 

Paraná 56.363           6,80  4º      59.397                   6,48  4º 

Rio Grande do Sul 44.531           5,37  5º      48.435                   5,29  5º 

Bahia 35.346           4,26  6º      37.749                   4,12  6º 

Santa Catarina 31.911           3,85  7º      32.326                   3,53  7º 

Goiás 25.782           3,11  8º      31.111                   3,40  8º 

Pernambuco 24.135           2,91  10º      30.200                   3,30  9º 

Distrito Federal 24.993           3,01  9º      28.725                   3,13  10º 

Amazonas 14.229           1,72  13º      27.525                   3,00  11º 

Ceará 16.132           1,95  12º      24.682                   2,69  12º 

Pará 13.398           1,62  15º      19.315                   2,11  13º 

Mato Grosso 11.378           1,37  17º      16.801                   1,83  14º 

Espírito Santo 16.474           1,99  11º      14.957                   1,63  15º 

Rio Grande do Norte 13.823           1,67  14º      14.579                   1,59  16º 

Piauí 12.037           1,45  16º      14.524                   1,58  17º 
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Paraíba 9.821           1,18  18º      13.714                   1,50  18º 

Maranhão 9.389           1,13  19º      13.492                   1,47  19º 

Mato Grosso do Sul 8.446           1,02  20º      13.331                   1,45  20º 

Alagoas 7.014           0,85  21º      10.792                   1,18  21º 

Sergipe 6.137           0,74  22º         8.162                   0,89  22º 

Rondônia 5.142           0,62  23º         6.952                   0,76  23º 

Tocantins 4.268           0,51  24º         5.340                   0,58  24º 

Amapá 2.585           0,31  26º         3.795                   0,41  25º 

Acre 3.149           0,38  25º         2.661                   0,29  26º 

Roraima 1.908           0,23  27º         2.309                   0,25  27º 
Fonte: MEC / INEP / DAES 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO  
Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas - 2017. 
 

Emprego e Renda 

 

O fortalecimento do setor industrial e sua maior integração ao setor agropecuário, 

aliado ao bom momento das políticas macroeconômicas dos anos 2000 ampliaram o mercado 

consumidor interno brasileiro, onde Goiás se consolidou como fornecedor de produtos para 

atender esse mercado. Esse fator propiciou ao estado a condição de um dos principais 

geradores de empregos formais entre as Unidades da Federação. 

 

Embora o mercado de trabalho goiano tenha tido grandes avanços e gerado empregos 

de maior qualificação, há que continuar na melhoria da capacitação da mão de obra e elevar a 

sua produtividade. Exemplo disso é o aumento dos trabalhadores com ensino médio de 6% 

para 20% nos últimos 10 anos. Contudo, Goiás ainda tem uma alta proporção de empregos 

com menor qualificação sendo que a maior parte ganha até 2 salários mínimos. 

 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Turismo 

 

O turismo em Goiás está ancorado em suas belezas naturais proporcionadas pela 

fauna e flora exuberantes do Cerrado, belas cachoeiras, serras, rios e chapadas, como também 

no reconhecido patrimônio histórico, com tradições culturais altamente representativas e 

culinária rica e saborosa. São dez as regiões que dividem Goiás numa verdadeira rota de 

descobrimentos, aventuras, descanso e muita diversão, dentre as quais se destacam: 

 

Região Agroecológica - compreende o Parque Nacional das Emas - Sítio Natural do 

Patrimônio Mundial e Reserva da Biosfera do Pantanal, reconhecidos pela UNESCO. Região 

Vale do Araguaia - este rio vem se tornando um dos melhores polos de ecoturismo, lazer, 

pesca esportiva e camping do país. Os portões de entrada para o rio são as cidades de 
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Aragarças, Aruanã e as vilas de Bandeirantes e Luís Alves. 

 

Região do Ouro - compreendendo as cidades de Pirenópolis (Patrimônio Histórico 

Nacional), Corumbá de Goiás (Sítio Histórico Estadual), Cidade de Goiás (Sítio Histórico do 

Patrimônio Mundial) e o Parque Estadual da Serra dos Pirineus. 

 

Região das Águas - "A maior fonte de águas termais do mundo", com temperaturas 

que variam de 30º a 57ºC e comprovada capacidade terapêutica, está localizada em Caldas 

Novas e Rio Quente, municípios que abrigam o maior complexo hoteleiro de Goiás. 

 

O Ecoturismo é bastante praticado devido à presença em território goiano de dois dos 

principais parques nacionais do Brasil, o da Chapada dos Veadeiros e o das Emas. E, ainda, a 

presença do segundo mais importante sítio arqueológico do país, em Serranópolis; um dos 

campos rupestres com maior diversidade de flora do Brasil, localizado no Parque Estadual dos 

Pireneus, em Pirenópolis; e as belíssimas formações rochosas dos parques estaduais da Serra 

Dourada e da Serra de Caldas. 

 

Goiás também atrai pescadores e amantes da natureza que buscam usufruir dos seus 

belos rios, lagos, lagoas e, principalmente o Rio Araguaia que apresenta adequada estrutura de 

lazer e entretenimento. Toda essa riqueza natural e artificial coloca o estado em condição 

privilegiada também para a prática de turismo náutico. 

 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Especificidades do Município de Goiânia 

 

Capital do Estado de Goiás, Goiânia figura entre as cidades com melhor índice de 

qualidade de vida do país. Município brasileiro com maior área verde por habitante (94 m²) e 

detentor do segundo maior quantitativo proporcional do mundo (precedido apenas de 

Edmonton, no Canadá, com taxa de 100 m²), a cidade, de apenas 80 anos, destaca-se por 

implementar um modelo de desenvolvimento urbano aliado à consistente política de 

responsabilidade ambiental.  

 

Além do grande número de áreas verdes, que supera em quase oito vezes a taxa 

preconizada pela Organização das Nações Unidas (12 m²), a capital goiana é a cidade 

brasileira com maior quantitativo de árvores em vias públicas. Possui a melhor infraestrutura 

urbana do Brasil (IBGE/2012), o maior parque de diversões público da América Latina e, em 

breve, terá o maior parque linear do mundo: o Programa Urbano Ambiental Macambira 

Anicuns (Puama) 

 

Audaciosos projetos socioambientais contribuíram para que a Comissão Europeia e 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) escolhessem o município como um dos 
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integrantes da lista de cidades mundialmente sustentáveis. Desde 2011, Goiânia faz parte da 

Rede Urbelac de Cidades Sustentáveis, destinada ao desenvolvimento de programas que 

visam a melhoria da qualidade de vida e promovam a colaboração entre cidades de porte 

intermediário. Assim como a italiana Florença e a espanhola Bilbao, a Capital de Goiás 

comunica experiências de trabalho e serve de referência prática para outras localidades que 

visam o desenvolvimento aliado à responsabilidade ambiental. 

 

A rede da qual Goiânia faz parte é composta por municípios que têm população 

estimada entre 300 mil e dois milhões de habitantes, situadas na América Latina, Caribe e 

Europa. Também a integram as cidades de Bilbao (Espanha), Florença (Itália), Trujillo (Peru), 

Bucaramanga (Colômbia) e Manaus (Brasil). Todas se articulam para identificar estratégias e 

programas inovadores de desenvolvimento urbano sustentável e integrado, com ações 

específicas para as áreas de meio ambiente, requalificação urbana, geração de renda e gestão. 
 

Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Histórico 

 

Planejada para 50 mil pessoas, Goiânia possui hoje aproximadamente 1,3 milhão de 

habitantes. Distante 209 quilômetros de Brasília e com área aproximada de 740 quilômetros 

quadrados, a cidade faz parte da Mesorregião do Centro-Oeste e da Microrregião de Goiânia. 

Possui uma geografia contínua, com poucos morros e baixadas, tendo terras planas na maior 

parte de seu território, com destaque para o Rio Meia Ponte. Atualmente, a barragem do 

Córrego João Leite também é um dos maiores destaques da hidrografia da capital goiana, que 

vai garantir o abastecimento de água até o ano de 2025. 

 

Em 24 de outubro de 1933, em local determinado por Atílio Correia Lima, — um 

planalto onde atualmente se encontra o Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica — Pedro 

Ludovico lançou a pedra fundamental da nova cidade. Goiânia foi planejada e construída para 

ser a capital política e administrativa de Goiás, sob influência da Marcha para o Oeste, 

política desenvolvida pelo Governo de Getúlio Vargas para acelerar o desenvolvimento e 

incentivar a ocupação do Centro-Oeste brasileiro. Os estreitos laços de amizade e inteirações 

políticas entre Getúlio Vargas e Pedro Ludovico Teixeira, na época Governador do Estado de 

Goiás, contribuíram bastante para essa empreitada.  

 

Assim, a ideia da mudança da Capital do Estado surgiu da necessidade de localizá-la, 

de acordo com os interesses econômicos e sociais de todos os municípios goianos. A primeira 

Capital Goiana tinha sido escolhida, quando a Província era aurífera. Posteriormente, ficou 

demonstrado que a criação do gado e a agricultura passaram a ser fatores preponderantes no 

desenvolvimento. 

 

O Município de Goiânia foi criado por força do Decreto Estadual n.º 327, de 2 de 
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agosto de 1935, com território desmembrado dos extintos municípios de Campinas e 

Hidrolândia e parte dos de Anápolis Bela Vista e Trindade. A Cidade de Goiânia ficou 

localizada em território do extinto município de Campinas.  

 

Sofreu um acelerado crescimento populacional desde a década de 1960, atingindo um 

milhão de habitantes cerca de sessenta anos depois de sua fundação. Desde seu início, a sua 

arquitetura teve influência do Art Déco, que definiu a fisionomia dos primeiros prédios da 

cidade e a fez conhecida como o maior sítio Art Déco da América Latina. 

 

É a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, sendo superada apenas por 

Brasília. Situa-se no Planalto Central e é um importante polo econômico da região, sendo 

considerada um centro estratégico para áreas como indústria, medicina, moda e agricultura. 

 

De acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), sua população é de 1 448 639 habitantes em 2016. É a sexta maior cidade 

do Brasil em tamanho, com 256,8 quilômetros quadrados de área urbana e o décimo primeiro 

município mais populoso do Brasil.
 
A Região Metropolitana de Goiânia possui 2 421 831 

habitantes, o que a torna a 13ª região metropolitana mais populosa do país. 

 

A região de influência metropolitana de Goiânia é composta por dois grupos de 

municípios. A primeira região, formada por 11 municípios, é denominada Região 

Metropolitana de Goiânia e foi criada pela Lei Complementar nº 27, de 30 de dezembro de 

1999. A Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás (Seplan/GO) inclui mais dois 

municípios, que não são considerados pela Prefeitura Municipal, mas que têm relações diretas 

com a capital: Guapó e Caldazinha. Além disso, a Região de Desenvolvimento Integrado 

possui mais 7 municípios, totalizando 20 (Figura 1) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat�stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat�stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat�stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/�rea_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_cem_munic�pios_mais_populosos_do_Brasil_(2010)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_cem_munic�pios_mais_populosos_do_Brasil_(2010)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_cem_munic�pios_mais_populosos_do_Brasil_(2010)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi�o_Metropolitana_de_Goi�nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_regi�es_metropolitanas_do_Brasil_por_popula��o
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Figura 1 - Região Metropolitana de Goiânia e Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia  

(Fonte: Secretaria de Indústria e Comércio/GO - Superintendência de Geologia e Mineração) 

 

Região Metropolitana de Goiânia: Goiânia, Trindade, Goianira, Santo Antônio de 

Goiás, Nerópolis, Goianápolis, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, 

Aragoiânia, Abadia de Goiás, Caldazinha e Guapó. 

 

Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia: Região Metropolitana + Bela 

Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Nova Veneza e Terezópolis de 

Goiás. 

 

Todas essas cidades possuem fortes ligações com Goiânia por sua proximidade. A 

mais distante fica a 45 km da capital, mas essas distâncias são contadas entre as sedes do 

município: os limites municipais estão mais próximos (Tabela 1). 

 

Muitas dessas cidades dependem economicamente da capital, pois suas atividades 

principais não são suficientes para manter as finanças municipais ou para dar postos de 

trabalho para toda a população. Nesses casos, não é raro que muitos dos moradores se 

desloquem até Goiânia todos os dias para trabalhar e/ou estudar.   

 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

População 

 

Goiânia possui cerca de 1.448.639 milhões de habitantes, sendo o 12º município 
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mais populoso do Brasil. A região metropolitana de Goiânia possui 2.421,831 habitantes, o 

que torna a 13ª região metropolitana mais populosa do Brasil. 

 

Segundo dados da Secretaria do Planejamento de Goiás -– SEPLAN - devido o 

crescimento acima da média nacional a população tem se direcionado as cidades do entorno 

do Distrito Federal e Goiânia, Capital do Estado de Goiás, são atraídos por melhores 

expectativas de negócios, de trabalho e em busca da formação nível superior. 

 

Assim como algumas outras cidades brasileiras, Goiânia desenvolveu-se a partir de 

um plano urbanístico, tendo sido construída com o propósito de desempenhar a função de 

centro politico e administrativo do estado de Goiás.  

 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Hidrografia 

 

Goiânia situa-se na Bacia do Rio da Prata, especificamente na microbacia 

hidrográfica formada pelo rio Meia Ponte, o qual é um afluente do rio Paranaíba. Atravessam 

a área urbana de Goiânia o rio Meia-Ponte, bem como diversos cursos d'água de menor 

volume, tais como os córregos Anicuns, Botafogo, Capim-Puba, Cascavel e Macambira. 

 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Clima 

 

O clima predominante em Goiânia é tropical úmido. A temperatura anual média é de 

23°C. A estação chuvosa prolonga-se de outubro a abril, ao passo que o período seco vai de 

maio a setembro. As temperaturas mais baixas são normalmente registradas entre maio e 

agosto. A primavera é regularmente a estação mais quente do ano. 

 

A temperatura mais baixa já registrada na cidade foi de 1,2°C; a mais alta, de 40,4°C 

registrada em 17 de outubro de 2015. A média anual de precipitação é de 1.520 mm. 

 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Vegetação 

 

A vegetação natural predominante em Goiânia é de cerrado e consiste de árvores 

esparsas, de tronco retorcido, bem como de plantas rasteiras. 
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Goiânia é considerada a segunda cidade do mundo com mais áreas verdes pela 

Organização das Nações Unidas. Está atrás apenas de Edmonton, no Canadá. Mantendo uma 

taxa de arborização de cerca de 30% do seu território, Goiânia dispõe de um bom número de 

parques municipais, entre eles, o Parque Flamboyant, o Vaca Brava, o Jardim Zoológico, o 

Areião e o Bosque dos Buritis. 

 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 
     

Transporte 

 

Goiânia situa-se num importante entroncamento rodoviário brasileiro. A BR-153 

corta a periferia da cidade, conectando-a ao norte e ao sul do país. O transporte rodoviário 

inter-municipal faz-se a partir do Terminal Rodoviário de Goiânia, situado no Centro da 

cidade. Goiânia dispõe de algumas vias de circulação rápida, mas o trânsito de veículos é 

congestionado na zona central, no horário de pico. O sistema de transporte público urbano é 

gerido em conjunto com as prefeituras das demais cidades da região metropolitana e com o 

governo estadual, restringindo-se a linhas de ônibus urbanos e semi-urbanos. 

 
Fonte: IBGE, IMB 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO 

 

Aeroporto 

 

O Aeroporto Internacional Santa Genoveva está localizado em Goiânia, capital do 

estado de Goiás, Brasil. Situa-se na região Nordeste da cidade, Alameda 4, s/n, no Setor Santa 

Genoveva, a 10 km de distância do centro da cidade. 

 

O primeiro aeroporto de Goiânia, um campo modesto, com uma concepção baseada 

na realidade da época, foi implantado em meados da década de 1930 e localizava-se em uma 

área hoje denominada Setor Aeroporto, entre o Setor Campinas e o Central da cidade. 

 

Envolvido pelo crescimento da malha urbana, tornou-se necessário um novo sítio 

aeroportuário, com infraestrutura que atendesse às aeronaves mais modernas e à crescente 

demanda de passageiros e cargas. Este novo local, situado na região nordeste da cidade, 

distante oito quilômetros do Setor Central, foi disponibilizado oficialmente 1955.  

 

Curiosidade – A origem do nome Santa Genoveva – que é também o nome do bairro 

onde está localizado o aeroporto – vem da homenagem que um dos doadores do terreno, o 

médico, farmacêutico, escritor e empresário Altamiro de Moura Pacheco prestou a sua mãe, 

Dona Maria Genoveva de Moura Pacheco, que levava o mesmo nome da santa. 
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Com a construção da infraestrutura básica, constituída de uma pista de pouso de terra 

de 1.500 metros e uma modesta e improvisada estação de passageiros, as operações aéreas 

neste novo local tiveram início a partir de 1956. 

 

A partir de 7 de janeiro de 1974 o aeroporto foi transferido para a Infraero, que deu 

início a importantes reformas como a recuperação da pista de pouso que se encontrava 

interditada, devido à precariedade das condições operacionais. Para esta obra, foi utilizada 

uma tecnologia inovadora de reforço da pavimentação asfáltica, com camadas de asfalto pré-

misturado a frio, que possibilitava sua execução sem interrupção das operações das aeronaves. 

Foi a primeira e bem-sucedida experiência com aquela nova tecnologia nos aeroportos 

brasileiros. 

 

Nos anos 2000 o terminal de passageiros foi reformado, ampliado e recebeu novo 

sistema de ar-condicionado em toda a sua área. 

 

Em 2011 foi colocada em operação a nova sala de embarque e, no ano seguinte, foi 

realizada a ampliação do estacionamento principal do aeroporto. 

 

Em 2016 foi inaugurado o novo terminal de passageiros do Aeroporto de 

Goiânia/Santa Genoveva. Com novas e modernas instalações em uma área construída de 34,1 

mil m², conta com quatro pontes de embarque e estacionamento com 971 vagas. Com essa 

estrutura, Goiânia poderá receber até 6,5 milhões de passageiros por ano. Em 2015, a 

demanda foi de 3,31 milhões de viajantes. 

 

Centros Culturais 

 

Goiânia oferece diversos espaços de convivência, valorizando a importância da cultura na 

formação do indivíduo.   

 

• Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro 

• Centro Cultural Jesko Puttkamer 

• Centro Cultural Martim Cererê 

• Centro Cultural Oscar Niemeyer 

• Centro de Cultura e Convenções Dona Gercina Borges Teixeira 

• Centro Cultural Gustav Ritter  

• Centro Cultural Marietta Teles 

• Centro Cultural Octo Marques 

 

Bibliotecas 
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• Biblioteca Municipal Cora Coralina 

• Biblioteca da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) 

• Biblioteca Marieta Telles Machado 

• Biblioteca Central da Universidade Federal de Goiás 

• Biblioteca Setorial da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

• Biblioteca PUC Goiás 

• Biblioteca Estadual Escritor Pio Vargas 

• Biblioteca Braille José Alvarez de Azevedo 

• Biblioteca Irmãos Oriente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás  

• Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) 

• Biblioteca Centro Atividade Sesc Faiçalville 

• Biblioteca João Popini Mascarenhas 

• Biblioteca Prof. Ribas Botelho de Campus (Esefego/UEG) 

• Biblioteca Sesc CampinasBiblioteca Sesc Centro 

• Biblioteca Sesc Universitário 

• Biblioteca Faculdade Padrão 

• Biblioteca Faculdades Alfa 

 

Museus 

 

• Museu de Arte de Goiânia (MAG) 

• Museu de Ornitologia José Hidasi 

• Museu Zoroastro Artiaga 

• Museu da Imagem e do Som (MIS) 

• Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás 

• Museu Pedro Ludovico Teixeira 

• Memorial do Cerrado 

 

Teatros 

 

• Teatro Goiânia 

• Teatro Rio Vermelho 

• Teatro Madre Esperança Garrido 

• Teatro Sesi 

• Teatro Martim Cererê 

• Teatro Otavinho Arantes (Teatro Inacabado) 

• Teatro de Arena – UCG 

• Teatro da Escola Técnica Federal (CEFET-GO) 

 

Feiras 
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Atualmente, Goiânia conta 122 feiras livres cadastradas pela Secretaria Municipal de 

Indústria, Comércio e Serviços (Semic), das quais seis ainda estão em processo de 

regularização. As feiras livres são assim denominadas pela comercialização de verduras, 

carnes, frutas, leite, comidas, utensílios domésticos, artesanatos, além de roupas e acessórios. 

A maior e mais antiga feira da cidade é a Feira Hippie que acontece aos domingos durante a 

toda manhã. Com 6.884 feirantes cadastrados, é considerada a maior feira livre do Brasil e da 

América Latina. 

 

Com aproximadamente 30 anos, a feira tem sua história iniciada na década de 60, 

quando alguns hippies expunham suas peças no Mutirama, migrando em seguida para a Praça 

Universitária, depois para a Praça Cívica até se fixarem na Praça do Trabalhador que é um 

ponto histórico de Goiânia. Situada ao lado do Terminal Rodoviário e próximo à antiga 

Estação Ferroviária de Goiânia, proporciona ainda uma viagem pela história da cidade com a 

vista para a Maria Fumaça, desativada na década de 1970, e que tem o prédio tombado pelo 

Governo do Estado desde 1998. 

 

A feira hippie chama atenção por atrair consumidores de todo o Brasil que buscam 

comprar peças de qualidade e no atacado para revenda em suas cidades. Os comerciantes 

recebem em média 40 ônibus por semana, em sua maioria pessoas da região norte e nordeste. 

Durante as compras os clientes e os comerciantes, contam com o trabalho da Rádio Hippie, 

que veicula promoções, achados e perdidos, músicas e notícias. 

 

Mercados Municipais 

 

Goiânia possui um total de sete mercados municipais, distribuídos nas diversas 

regiões da cidade. Neles, são comercializados alimentos, peças de vestuário e produtos 

diversos, além de abrigarem inúmeros eventos culturais. 

 

Esporte 

 

A cidade de Goiânia é sede de três clubes brasileiros de futebol: Goiás Esporte 

Clube, Vila Nova Futebol Clube e Atlético Clube Goianiense. A cidade conta com um grande 

estádio: Serra Dourada, do Goiás FC, o maior estádio de futebol de Goiás e de Goiânia, com 

capacidade para 54.501.  

 

Além deste, conta com estádios menores, como o Estádio Olímpico Pedro Ludovico 

- popularmente conhecido como Estádio Olímpico - (do Clube Goiânia Esporte Clube). Há 

também o Estádio Hailé Pinheiro - ou "Estádio da Serrinha" - (Goiás FC), e o Estádio Antônio 

Accioly (do Atlético Clube Goianiense), com capacidade para oito mil pessoas. 

A cidade também possui dois grandes ginásios: o Goiânia Arena, o maior deles, com 
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capacidade para 12 mil pessoas, tendo recebido jogos da Liga Mundial de Vôlei de 2008 e 

considerado um dos melhores do Brasil, e o Ginásio Rio Vermelho, com capacidade para três 

mil pessoas e palco de grandes competições. 

 

Educação 

 

O Ensino em Goiânia atende a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja) e Educação Especial em 361 instituições educacionais 

espalhadas pela cidade. 

 

ESTATÍTICAS MUNICIPAIS 
  

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - TOTAL (NÚMERO) 
MUNICÍPIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Goiânia 729 732 742 764 786 798 

 
Definição(s): Apresenta o número total de estabelecimentos de ensino. A soma de estabelecimentos de ensino pré-escolar, 

fundamental e médio. 

Fonte(s): Ministério da Educação/Instituto  
 

  
 

MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO - TOTAL (ALUNOS) 
MUNICÍPIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Goiânia 61.870 62.213 61.390 59.779 58.708 55.401 

 

Definição(s): Número de alunos matriculados no ensino médio na rede federal, estadual, municipal e particular. 

Fonte(s): Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - MEC/INEP 
Secretaria de Estado da Educação – SEE 

Fonte: http://www.imb.go.gov.br/  
 

*Fonte: http://www4.goiania.go.gov.br 

 
 
Contexto Científico–Cultural e Educacional da Região 

 

A Faculdade de Direito ATAME virá integrar as demais Instituições existentes no 

Estado de Goiás e sua ação acadêmica está direcionada para a realidade social, de modo a 

provocar a implementação de propostas político-pedagógica que se efetivam nas práticas 

construtoras de novas relações, pautadas no exercício de direitos e, em última análise, nas 

condições de desenvolvimento da cidadania. 

 

No contexto educacional da região em que se insere a Faculdade de Direito ATAME 

que atende às necessidades sociais caracterizadas nos três níveis de ensino, são fatores de 

destaque: a demanda para o curso e habilitações em nível de formação superior, absorvido 

pela Instituição. 

 

http://www.imb.go.gov.br/
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Existe um número expressivo de clientela escolar atendida em escolas de educação 

básica, abrangendo educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; educação de jovens 

e adultos, estimulada por meio de oportunidades educacionais apropriadas, tais como: acesso 

gratuito ao Centro de Estudos Supletivos do Estado de Goiás, ou participação em exames 

promovidos pelo poder público estadual; a educação profissional, oferecida em escolas 

públicas e particulares aos alunos matriculados ou egressos do ensino fundamental e médio; o 

atendimento de alunos portadores de necessidades especiais por intermédio de escolas e 

centros de educação especial. 

 

As expressões artísticas em sua maioria vêm presas à história do povoamento 

regional, buscando evidenciar os mais diferentes grupamentos étnicos que formam sua 

população.  

 

O Estado possui mais de três mil estabelecimentos ministrando ensino pré-escolar, 

mais de seis mil de 1º grau, mais de 600 de 2º grau e cerca de 40 instituições de ensino 

superior. Em todo o Estado há 1 milhão de alunos matriculados apenas na rede estadual de 

ensino. 

 

 MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO - TOTAL (ALUNOS) 

 MUNICÍPIO 2012 2013 2014 2015 2016 

 Abadia de Goiás 312 323 332 365 425 

 Aparecida de Goiânia 20.954 20.768 20.715 21.207 20.511 

 Aragoiânia 355 347 348 383 342 

 Bela Vista de Goiás 877 904 934 1.012 1.044 

 Bonfinópolis 351 353 332 313 343 

 Caldazinha 144 141 139 143 148 

 Goianápolis 395 457 477 470 458 

 Goiânia 62.213 61.390 59.779 58.708 55.401 

 Goianira 1.420 1.428 1.663 1.735 1.873 

 Guapó 483 504 510 540 534 

 Hidrolândia 564 586 599 581 658 

 Leopoldo de Bulhões 291 253 253 271 300 

 Nerópolis 998 1.079 1.094 1.085 991 

 Santo Antônio de Goiás 208 222 231 224 220 

 Senador Canedo 3.224 3.579 3.927 4.143 4.019 

 Terezópolis de Goiás 283 310 277 253 246 

 Trindade 4.068 4.025 4.144 4.364 4.533 

 TOTAL: 17 97.140 96.669 95.754 95.797 92.046 

Definição(s): Número de alunos matriculados no ensino médio na rede federal, estadual, municipal e particular. 

Fonte(s): Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 

MEC/INEP 

Secretaria de Estado da Educação – SEE 
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1.8. BREVE HISTÓRICO 

A decisão de criar e instalar a Faculdade de Direito ATAME em Goiânia é projeto de 

um grupo de pessoas enraizado na região de Goiânia e Distrito Federal, empenhados no 

desenvolvimento de um projeto de educação superior de qualidade, bem como expandir cada 

vez mais a filosofia empreendedora da mantenedora. 

Esta Faculdade surge com o objetivo de ser um laboratório de inovações e 

criatividade, próprio para o desenvolvimento de ações voltadas para a formação integral do 

educando, num cenário de constantes mutações, bem como, assume o compromisso com a 

qualidade da formação integral do educando. 

 

1.9. FINALIDADE DA INSTITUIÇÃO 

A Faculdade de Direito ATAME é uma instituição de ensino superior criada e mantida 

pela livre iniciativa, na forma assegurada pelo art. 209 da Constituição Federal. 

A Faculdade de Direito ATAME tem por finalidades: 

 estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

 formar cidadãos e profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar, 

aptos para a inserção nas respectivas carreiras e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, promovendo ações para sua 

formação continuada; 

 promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento técnico e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

 estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado e, 

simultaneamente, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
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com esta uma relação de reciprocidade; 

 promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão e 

valorização do trabalho técnico nas instituições. 

 

1.10. OBJETIVOS 

A Faculdade de Direito ATAME, em obediência ao seu Regimento, tem por 

objetivos: 

I - estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar cidadãos e profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar, aptos 

para a inserção nas respectivas carreiras e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, promovendo ações para sua formação continuada; 

III - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

IV - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento técnico e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

construídos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

V - estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado e, 

simultaneamente, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecendo uma relação 

de reciprocidade; 

VI - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão e 

valorização do trabalho técnico nas instituições. 

Parágrafo único. Para o cumprimento de suas finalidades a Faculdade pode assinar 

convênios, acordos, contratos ou protocolos, por intermédio da Mantenedora. 

 

1.11. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

A Faculdade de Direito ATAME atuará na área jurídica, com a solicitação de 

autorização do curso de bacharelado em Direito.  
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um documento de orientação acadêmica 

constituído de propósitos próprios, intenções e filosofia institucional, a  partir  das   bases 

regimentais e do Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Direito ATAME, 

estabelece as políticas previstas para sua prática educacional. 

Para a Faculdade de Direito ATAME as políticas perpassam pela intenção de formar 

egressos que possuam domínio das competências e habilidades, para o uso adequado desses 

recursos em sua área de atuação além de uma formação comprometida com princípios éticos 

e de cidadania, com o desenvolvimento regional e nacional, e com a responsabilidade social 

e ambiental. 

Reconhecendo a função social do PPI, esse documento se consolida como um 

instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que orientará o fazer pedagógico da 

Faculdade de Direito ATAME. Esse instrumento apoiará o exercício reflexivo e sistêmico que 

apontará as mudanças necessárias a serem realizadas por administradores, diretores, 

coordenadores, docentes e discentes. Nesse contexto, todos os atores envolvidos 

estabelecerão um exercício dialógico intra e interpessoal, possibilitando assim a formação de 

profissionais com uma visão abrangente do mundo contemporâneo e do papel da educação 

superior nos espaços micro e macro da comunidade em que a Faculdade está inserida, 

contribuindo assim para a integração e participação do discente no mundo globalizado. 

O Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade de Direito ATAME, detalhado a 

seguir, abrange a inserção regional; princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais; 

diretrizes pedagógicas que contemplam a organização didático-pedagógica; políticas de 

ensino para os cursos de graduação e de pós-graduação, políticas de iniciação científica e 

extensão; e responsabilidade social e ambiental. 

 

2.1. INSERÇÃO REGIONAL 

A Faculdade está localizada na região oeste de Goiânia. Município que é capital do 

Estado de Goiás, localizado na Região Centro-Oeste do Brasil. 
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O estado de Goiás, 7º estado do Brasil em extensão territorial e a 9ª (nona) economia 

do país, localiza-se na Região Centro-Oeste, ocupando uma aréa de 340.110,385 km². Possui 

246 municipios. 

 

Levando-se em conta os espaços ainda passíveis de serem ocupados no campo da 

educação, a Faculdade de Direito ATAME não pode eximir-se da responsabilidade social de 

envolver-se em iniciativas de cunho público e privado que tenham por objeto a retenção da 

população de aproximadamente 1.448.639 habitantes na capital e 2.421.831 habitantes com a 

região metropolitana, sob a forma da oferta do curso de Direito que vai ao encontro das 

potencialidades de emprego expressas pelas demandas regionais. 

 

É neste contexto, descrito com características tão particulares e marcantes, que a 

Faculdade de Direito ATAME busca ser credenciada e implantar o seu curso de Direito 

comprometido em atender às necessidades regionais e do país. 

 

Goiânia é um município brasileiro, capital do estado de Goiás. Pertence à 

Mesorregião do Centro Goiano, distante 209 km de Brasília, a capital nacional, sendo assim, a 

capital estadual mais próxima da capital federal. Com uma área de aproximadamente 739 

km², possui uma geografia contínua, com poucos morros e baixadas, tendo terras planas na 

maior parte de seu território, com destaque para o Rio Meia Ponte. 

 

Localizada no centro do seu estado, foi planejada e construída para ser a capital 

política e administrativa de Goiás, sob influência da Marcha para o Oeste, política 

desenvolvida pelo governo Vargas para acelerar o desenvolvimento e incentivar a ocupação 
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do Centro-Oeste brasileiro. Sofreu um acelerado crescimento populacional desde a década de 

1960, atingindo um milhão de habitantes cerca de sessenta anos depois de sua fundação. 

 

Desde seu início, a sua arquitetura teve influência do Art Déco, que definiu a 

fisionomia dos primeiros prédios da cidade. 

 

É a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, sendo superada apenas por 

Brasília. Situa-se no Planalto Central e é um importante polo econômico da região, sendo 

considerada um centro estratégico para áreas como indústria, medicina, moda e agricultura. 

Entretanto, durante a década de 2000, Goiânia destacou-se entre as capitais brasileiras por 

possuir o maior índice de área verde por habitante do Brasil, na época ultrapassada apenas 

para a cidade de Edmonton, no Canadá. 

 

De acordo com uma estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística(IBGE), sua população é de 1.448.639 habitantes em 2016, é a sexta maior cidade 

do Brasil em tamanho, com 256,8 quilômetros quadrados de área urbana, sendo o décimo 

segundo município mais populoso do Brasil. A Região Metropolitana de Goiânia possui 

2.421.831 habitantes, o que a torna a décima terceira região metropolitana mais populosa do 

país. 

A população goianiense apresenta na faixa etária entre 20 e 29 anos a sua maior 

população. 

 

Região Metropolitana de Goiânia 

A Região Metropolitana de Goiânia possui 7.315,15 km² de área total e 2.421.831 

habitantes (297,05 de densidade populacional), distribuídos em 20 municípios, de acordo com 

os dados do IBGE. Do universo da sua população, 98,02% vive em área urbana e apenas 

1,98% em área rural. A população masculina (48,46%) é levemente inferior à feminina 

(51,54%). Mais da metade da população da microrregião (59,91 %) reside no município de 

Goiânia. 
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O intenso processo de conurbação atualmente em curso na chamada Grande Goiânia 

vem criando uma metrópole cujo centro está em Goiânia e atinge os municípios de Abadia de 

Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, 

Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nova 

Veneza, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e 

Trindade. A Região Metropolitana de Goiânia foi criada no ano de 1999 e atualmente é 

constituída por 20 municípios, sendo a décima terceira maior aglomeração urbana do Brasil, 

com 2.421.831 habitantes.  

 

Economia 

 

Goiânia é a vigésima segunda cidade mais rica do Brasil, a décima segunda entre as 

capitais brasileiras e a primeira em seu estado. Segundo dados da Secretaria do Planejamento 

e Desenvolvimento (SEPLAN), em 2011 seu PIB somou R$ 19.590.00, o que equivale a 

aproximadamente 25,8% de toda produção de bens e serviços do estado. Sua região 

metropolitana possui um PIB de aproximadamente R$ 31,29 bilhões, o que corresponde a 

38,61% de todo o PIB goiano em 2007.Segundo dados do IBGE, a rede urbana de influência 

exercida pela cidade no resto do país abrange 3,5% da população e 2,8% do PIB brasileiro. A 

influência é percebida em 363 cidades de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí e Mato 

Grosso. O município também está entre os oito municípios com a melhor infraestrutura do 

país. Estando em uma localização privilegiada no Brasil, é servida por um a malha viária e 

ferroviária que a liga aos principais centros e portos do país. 

 

Goiânia é um dos maiores centros financeiros do Brasil, e sua economia é 

caracterizada pela predominância do setor terciário, o qual concentra 80% da economia do 

município, com destaque para a saúde, atividades imobiliárias e administração pública. 

Goiânia está entre as capitais brasileiras que mais geram emprego no Brasil. 

Em Goiânia, a maior parte da produção no setor secundários e concentra na indústria 
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de alimentos, principalmente na produção de temperos e arroz. Mesmo localizada num estado 

fortemente agropecuário, a capital goiana destaca-se por ser um dos polos confeccionistas de 

roupa do Brasil. Contendo quase três mil indústrias da categoria, a cidade possui mais de 60% 

das empresas de moda instaladas em Goiás. Outros setores industriais são as fundições, o 

beneficiamento de algodão, gráfica, óleos vegetais, cerâmica, bebidas, madeira e mobiliário. 

 

Setor primário 

 

Até à década de 1970, a economia de Goiânia se manteve focada no setor primário, 

principalmente pela influência agropecuária de seu estado. 

 

Segundo o Censo Agropecuário 2006, promovido pelo IBGE, Goiânia tinha 470 

estabelecimentos agropecuários, sendo que 91,06% pertenciam a um único proprietário e 185 

deles eram compostos por matas de preservação ambiental. Em 304 havia criação de bovinos, 

301 criavam aves e 185 criavam suínos. 

 

Segundo o Censo 2010, Goiânia possui uma grande atuação na bovinocultura e 

avicultura. Havia 27.700 cabeças de bovinos; 35.000 de galinhas; 23.000 de codornas; 4.950 

de suínos. A cidade produziu, ainda, 4.125.000 litros de leite; 3.156.000 ovos de galinha; 

5.400.000 de codorna e 830 quilos de mel. 

Setor secundário 

 

Setor secundário  

 

É um dos mais influentes de Goiânia. A cidade destaca-se em indústrias 

farmacêuticas, confecção e alimentação. Entre Goiânia e Anápolis há 18 empresas 

farmacêuticas que somam mais de 5.000 empregados. Sendo o quarto maior polo 

confeccionista do Brasil, Goiânia emprega mais de 35.000 pessoas no ramo em mais de 2.000 

confecções. Já na alimentação, a capital goiana destaca-se na área de laticínios e frigoríficos. 

 

Em 2000 havia 4.454 indústrias na cidade, sendo que 70,48% eram de transformação 

e 29,16% de construção civil. 

 

Setor terciário 

 

Sendo diversificado e dinâmico, abrange desde serviços básicos até os que 

demandam alta tecnologia. O setor terciário abrange a maior parte da população ativa. 

 

Em 2000, tal setor continha 19.470 empresas, se destacando o comércio atacadista e  

varejista  (9.836),  atividades  imobiliárias   (3.579), alimentação e alojamento (1.043), 
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serviços sociais e saúde (1.842) e outros (1.382). A quantidade de empregos do setor 

(266.159) representava mais de 80% de todas as vagas disponíveis em Goiânia. 

Educação 

 

No estado, segundo dados do IBGE (2012), encontram-se 501 escolas de nível 

fundamental, em que foram efetuadas 172.744 matrículas no Ensino Fundamental, sendo 

61.007 em escolas da rede privada, 508 em escolhas federais e as demais, ou seja, a maior 

parte, mais de 100.000 em escolas públicas estaduais e municipais. No Ensino Médio, 

matricularam-se mais de 60.000 alunos, que se distribuem em 154 escolas. No Ensino Pré-

escolar encontram-se 424 escolas, sendo 176 municipais, 1 estadual e as demais privadas, 

onde estão matriculados 22.923 alunos. Nessas escolas o ensino é feito por cerca de 13.489 

docentes. No ensino superior, destacam-se importantes universidades públicas e privadas, 

muitas delas consideradas centros de referência em determinadas áreas. As instituições 

públicas de ensino superior sediadas em Goiânia são: a Universidade Federal de Goiás (UFG), 

o Instituto Federal de Goiás (IFG) e a Universidade Estadual de Goiás (UEG). Entre as 

instituições privadas, destacam- se instituições como a Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC Goiás) e Centro Universitário de Goiás. 

 

A Secretaria de Educação, Esporte de Lazer do Estado de Goiás na gestão 2015-2018 

lança como principais focos de ação equidade e excelência. Para o desenvolvimento dessas 

ações estabeleceu-se as seguintes superintendências: Superintendência de Ensino 

Fundamental, Superintendência de Ensino Médio, Superintendência de Programas 

Educacionais Especiais, Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças, 

Superintendência Executiva, Superintendência de Desporto Educacional, Superintendência de 

Acompanhamento de Programas Institucionais, Superintendência de Inteligência, Pedagógica 

e Formação, Superintendência dos Centros de Ensino em Período Integral e Superintendência 

de Resultados Educacionais.  

 

Busca-se com essas superintendências, aliadas a um currículo referência a formação 

de cidadãos capacitados a responder as avaliações propostas pelo Ministério da Educação, 

bem como propiciar aos estudantes do estado o acesso à cultura e ao lazer. (Fonte: IBGE) 

 

A necessidade social constitui‐se em uma das relevantes razões para que se implante 

no Estado de Goiás o curso de Direito proposto pela Faculdade de Direito ATAME, num 

modelo pedagógico inovador e capaz de conduzir os alunos a um processo de aprendizagem 

relevante e altamente significativo. 

 

Sob outro vértice, deve ser ressalvado que a demanda social não é a única 

justificativa. As ideias originárias dos fundadores permanecem com especial enfoque no que 

se refere ao curso de Direito, pois, um dos objetivos é modificar o raciocínio de que apenas a 

população, quando em conflito social, deve procurar um operador do direito para 

representá‐la em juízo, quando, na verdade, o profissional habilitado deve promover ações 

perante a sociedade, para minimizar conflitos sociais, trabalhando com meios capazes de 
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evitar conflitos, como a advocacia consultiva, envidando esforços para solucioná‐los através 

de técnicas próprias, extrajudicialmente. Por isso, defende‐se que o caminho inverso deve 

coexistir com aquele tradicional. 

 

O operador do direito deve ter consciência de seu munus público, ou seja, do papel 

que desempenha perante a sociedade, porquanto, ao exercer a profissão, o faz com fortíssimo 

significado num Estado de Direito democrático e social, uma vez que é a única atividade 

profissional prevista em nível constitucional. 

 

Inúmeras facetas profissionais apresenta o bacharel em Direito, todas, possuindo 

papel indispensável à sociedade e à manutenção do Estado Democrático de Direito, com a 

defesa do que estabelece a Constituição Federal, a qual modulou o País como um estado 

social, promotor de direitos e de garantias fundamentais, através, não só da advocacia privada, 

mas, também, de instituições públicas, como a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

Nota‐se, também as importantes atribuições da advocacia pública exercida pelos advogados 

da União e pelos Procuradores Federais, Estaduais e Municipais, também imprescindível para 

a configuração dos polos jurisdicionais e, obviamente, para a estruturação do tripé processual, 

a figura do magistrado. 

 

Frise‐se que tais instituições restaram fortalecidas pelo Estado, inclusive com 

constantes políticas de melhorias salariais. Com a redemocratização, houve, também, a 

universalização das normas, fato que propiciou uma maior consciência da população acerca 

de seus direitos, não só diante do Estado fornecedor de políticas públicas, baseadas na 

dignidade da pessoa humana e na igualdade social, mas também, diante de particulares, com 

destaque, as práticas consumeristas. 

 

Desse modo, a população passou a procurar mais o Poder Judiciário, em 

consequência, o número de Magistrados, Defensores Públicos, membros do Ministério 

Público e Procuradores Federais, Estaduais e Municipais, ficou extremamente deficitário, 

ocorrendo um aumento na demanda e consequente ampliação dos quadros, o Estado teve de 

aumentar o número de pessoal, através dos concursos públicos, modelo adotado pela 

Constituição Federal, em seu artigo 37. 

 

Somado ao exposto, tem‐se que os índices de violência aumentaram nas últimas 

décadas, dessa forma, o aparato policial, notadamente das polícias civil e federal, já não mais 

atende às necessidades de investigação dos delitos cometidos, e nesse sentido, a sociedade 

cobra dia a dia dos governantes a ampliação dos quadros da carreira policial. 

 

Frise‐se ainda que para os andamentos processuais e procedimentais administrativos, 

são imprescindíveis as funções de analistas, de técnicos, de assessores e de auditores, dentre 

tantas outras carreiras públicas que também são providas através de concursos públicos. 

 

Nessa trilha, o Curso de Direito deve ser ofertado porque parte da premissa de que há 
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necessidade de qualificação da mão de obra em nível regional, concebido com o objetivo 

principal de formar um profissional que possa atuar num mercado globalizado, 

multidisciplinar e multicultural utilizando os conhecimentos técnicos e a formação crítica 

obtida. Por outro lado, a oferta do curso contribui de forma substancial no sentido de 

consolidar as instituições e emancipar os egressos. 

 

Existe a necessidade de formar profissionais capacitados para atuar nesses novos 

aspectos do direito, deixando de lado atuações clássicas como ações de separação judicial ou 

cobrança, de modo que o Curso de Direito buscará em sua grade curricular e nos aspectos 

práticos desenvolvidos, formar um profissional que atenda ao novo contexto sócio–

profissional acima apontado. 

 

Em suma, a oferta do Curso decorre de uma responsabilidade que deve ser vista em 

dois sentidos: individual e social. No plano individual, a autonomia intelectual para o efetivo 

exercício da profissão, enquanto que no social o egresso possa ter como forte paradigma a 

necessidade de uma reconstrução/transformação da sociedade, com prevalência da cidadania e 

da dignidade da pessoa humana, associado às práticas de mercado que aumentam no estado. 

 

A partir disso, é estratégico para a comunidade e a região a oferta do Curso de 

Direito que busca formar pessoas que estejam conscientes de sua condição no mundo, com 

capacidade crítica que as tornem aptas a serem sujeitos ativos na sociedade, contribuindo para 

solucionar conflitos extra e judicialmente, além de evitá‐los, através do exercício da 

advocacia consultiva, assim como da solução de conflitos, com o uso das práticas de 

mediação, de conciliação e de transação. O que se pretende é formar profissionais capazes de 

viver/conviver num ambiente social cada vez mais democrático, comprometido com o 

pluralismo e com a diversidade, onde nenhum conjunto de valores pode ser difundido com o 

sacrifício de outros. Portanto, deve‐se estar atento para que sejam dadas condições para que 

cada indivíduo possa ter contato com situações que lhe possibilitem decidir qual a melhor 

atitude a ser tomada e, inequivocamente, a oferta do Curso de Direito contribui diretamente 

para se alcançar tal desiderato. 

 

 

2.2. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS, DIRETRIZES GERAIS E PEDAGÓGICAS 

A Faculdade de Direito ATAME define os seguintes princípios metodológicos, 

diretrizes gerais e diretrizes pedagógicas, que devem conduzir à elaboração do projeto 

pedagógico do curso e programa de educação superior que ofertar: 

 

2.2.1. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

São princípios metodológicos da Faculdade: 
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 O aluno como centro do processo de aprendizagem é o 

princípio básico que norteará todas as ações e metodologias de 

ensino da faculdade. 

 Articular a teoria e a prática é um compromisso da Faculdade 

de Direito ATAME, em que se privilegiará 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. 

 

2.2.2. DIRETRIZES GERAIS 

Considerando sua Missão, Visão, Princípios e Valores Institucionais, a Faculdade 

de Direito ATAME conceberá a graduação como atividade estruturante da instituição e, 

principalmente, como forma de contribuir na formação de cidadãos e profissionais éticos, 

competentes e compromissados com o desenvolvimento socioeconômico sustentável da 

região onde está inserido. 

Sendo assim, a Faculdade de Direito ATAME tem a qualidade como objetivo 

primordial em sua proposta para o ensino e tem por finalidade a construção de processo 

coletivo de articulação de ações voltadas para a formação competente do profissional que 

pretende formar. Neste sentido, torna-se imprescindível a interação da Faculdade com a 

comunidade e os segmentos organizados da sociedade civil, como expressão da qualidade 

social desejada para o cidadão a ser formado como profissional. 

Além das atividades intrínsecas ao ensino de graduação e de formação profissional, a 

Faculdade de Direito ATAME tem por meta a implantação de programas de pós-graduação, 

de iniciação científica e de extensão que promovam desenvolvimento socioeconômico 
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sustentável de Goiânia e Região Metropolitana. 

Assim, visando construir um processo de ensino e aprendizagem coerente com os 

objetivos da Faculdade, define-se que os projetos pedagógicos dos cursos: 

 deverão assegurar a qualidade do ensino por meio de uma 

organização didático- pedagógica flexível e interdisciplinar, 

evidenciando práticas e procedimentos metodológicos 

inovadores; 

 terão características inovadoras na organização curricular e nas 

metodologias de ensino e de aprendizagem; 

 atenderão às diretrizes curriculares nacionais fixadas pelo 

MEC, especialmente quanto ao currículo, perfil de egressos e 

competências e habilidades a serem desenvolvidas. 

Além disso, os princípios metodológicos, delineados nas diretrizes pedagógicas, estão 

consignados no projeto pedagógico do curso. E os processos acadêmicos deverão ser eficazes 

garantidos pela disponibilidade de recursos adequados. 

 

2.2.3. DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

As diretrizes pedagógicas da Faculdade de Direito ATAME são: 

 metodologias de ensino criativas e inovadoras que promovam 

o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas na 

formação integral do educando e na sua formação para o 

trabalho, nas diversas carreiras de nível superior; 

 planos de ensino que propiciem a integração simultânea, entre 

teoria e prática, privilegiando a iniciação científica e as ações 

comunitárias; 

 avaliação formativa e continuada da aprendizagem 

minimizando as avaliações quantitativas centradas meramente 

na acumulação de informações de cunho teórico-doutrinário; 

 o educando como centro do processo pedagógico, mediante a 

assistência e atendimento em todos os momentos de sua vida 

acadêmica, ao lado da oferta de ensino de qualidade; 

 sistema organizacional que respeite as individualidades e 
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harmonize a convivência acadêmica, em todos os níveis e 

categorias; 

 integração do educando à comunidade social, por meio de 

programas e ações de iniciação científica e extensão, em 

parceria com organizações, empresas e instituições 

governamentais ou particulares que atuem em Goiânia e região 

metropolitana; 

 convênios interinstitucionais para viabilizar a troca de 

experiências e de informações entre a comunidade acadêmica 

da Faculdade de Direito ATAME, a comunidade local e 

regional e organizações brasileiras e estrangeiras. 

Além disso, como princípios pedagógicos da Faculdade de Direito ATAME as 

atividades de ensino, iniciação científica e extensão devem priorizar: 

 práticas docentes que desenvolvam toda a potencialidade de 

seus alunos, tornando-os criativos, competentes para resolver 

problemas e capazes de se ajustar facilmente às novas 

situações. 

 ações articuladas da Faculdade que busquem ampliar as 

perspectivas sociais do discente, promovendo seu 

desenvolvimento moral e cultural e seu senso de 

responsabilidade e compromisso com a sociedade. 

 participação dos alunos na avaliação dos trabalhos realizados, 

na discussão do currículo, visando o seu envolvimento no 

processo de aprendizagem de forma  a ser significativo para 

ele. 

 

2.3. POLÍTICAS DE ENSINO 

A Faculdade de Direito ATAME adotará uma linha mestra de atuação acadêmica 

para o curso que irá oferecer, conforme suas políticas institucionais descritas em seu Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e assim, desenvolver suas ações de ensino de graduação e pós-

graduação, iniciação científica e extensão. Tanto o PDI quanto o PPI estão articulados com 

essas políticas e implantados por meio de projetos de iniciação científica e cursos de 
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extensão. 

Os projetos de iniciação científica seguirão um eixo temático central definido no PPI 

no qual será ramificado para o curso, norteando e integrando as produções dos discentes 

participantes do projeto de iniciação científica e da oferta dos cursos de extensão. 

A Política de extensão procurará atingir as metas especificadas no PDI realizando 

atividades de extensão externa e interna com o objetivo de prestar serviços à comunidade e ao 

público interno, em sintonia com o eixo temático central da Faculdade de Direito ATAME. 

As políticas de ensino, iniciação científica e extensão têm por base integrar os vários 

atores participantes da comunidade acadêmica, representados pelo coordenador do curso, do 

núcleo da CPA, do corpo técnico-administrativo e do corpo discente, que apresentam 

propostas e projetos à Direção Geral. A implantação das propostas será paulatinamente 

viabilizada, de acordo com a necessidade dos cursos e do fluxo do corpo discente, visando 

uma otimização e eficiência dos recursos aplicados. Os benefícios trazidos com a implantação 

desta política propiciam, de maneira satisfatória, a aquisição de equipamentos, do 

cumprimento do plano de expansão e de conservação do espaço físico, possibilitando cursos 

de qualidade comprovada e de um ambiente adequado à convivência da comunidade 

acadêmica. 

 

2.3.1. POLÍTICA DE GRADUAÇÃO 

A política de graduação é parte integrante das Políticas Institucionais da Faculdade 

de Direito ATAME. 

Na graduação a política de ensino fundamenta-se na integração do ensino com a 

iniciação científica e a extensão, visando uma formação de qualidade acadêmica e profissional. 

Desta forma, valoriza e promove sua prática baseada em princípios éticos que 

propicie a construção do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento cultural e o 

desenvolvimento de um pensamento reflexivo, crítico e responsável, que sensibilize para a 

transformação da sustentabilidade social e ambiental da sociedade. 

Assim, a política de ensino adotada na graduação pretende: 

 assegurar o pleno desenvolvimento da pessoa e do cidadão, 

proporcionando o acesso ao saber global, a fim de introduzi-lo 
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na civilização do trabalho como um profissional especializado 

e moderno; 

 desenvolver a consciência social para a preservação do meio-

ambiente, dos valores e compreender os direitos e deveres 

constitucionais necessários à construção de uma sociedade 

mais justa e democrática. 

A instituição adota as seguintes diretrizes para o ensino da graduação: 

 metodologias de ensino criativas e inovadoras que promovam 

o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas 

na formação do educando; 

 planos de ensino que propiciem a integração simultânea entre 

teoria e prática, privilegiando a iniciação científica e a 

extensão; 

 avaliação formativa e continuada da aprendizagem, 

minimizando as avaliações quantitativas centradas meramente 

na acumulação de informações de cunho teórico-doutrinário; 

 o educando como centro do processo pedagógico, mediante a 

assistência e atendimento em todos os momentos de sua vida 

acadêmica ao lado da oferta de ensino de qualidade; 

 sistema organizacional que respeite as individualidades e 

harmonize a convivência acadêmica em todos os níveis e 

categorias. 

As ações acadêmico-administrativas previstas visam a coerência e concretização do 

que estabelece o Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade de Direito ATAME, partindo 

de uma análise sistêmica dos seguintes aspectos: sistemática de atualização curricular, 

utilização de material didático-pedagógico, utilização de tecnologia de informação e 

acompanhamento das exigências/demandas de perfis profissionais oriundos do mercado. 

 

2.3.2. POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

A política de pós-graduação, focada na oferta de cursos lato sensu, reconhece a 

relevância da educação continuada e seu papel promotor de ações de desenvolvimento e bem- 
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estar da sociedade. 

Esta política de pós-graduação se traduzirá em ações que se orientem pelas diretrizes 

da iniciação científica, pela qualificação dos cursos e pela oferta em áreas definidas como 

estratégicas para o desenvolvimento regional e nacional, prioritários para a própria 

Faculdade, na área dos cursos previstos em seu PDI. 

Assim, a Faculdade de Direito ATAME propõe uma política de pós-graduação que 

resulte em um ensino adequado e de acordo com as normas estipuladas pela legislação 

vigente e órgãos federais responsáveis. 

Os princípios básicos da política de pós-graduação serão: 

 contribuir e participar do desenvolvimento regional e nacional 

na formação continuada de recursos humanos qualificados; 

 definir áreas prioritárias e desenvolver investigação científica 

nessas áreas, inclusive com estabelecimento de parcerias 

institucionais; 

 consolidar a concepção de programa de pós-graduação 

integrado à graduação; 

 promover a formação de grupos de iniciação científica; 

 estimular a produção acadêmica e criar mecanismos para sua 

disseminação. 

A pós-graduação adotará mecanismos de avaliação institucional, incluindo a 

participação de especialistas internos ou externos e seus resultados servirão de insumos para 

a melhoria contínua de sua qualidade. 

As ações acadêmico-administrativas previstas neste PDI estão relacionadas de 

maneira adequada com as políticas de ensino previstas para os cursos de pós-graduação lato 

sensu, bem como são objeto de acompanhamento e avaliação do desenvolvimento dos cursos. 

 

2.3.3. POLÍTICA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

A Faculdade de Direito ATAME apoiará a iniciação científica e incentivará as 

práticas investigativas como função associada ao ensino e à extensão, com o fim de 
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fortalecer o processo de aprendizagem e de ampliar e renovar continuamente os 

conhecimentos ministrados em seus cursos. 

As práticas investigativas e a iniciação científica serão desenvolvidas no âmbito de 

cada curso ou programa. Os projetos de iniciação científica são de responsabilidade da 

Coordenação e dos professores do curso sob a supervisão geral do Diretor Acadêmico. 

A Política de Iniciação Científica e Tecnológica da Faculdade de Direito ATAME 

está de acordo com as seguintes diretrizes gerais: 

 estimular e apoiar grupos de iniciação científica, formados por 

professores e alunos; 

 priorizar projetos com qualidade acadêmica e mérito científico; 

 garantir aos alunos participantes de grupos de iniciação 

científica orientação adequada, individual e continuada; 

 estimular a publicação dos professores e alunos em periódicos 

de reconhecido mérito acadêmico; 

 estimular os diversos cursos e estabelecer núcleos temáticos 

multidisciplinares como mecanismos para centrarem suas 

ações em temas estratégicos; 

 fortalecer a parceria interna e institucional com organizações 

dos setores público e privado. 

As linhas de atuação no âmbito da iniciação científica devem levar em conta os 

seguintes pontos: 

 a estratégia e o planejamento global da Faculdade, 

considerando os desafios do ensino superior de Goiânia e 

Região Metropolitana; 

 a ênfase curricular de cada curso, a partir do seu planejamento 

estratégico dado a alguns conteúdos ou metodologias; e 

 a disponibilidade de recursos humanos dentro do curso, para 

implementar os projetos aprovados pela Diretoria da 

Faculdade. 

As ações acadêmico-administrativas de iniciação científica, tecnológica, artística e 

cultural previstas neste PDI, estão em conformidade e visam concretizar as políticas 

estabelecidas pela Faculdade. 
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2.3.4. POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

Os programas de extensão, articulados com o ensino e as práticas investigativas, se 

desenvolverão na forma de atividades permanentes ou projetos circunstanciais, sob a 

responsabilidade da Coordenadoria de Curso, visando à intercomplementaridade das 

abordagens e dos recursos, objetivando proporcionar a interação transformadora entre 

instituição de ensino e sociedade. 

As atividades de extensão são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do egresso, possibilitando o reconhecimento, por avaliação de 

habilidades, conhecimento e competência do acadêmico, inclusive adquirida fora do 

ambiente da instituição de ensino. As políticas de extensão têm como proposta principal a 

complementação da formação acadêmica do discente por meio da experimentação de diversas 

atividades, incluindo a participação em projetos sociais, a ampliação dos conhecimentos 

adquiridos, o desenvolvimento do perfil empreendedor e a participação em atividades 

culturais, artísticas e esportivas. 

A extensão estará sob a supervisão e articulação da Diretoria Acadêmica e será 

financiada por recursos da Mantenedora ou oriundos de agências de fomento, privadas ou 

governamentais. 

As atividades de extensão devem atender às seguintes características: 

 construção da cidadania profissional do discente, por meio do 

conhecimento e da interação transformadora com situações 

desafiadoras da realidade social; 

 aproximação entre os currículos de formação profissional e a 

realidade social; 

 estímulo à problematização como atitude de interação 

transformadora com a realidade; 

 atendimento à comunidade, diretamente ou em parceria com 

instituições públicas e particulares; 

 participação em iniciativa de natureza cultural, 

socioambiental, artística e científica; 

 participação de atos, estudos e pesquisas sobre a 
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responsabilidade socioambiental dos cidadãos e das 

instituições; 

 conhecimento de aspectos da realidade local ou regional e 

da integração latino-americana; 

 divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho; 

 promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas; 

 publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico; 

 estímulo à criação literária, artística e científica e à especulação 

filosófica; 

 cursos abertos às comunidade social e acadêmica; 

 articulação e integração com os projetos de iniciação 

científica e os cursos e programas de graduação e pós-

graduação; 

 envolvimento dos alunos em atividade assistenciais, na sua 

área de estudos, sob a supervisão ou coordenação docente; 

 implantação de ações extensivas que contemplem as 

grandes questões político-sociais, tais como: 

responsabilidade social, defesa do meio ambiente, respeito 

aos direitos humanos; e preservação e divulgação do 

patrimônio cultural e da produção artística. 

As ações acadêmico-administrativas de extensão previstas em conformidade com as 

políticas estabelecidas visam concretizar a política de extensão da Faculdade. 

 

2.4. INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 

As inovações pedagógicas e a priorização de metodologias ativas de ensino 

aprendizagem integram os princípios norteadores da ação educativa da Faculdade de Direito 

ATAME. 

Os cursos da Faculdade de Direito ATAME serão desenvolvidos buscando uma 

reflexão constante sobre as inovações pedagógicas capazes de aprimorar o processo ensino e 

aprendizagem. A busca por inovações pedagógicas norteará o trabalho dos professores e 
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gestores diante da necessidade da busca de melhorias constantes na educação e tais 

inovações deverão refletir diretamente no processo didático pedagógico da Instituição. 

As diretrizes pedagógicas adotadas conduzirão à flexibilização dos componentes 

curriculares. Os projetos pedagógicos dos cursos deverão contemplar as inovações que 

possibilitem essa flexibilidade. 

A flexibilização dos componentes curriculares estará presente nos estudos 

independentes, nas atividades complementares, cursos de extensão e projetos de 

responsabilidade social. 

Os currículos do curso de graduação estarão de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, fixadas pelo Ministério da Educação que permitem essa 

flexibilidade. 

              As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório, por outro lado, 

serão um espaço curricular propício ao desenvolvimento da interdisciplinaridade e ao 

atendimento das individualidades do educando. 

 

2.5. METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo educacional na Faculdade de Direito ATAME prioriza metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem. 

O aluno, reconhecido em sua condição de sujeito ativo do seu processo de 

aprendizagem, constrói conhecimentos de forma significativa pelo contato com 

metodologias de ensino voltadas ao desenvolvimento de competências vinculadas ao 

raciocínio e à reflexão crítica. O professor, por outro lado, desempenha o papel de mediador, 

de incentivador, garantindo situações que articulem teoria-prática e estimulem a participação 

do aluno no ato de aprender. 

A pedagogia interativa busca promover um processo de aprendizado mais ativo, 

capaz de estimular a troca de informações entre professores e alunos e entre os próprios 

alunos. Ela estimula a criatividade dos alunos levando-os a desenvolver a habilidade de 

reagir às novas situações que, de maneira concreta, serão impostas pela prática profissional. 

Essa metodologia ativa propicia que o aluno desenvolva seus próprios métodos de estudo, 

aprendendo a selecionar criticamente os recursos educacionais mais adequados, trabalhar em 

equipe e aprender a aprender. 

Nessa perspectiva, os elementos curriculares adquirem novas formas e os conteúdos 
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não são memorizados, mas apreendidos compreensivamente. Os alunos são incentivados a 

avaliar o próprio trabalho, praticando assim a autoavaliação, postura indispensável à 

construção do conhecimento.  

Sob essa perspectiva ressaltam-se as seguintes estratégias didáticas: estudo de caso, 

debate; mesa redonda; seminário, aula dialogada, dinâmica de grupo, leitura comentada, 

visita técnica, aula prática, fichamento, aula expositiva, pesquisa bibliográfica e iniciação 

científica. 

A Faculdade de Direito ATAME adotará, também, no âmbito dos seus cursos, a 

utilização de recursos audiovisuais e multimídia em sala de aula e a utilização de 

equipamentos de informática com acesso à Internet. 

2.6. FLEXIBILIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE 

A flexibilidade e a interdisciplinaridade são vistas pela Faculdade de Direito 

ATAME como um eixo articulador entre os conteúdos oferecidos na matriz curricular e as 

demais atividades acadêmicas oferecidas pela instituição. 

A flexibilidade estará presente nas atividades complementares e demais atividades 

acadêmicas, entre elas a iniciação científica e a extensão. 

A interdisciplinaridade se encontrará na inter-relação entre as disciplinas, cujos 

conteúdos devem interagir harmonicamente, construindo assim, um elo que nutri o 

conhecimento, expandindo os horizontes e a visão da área que se está trabalhando. Trata-se 

de uma prática que se constrói no âmbito do ensino e é uma atividade tão flexível quanto 

outros pontos de apoio do processo formativo, de modo a abranger os múltiplos saberes da 

atividade acadêmico-científica e tecnológica. 

A Faculdade trabalhará sempre no sentido de que a interdisciplinaridade e a trilogia 

ensino, iniciação científica e extensão constituam presença no cotidiano do estudante desde o 

início do curso até a sua conclusão. 

 

2.7.  FORMAÇÃO CONSTANTEMENTE RENOVADA 

As atividades complementares previstas nos cursos de graduação da Faculdade de 

Direito ATAME são os eixos articuladores de flexibilidade e interdisciplinaridade no 

currículo do curso, onde o aluno encontra liberdade para buscar conteúdos que fortaleçam 

sua formação profissional, além daqueles que são oferecidos pelo próprio curso. 
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Oportunizam aos alunos a flexibilidade curricular que transcende a matriz curricular 

estabelecida, abrindo um leque de opções de disciplinas, seminários, simpósios, palestras, e 

demais atividades acadêmicas onde o aluno enriquece os conhecimentos adquiridos, além, de 

lhe propiciar uma interdisciplinaridade entre os conteúdos obrigatórios. 

Em relação aos componentes curriculares optativos, estes visam a fornecer subsídios 

complementares à formação acadêmica do aluno. Sua previsão nas estruturas curriculares 

busca garantir uma margem mais ampla de escolha do aluno quanto aos conhecimentos, 

competências e habilidades que deseja construir em seu processo de formação. A possibilidade 

de escolha visa garantir uma formação constantemente renovada, intimamente ligada às 

exigências da sociedade e do mercado onde está inserido. 

 

2.8. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Na Faculdade de Direito ATAME o aproveitamento de estudos pode ser concedido 

a qualquer aluno, mediante análise de seu histórico escolar e programas cursados com êxito, 

na forma prevista pelo Conselho Superior, estando sujeito às adaptações curriculares que 

fizerem necessárias referentes às disciplinas ou unidades curriculares realizadas, com 

aprovação no curso de origem. 

O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pela Coordenação 

de Curso, observadas as seguintes e demais normas da legislação pertinente: 

 a disciplina ou unidade curricular solicitada para aproveitamento de estudos 

deverá ter sido cursada em instituição de ensino superior devidamente 

credenciada pelo Ministério da Educação, em curso superior com oferta 

regular, ou seja, autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação; 

 para análise de aproveitamento de estudos de disciplinas ou unidades 

curriculares cursadas em outra instituição de ensino superior, é necessária a 

apresentação do histórico escolar original, emitido pela instituição de 

origem, ou declaração de aprovação em que conste nota e carga horária da 

disciplina ou unidade curricular, devidamente acompanhada do programa 

autenticado da disciplina ou unidade curricular solicitada; 

 para integralização do curso exige-se carga horária total não inferior à 

prevista no currículo do curso, bem como o cumprimento regular de todas as 
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disciplinas ou unidades curriculares e atividades; 

 nenhuma disciplina ou unidade curricular, resultante do conteúdo previsto 

nas diretrizes curriculares, estabelecidas pelo Ministério da Educação, pode 

ser dispensada ou substituída por outra; 

 as disciplinas ou unidades curriculares resultantes dos conteúdos 

obrigatórios das diretrizes curriculares, em que o aluno houver sido 

aprovado no curso de origem, serão submetidas a análise para fins de 

aproveitamento, observados os critérios estabelecidos no Regimento da 

Faculdade de Direito ATAME. 

Na elaboração dos planos de adaptação serão observados os seguintes princípios 

gerais:  

 

 a adaptação deve ser processada mediante o cumprimento do plano especial de 

estudos, que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e de capacidade de 

aprendizagem do aluno; 

 quando forem prescritos, no processo de adaptação, estudos complementares, podem 

estes ser realizados em regime de matrícula especial; 

 não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes 

assegure a transferência, em qualquer época e independente da existência de vaga; 

 quando a transferência se processar durante o período letivo são aproveitados 

conceitos, notas e frequência, obtidos pelo aluno na instituição de origem, até a data 

em que se tenha desligado. 

 Podem, ainda, ser aproveitadas competências adquiridas pelo aluno, de acordo com 

a legislação vigente e as normas expedidas pelo Conselho Superior.  

 

2.9.  INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

As inovações tecnológicas que ocorrem de maneira constante influenciam todos os 

setores da sociedade. No meio acadêmico, os recursos tecnológicos tornaram-se 

imprescindíveis para alunos e professores, pois por meio deles é possível a ampliação da 

pesquisa e da comunicação. 

Na Faculdade de Direito ATAME as aulas expositivas, relevantes para os cursos 

estarão sempre apoiadas em tecnologias da informação e da comunicação, a fim de facilitar o 
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processo de aprendizagem. 

A Faculdade disponibiliza para os cursos presenciais um ambiente virtual de apoio 

didático pedagógico que conta com as principais funcionalidades disponíveis nos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem. É composto por ferramentas de avaliação, comunicação, 

disponibilização de conteúdo, administração e organização. 

No ambiente virtual de apoio didático pedagógico, o aluno tem acesso ao material 

pedagógico disponibilizado por disciplina, além dos recursos de interação que permite o 

diálogo entre os alunos e a equipe docente e de monitoria. 

A Faculdade de Direito ATAME disponibilizará para os alunos, além do laboratório de 

informática, wirelless em todo o campus, possibilitando a pesquisa online em qualquer tempo 

e local dentro da Faculdade. 

Todas as salas de aula possuem projetor multimídia e acesso à internet o que 

possibilitará tanto ao docente quanto aos alunos a ampliação das fronteiras do ambiente 

educativo para além do espaço físico da sala. O Ambiente Virtual de Aprendizagem também 

ampliará os momentos de interação entre professores e alunos. 

Além disso, por meio dos recursos tecnológicos que o corpo discente poderá avaliar 

o corpo docente e os coordenadores de curso, entrar em contato direto com a Ouvidoria e 

acessar todos os seus dados no sistema online. 

As inovações tecnológicas serão incorporadas, de acordo com plano a ser aprovado 

pela Diretoria, aos equipamentos (hardware) e aos programas (software) da informática e 

aos equipamentos da tecnologia da comunicação, como suportes tecnológicos às 

metodologias de ensino.  

Periodicamente, de acordo com as recomendações dos fornecedores de tecnologia 

da informação e da comunicação, com o parecer de especialistas da própria Faculdade, as 

inovações tecnológicas serão apropriadas aos recursos existentes, tendo por objetivo a 

melhoria continuada dos serviços educacionais. 

A Faculdade adotará também, Tecnologias de informação e comunicação – TICs - 

no processo ensino-aprendizagem. Buscando estimular nos alunos as importantes 

competências advindas das Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs, nos processos 

de ensino aprendizagem está contemplada a utilização de ferramentas dessa natureza. Sendo 

assim, para além da internet, outras possibilidades das TICs são trabalhadas, de maneira a 

preparar o aluno para a atuação profissional no mundo contemporâneo. O uso de softwares 
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interativos, disponibilização de conteúdos on-line e outros recursos contribuem para a 

promoção de interação, prendem a atenção do acadêmico e tornam a aula mais interessante e 

produtiva, contribuindo assim para o processo de aprendizagem. 

 

2.10. POLÍTICAS DE GESTÃO 

As políticas de gestão institucional da Faculdade de Direito ATAME têm por 

princípio assegurar a autonomia e a representatividade em seus os órgãos colegiados, com a 

participação efetiva de docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo e sociedade civil 

organizada. Essa participação é estruturada por meio de critérios claros e democráticos de 

indicação e, quando for o caso, recondução de seus membros, sendo, ainda, assegurada a 

realização nos prazos e formas previstos nas normas internas, com o devido registro das 

reuniões.  

Na era das redes de informação e do conhecimento, uma estrutura de poder 

horizontal3, com base na unidade de negócios o Curso, pode representar eficiência e eficácia 

na prestação dos serviços de educação superior ou da execução das funções universitárias - 

ensino, iniciação científica e extensão. Desse modo, a Faculdade de Direito ATAME tem por 

objetivo implantar uma estrutura acadêmico-administrativa horizontal, voltada para o 

atendimento eficaz e eficiente para a sua comunidade acadêmica. 

A política de gestão da Faculdade de Direito ATAME tem por diretriz maior 

valorização do ser humano, em todas as suas dimensões, independentemente de sua posição 

hierárquica na comunidade acadêmica. É a ―gestão democrática‖ exercida pela competência, 

inovação e criatividade e não pelos demagógicos processos eleitorais. 

              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. 

3 SPECTOR, Bert A. Como criar e administrar empresas horizontais – lições práticas e valiosas para garantir mudanças bem-sucedidas. São 

Paulo: Campus, 199
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2.11. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A responsabilidade social na Faculdade de Direito ATAME será caracterizada por 

políticas, diretrizes, metas e ações destinadas a beneficiar 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 inclusão social e 

b) educar para o exercício pleno da cidadania e de profissões. 

As políticas de inclusão social serão implementadas por intermédio do ensino, da 

iniciação científica e da extensão. 

A inclusão social será promovida na função ensino em qualquer das suas 

modalidades, mediante ações que: 

 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 iniciação científica, as ações de inclusão social devem prever a 

concessão de bolsas específicas, que beneficiem alunos oriundos de escolas públicas ou 

carentes de recursos financeiros para manter seus estudos, pessoas marginalizadas ou 

discriminadas ou portadoras de necessidades especiais. 
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Quanto à inclusão social na extensão, seus programas devem incluir a prestação de 

serviços, nas áreas dos cursos ministrados pela instituição, para entidades não governamentais, 

especialmente as filantrópicas que se destinam a prestar assistência a pessoas que diferem 

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

poderão 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, comunidades carentes, menino(a)s de ruas. A concretização destes 

serviços pressupõe a identificação e seleção de organizações sociais que atendam a esse perfil, 

identificando suas necessidades com o propósito de compor planos institucionais que 

possibilitem o atendimento das demandas prementes da região. Os alunos admitidos na 

instituição pelos mecanismos de inclusão social poderão ser beneficiados com bolsas de 

extensão. 

A defesa do meio ambiente, a preservação da memória cultural e da produção artística 

regional estão contempladas também nas políticas, diretrizes, estratégias da Faculdade de Direito 

ATAME como responsabilidade social. 

 

2.12. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Atenta à sua responsabilidade social e aos indicadores e padrões de qualidade, 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, nos manuais de avaliação institucional e das 

condições de ensino, a Faculdade de Direito ATAME adota as seguintes políticas para os 

portadores de necessidades especiais: 

I. Para alunos com deficiência física: 

a. eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo o 

acesso aos espaços de uso coletivo; 

b. vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviço 

(disponíveis na lateral do edifício, não exclusiva da Faculdade); 

c. três  elevadores, facilitando a circulação de pessoas com deficiência; 

d. portas e banheiro com espaço suficiente para permitir o acesso de pessoas com 

deficiência; 

e. barras de apoio na parede do banheiro para pessoas com deficiência; e 
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f. lavabo, bebedouro em altura acessível às pessoas com deficiência de rodas nas 

áreas comuns do prédio. 

II. Para alunos com deficiência visual, a instituição pode proporcionar, caso seja 

solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

a) sistema de síntese de voz, impressora Braille acoplada a computador ou máquina 

de datilografia Braille; 

b) gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

c) fitas de áudio; 

d) software de ampliação de tela; 

e) equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; 

f) lupas, réguas de leitura; 

g) scanner acoplado ao computador; 

h) sinalização adequada no ambiente acadêmico; e 

i) aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

III. Para alunos com deficiência auditiva, a instituição tem o compromisso formal de 

proporcionar, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 

a) intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da 

realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em 

texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

b) flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

c) aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, para o 

uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado. 

d) acesso aos professores à literatura e informações sobre a especificidade 

linguística do portador de deficiência auditiva 

IV. Para alunos com Transtorno do Espectro Autista, a instituição tem o 

compromisso formal de seguir as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, visando garantir o direito a educação 
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em classe regular com o atendimento especializado oferecido no âmbito do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico.  

 

3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E REVISÃO CURRICULAR 

A organização curricular dos cursos ofertados pela Faculdade de Direito ATAME estará 

contemplada em seu projeto pedagógico. 

O currículo de cada curso será, permanentemente, objeto de análise e revisão que deverá 

ser monitorada pelos avanços do conhecimento na área e pelas demandas do mercado de 

trabalho. Seminários anuais de revisão e de planejamento do currículo do curso deverá ser 

conduzido com a presença do colegiado do curso e membros do Núcleo Docente Estruturante, no 

caso específico da graduação. 

 

3.1. SELEÇÃO DE CONTEÚDOS 

Os cursos superiores ofertados pela Faculdade de Direito ATAME terão seus projetos 

pedagógicos aprovados pelo Conselho Superior e deverá, no caso do curso de bacharelado em 

Direito, atender às diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas no âmbito do sistema federal de 

ensino. 

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; 

 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;  
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 modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver. 

O curso de graduação deverá contemplar, em seu projeto pedagógico e em sua 

organização curricular, conteúdos/disciplinas que atendam aos seguintes eixos interligados de 

formação: 

 formação fundamental, geral ou 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. 

O currículo do curso de graduação deve abranger uma sequência ordenada de 

disciplinas e atividades, hierarquizadas em períodos letivos, cuja integralização dá direito ao 

correspondente diploma. 

Disciplina é um conjunto de conhecimentos a ser estudado de forma 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 iniciação científica e de extensão, 

atividades complementares ou estudos independentes. 

A organização curricular do curso contemplará Atividades Complementares, a serem 

desenvolvidas ao longo do curso, destinadas a promoverem 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 dez por cento da duração plena do curso. 

A integralização curricular deve ser 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. 
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O projeto pedagógico do curso de graduação deve ser elaborado e implementado de 

acordo com os seguintes princípios básicos, fixados pelo Parecer CES/CNE nº 776/97, que 

aprovou as normas gerais para a fixação das diretrizes curriculares nacionais, para os cursos de 

graduação, em decorrência da Lei n° 9.394, de 20/12/96 (LDB): 

 evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação; 

 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; 

 estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno; 

 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; 

 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; 

 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. 

Assim, o projeto pedagógico do curso deve assegurar: 

 diretrizes pedagógicas específicas voltadas para o desenvolvimento de 

competências e habilidades que atendam ao perfil desejado do egresso; 

 currículo do curso que atende às diretrizes curriculares nacionais (conteúdo e 

duração) fixadas pelo MEC e às peculiaridades regionais; 

 princípios metodológicos inovadores e criativos, priorizando a integração teoria- 

prática; e 

 processos de avaliação formativa e continuada da aprendizagem. 

 

3.2. ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

As práticas profissionais, em condições reais de trabalho e sem vínculo empregatício, 

são atividades curriculares, desenvolvidas pelos alunos sob a forma de estágio, com 
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supervisão, acompanhamento e avaliação de professores designados pela Coordenação do 

Curso. 

São modalidades de estágio, como ato educativo, de acordo com o projeto pedagógico 

de cada curso de graduação, atendidas as Diretrizes Curriculares Nacionais e o planejamento 

curricular do curso: 

 estágio curricular obrigatório, em função das exigências decorrentes da própria 

natureza da habilitação ou qualificação profissional, planejado, executado e 

avaliado à luz do perfil profissional de conclusão do curso; 

 estágio civil, não obrigatório, caracterizado pela participação do aluno, em 

decorrência de ato educativo assumido intencionalmente pela Faculdade ou pelo 

Colegiado do Curso, em empreendimentos ou projetos de interesse social ou 

cultural da comunidade ou prestação de serviços voluntários de relevante caráter 

social, desenvolvido nos termos do respectivo projeto pedagógico. 

Os estágios, em qualquer caso, são orientados e supervisionados, acompanhados e 

avaliados por professores, sob a coordenação dos cursos. 

As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, serão desenvolvidas ao 

abrigo de convênios celebrados, resguardados os direitos dos alunos quanto à segurança e à 

integridade e impedido o desvio de objetivos e finalidades. 

Os estágios supervisionados estão subordinados às seguintes normas gerais: 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Regulamento estabelece as normas gerais para a organização e a 
realização de estágio de alunos do curso de graduação ofertado pela Faculdade de 
Direito ATAME, doravante apenas Faculdade, quando a atividade integrar o currículo 
do curso ou se as diretrizes curriculares exigirem. 
Art. 2º O estágio, como procedimento didático-pedagógico e ato educativo, é uma 
atividade acadêmica, obrigatória ou opcional, de acordo com o projeto pedagógico do 
curso de graduação, devendo ser planejado, executado e avaliado em conformidade 
com estas normas e as normas complementares, fixadas pelo Colegiado do Curso. 
§1º A concepção do estágio como atividade curricular e ato educativo intencional da 
Faculdade implica a necessária orientação e supervisão do mesmo por parte da 
Coordenadoria do Curso ou órgão a essa subordinado ou por profissional 
especialmente designado, respeitando-se a proporção exigida entre estagiários e 
orientador, em decorrência da natureza da ocupação. 
§2º Cabe ao Colegiado de Curso, à vista das condições disponíveis, das 
características regionais e locais, bem como das exigências profissionais, estabelecer 
os critérios e os parâmetros para o atendimento do disposto no parágrafo anterior. 
§3º O estágio deve ser realizado, preferencialmente, ao longo do curso, permeando o 
desenvolvimento dos diversos componentes curriculares e não pode ser etapa 
desvinculada do currículo. 
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§4º Observado o prazo-limite para a conclusão do curso, em caráter excepcional, 
quando comprovada a necessidade de realização do estágio obrigatório em etapa 
posterior aos demais componentes curriculares do curso, o aluno deve estar 
matriculado e a Faculdade deve orientar e supervisionar o respectivo estágio, o qual 
deverá ser devidamente registrado. 
Art. 3º A Faculdade, nos termos do projeto pedagógico do curso, zelará para que os 
estágios sejam realizados em locais que tenham efetivas condições de proporcionar 
aos estagiários experiências profissionais, ou de desenvolvimento sócio-cultural ou 
científico, pela participação em situações reais de vida e de trabalho no seu meio. 
§ 1º Serão de responsabilidade da Faculdade a orientação e o preparo de seus 
alunos para que os mesmos apresentem condições mínimas de competência 
pessoal, social e profissional, que lhes permitam a obtenção de resultados positivos 
desse ato educativo. 
§2º Os estagiários com deficiência terão o direito a serviços de apoio de profissionais 
da educação especial e de profissionais da área objeto do estágio. 
Art. 4º A Faculdade e as organizações concedentes de estágio poderão contar com 
os serviços auxiliares de agentes de integração, públicos ou privados, mediante 
condições acordadas em instrumento jurídico apropriado. 
Parágrafo único. Os agentes de integração poderão responder por quaisquer das 
seguintes incumbências: 
I - identificar oportunidades de estágio e apresentá-las à Faculdade; 
II - facilitar o ajuste das condições do estágio a constar de instrumento jurídico próprio 
e específico; 
III - prestar serviços administrativos, especialmente, os referentes ao cadastramento 
de estudantes e de campos e oportunidades de estágio; 
IV - tomar providências relativas à execução do pagamento da bolsa de estágio, 
quando o mesmo for caracterizado como estágio remunerado; 
V - tomar providências pertinentes em relação ao seguro a favor do aluno estagiário 
contra acidentes pessoais ou de responsabilidade civil por danos contra terceiros, 
cuja responsabilidade de pagamento deve fazer parte do instrumento jurídico 
apropriado; 
VI - co-participar, com a Faculdade, do esforço de captação de recursos para 
viabilizar o estágio; 
VI - cuidar da compatibilidade das competências da pessoa com necessidades 
educacionais especiais às exigências da função objeto do estágio. 

CAPÍTULO II 
MODALIDADES DE ESTÁGIO 

Art. 5º São modalidades de estágio, como ato educativo, de acordo com o projeto 
pedagógico do curso de graduação, atendidas as diretrizes curriculares nacionais e o 
planejamento curricular do curso: 
I - estágio curricular obrigatório, em função das exigências decorrentes da própria 
natureza da habilitação ou qualificação profissional, planejado, executado e avaliado 
à luz do perfil profissional de conclusão do curso; 
II - estágio extracurricular, que deve manter coerência com o perfil profissional de 
conclusão do curso; 
III - estágio sócio-cultural ou de iniciação cientifica, previsto na proposta pedagógica 
da Faculdade ou do curso, como forma de contextualização do currículo, em termos 
de educação para o trabalho e para o exercício da cidadania, o que o torna 
obrigatório para os seus alunos, podendo assumir a forma de atividade de extensão; 
IV - estágio profissional, sócio-cultural ou de iniciação científica, não incluído no 
planejamento da Faculdade, não obrigatório, mas assumido intencionalmente pela 
mesma, a partir de demanda de seus alunos ou de organizações de sua comunidade, 
objetivando o desenvolvimento de competências para a vida cidadã e para o trabalho 
produtivo; 
V - estágio civil, caracterizado pela participação do aluno, em decorrência de ato 
educativo assumido intencionalmente pela Faculdade ou pelo Colegiado do Curso, 
em empreendimentos ou projetos de interesse social ou cultural da comunidade ou 
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prestação de serviços voluntários de relevante caráter social, desenvolvido nos 
termos do respectivo projeto pedagógico. 
§ 1º Quando a atividade de estágio, assumida intencionalmente pela Faculdade como 
ato educativo, for de livre escolha do aluno, deve ser devidamente registrada como 
Atividade Complementar. 
§ 2º A modalidade de estágio civil somente poderá ser exercida junto a atividades ou 
programas de natureza pública ou sem fins lucrativos. 
Art. 6º A Coordenadoria do Curso e, eventualmente, o agente de integração, devem 
esclarecer a organização concedente de estágio sobre a parceria educacional a ser 
celebrada e as responsabilidades a ela inerentes. 
§1º O termo de parceria, a ser celebrado entre a Faculdade e a organização 
concedente de estágio, objetivando o melhor aproveitamento das atividades sócio-
profissionais que caracterizam o estágio, deve conter as orientações necessárias a 
serem assumidas pelo estagiário ao longo do período de vivência educativa 
proporcionada pela empresa ou organização. 
§2º Para a efetivação do estágio, faz-se necessário termo de compromisso firmado 
entre o aluno e a parte concedente de estágio, com a interveniência obrigatória da 
Faculdade e facultativa do agente de integração. 
§3º O estágio realizado na própria Faculdade ou sob a forma de ação comunitária ou 
de serviço voluntário fica isento da celebração de termo de compromisso, podendo o 
mesmo ser substituído por termo de adesão de voluntário, conforme previsto no art. 
2º da Lei Federal nº 9.608/98, de 18/2/98. 
§4º O estágio, ainda que remunerado, não gera vínculo empregatício de qualquer 
natureza.  
§5º A realização de estágio não remunerado representa situação de mútua 
responsabilidade e contribuição no processo educativo e de profissionalização, não 
devendo nenhuma das partes onerar a outra financeiramente, como condição para a 
operacionalização do estágio. 
§6º A realização do estágio, remunerado ou não, obriga a Faculdade ou a empresa 
ou organização concedente, de acordo com o instrumento jurídico firmado, a 
providenciar, a favor do aluno estagiário, seguro contra acidentes pessoais, bem 
como, conforme o caso, seguro de responsabilidade civil por danos contra terceiros. 
§ 7º O seguro contra acidentes pessoais e o seguro de responsabilidade civil por 
danos contra terceiros, mencionados no parágrafo anterior, poderão ser contratados 
pela organização concedente do estágio, diretamente ou através da atuação conjunta 
com agentes de integração. 

CAPÍTULO III 
DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 7º A carga horária, duração e jornada do estágio, a serem cumpridas pelo 
estagiário, devem ser definidas no projeto pedagógico do curso. 
§1º A carga horária do estágio profissional supervisionado não poderá exceder a 
jornada diária de 6 horas, perfazendo 30 horas semanais. 
§3º O estágio profissional supervisionado referente a cursos que utilizam períodos 
alternados em salas de aula e nos campos de estágio não pode exceder a jornada 
semanal de 40 horas, ajustadas de acordo com o termo de compromisso celebrado 
entre as partes. 
§4º A carga horária destinada ao estágio é registrada no histórico e demais 
documentos escolares do aluno, na forma prevista no Regimento da Faculdade, neste 
Regulamento e normas específicas, aprovadas pelo Conselho Superior ou pelo 
Colegiado do Curso. 
Art. 8º Os estágios supervisionados que apresentem duração prevista igual ou 
superior a um ano devem contemplar a existência de período de recesso, 
proporcional ao tempo de atividade, preferencialmente, concedido juntamente com as 
férias escolares. 

CAPÍTULO IV 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Art. 9º As atividades do estágio supervisionado, nas suas diversas modalidades, 
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devem conter o seguinte conteúdo mínimo obrigatório: 
I - estudos e pesquisas das diversas áreas das respectivas profissões; 
II - atividades práticas supervisionadas; 
III - atividades simuladas; 
IV - estudos e pesquisas dirigidos para o tema escolhido pelo estagiário, sob a 
supervisão docente, para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso; 
V - seminários, painéis ou eventos similares, para o debate a respeito de temas 
atuais; 
VI - visitas orientadas; 
Art. 10. O conteúdo programático das atividades do estágio supervisionado será 
definido, semestralmente, pelo Colegiado do Curso. 
Parágrafo único. As normas devem definir, no mínimo, conteúdo e duração de cada 
atividade ou tarefa, metodologias a serem adotadas, bibliografia de apoio, processo 
de avaliação de desempenho do estagiário e formas de correção de possíveis falhas 
na formação acadêmica do educando. 
Art. 11. A definição do conteúdo deve levar em conta as mudanças e perspectivas do 
mercado de trabalho e o ambiente sócio-cultural em que o curso é ministrado. 

CAPÍTULO V 
DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO E DOS REGISTROS ACADÊMICOS 

Art. 12. Para quaisquer modalidades de estágio, a Faculdade deve designar, dentre 
sua equipe de trabalho, um ou mais profissionais responsáveis pela orientação e 
supervisão dos estágios. 
Parágrafo único. Compete a esses profissionais, além da articulação com as 
organizações nas quais os estágios se realizarão, assegurar sua integração com os 
demais componentes curriculares de cada curso. 
Art. 13. A Faculdade, nos termos do projeto pedagógico do curso, pode, no caso de 
estágio curricular obrigatório, possibilitar que o aluno trabalhador que comprovar 
exercer funções correspondentes às competências profissionais a serem 
desenvolvidas, à luz do perfil profissional de conclusão do curso, possa ser 
dispensado das atividades de estágio, mediante avaliação do Colegiado do Curso. 
§ 1º A Faculdade deve registrar, no prontuário escolar do aluno, o cômputo do tempo 
de trabalho aceito parcial ou totalmente como atividade de estágio. 
§ 2º No caso de aluno que trabalha fora da área profissional do curso, a Faculdade 
deve fazer gestão junto ao empregador no sentido de que o estagiário possa ser 
liberado de horas de trabalho para a efetivação do estágio curricular obrigatório. 
Art. 14. A Faculdade deve planejar, de forma integrada, as práticas profissionais 
simuladas, desenvolvidas em sala ambiente, em situação de laboratório, e as 
atividades de estágio profissional supervisionado, em condições reais de trabalho, as 
quais devem ser consideradas em seu conjunto, no seu projeto pedagógico, sem que 
uma substitua a outra. 
Art. 15. São responsáveis pelo planejamento, organização, realização e avaliação do 
estágio supervisionado: 
I - Colegiado do Curso; 
II - Coordenadoria do Curso. 
Parágrafo único. O Núcleo de Apoio ao Educando poderá participar de qualquer das 
fases das atividades de estágio, por solicitação da Coordenadoria do Curso. 
 Art. 16. A competência e o funcionamento dos órgãos envolvidos nas atividades 
supervisionadas estão definidos no Regimento da Faculdade. 

CAPÍTULO VI 
DOS ESTAGIÁRIOS 

Art. 17. São considerados estagiários, para os efeitos deste regulamento, todos os 
alunos do curso de graduação da Faculdade, matriculados em qualquer das etapas 
do estágio supervisionado. 
Art. 18. Cabe ao estagiário: 
I - participar de projetos de iniciação científica, programas de extensão, trabalhos 
simulados ou execução de tarefas em situações reais de trabalho; 
II - realizar todas as atividades programadas, sob a orientação de professor 
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designado; 
III - submeter-se a processos de avaliação continuada e global, buscando a melhoria 
de seu desempenho acadêmico-científico e de iniciação profissional; 
IV - auto-avaliar-se, como parte do processo de avaliação global de seu desempenho; 
V - apresentar relatórios periódicos, de suas atividades práticas, sob supervisão 
profissional-docente; 
VI - realizar, com zelo, dedicação e espírito profissional, todas as atividades 
programadas. 

CAPÍTULO VII 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 19. O processo de avaliação do estagiário é global e terminal em cada período 
letivo. 
Art. 20. O processo de avaliação de desempenho obedece às normas gerais, 
estabelecidas no Regimento da Faculdade, sendo considerado aprovado o aluno que: 
I - obtiver conceito A (Aceito); 
II - tiver conseguido freqüência igual ou superior a setenta e cinco por cento das 
atividades programadas. 
Parágrafo único. O conceito A é concedido ao estagiário com avaliação global, no 
semestre, igual ou superior a sete, na forma estabelecida pelo Colegiado de Curso. 

CAPÍTULO VIII 
DAS ATIVIDADES EXTERNAS 

Art. 21. As atividades de estágio supervisionado podem ser desenvolvidas em 
organizações, públicas ou privadas, ou nos próprios serviços da Faculdade. 
Art. 22. A Coordenadoria de Curso é órgão responsável pelo planejamento, execução 
e avaliação do estágio. 
Parágrafo único. Quando o estágio for realizado em organizações externas, cabe à 
Coordenadoria do Curso emitir parecer para o credenciamento da empresa ou órgão 
público, mediante contrato ou convênio. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 23. Este regulamento somente pode ser alterado pela maioria absoluta do 
Conselho Superior. 
Parágrafo único. As especificidades de estágio do curso são disciplinadas pela 
Coordenadoria de Curso. 
Art. 24. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Superior. 
 

3.3. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob a forma de monografia, projeto 

experimental, estudo de casos ou outro tipo de trabalho acadêmico, definido previamente pelo 

Colegiado de Curso e obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais, fixadas pelo Ministério 

da Educação, será obrigatório para o curso de graduação da Faculdade de Direito ATAME. 

O regulamento seguinte atende às normas gerais e deverá ser aprovado pelo Conselho 

Superior da Faculdade, cabendo ao colegiado do curso aprovar as normas específicas: 

 
 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 
 
Art. 1° Para conclusão de curso de graduação da Faculdade de Direito ATAME, 
adiante apenas Faculdade, a apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso - 
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TCC será obrigatória quando a atividade integrar o currículo do curso e nos casos em 
que as diretrizes curriculares exigirem, e deverá possuir tema e orientador escolhidos 
pelo aluno, em área e disciplina de seu interesse no curso em que estiver 
matriculado, cujo resultado final deverá ser aprovado pelo Colegiado de Curso. 
Parágrafo único. O Trabalho de Conclusão de Curso, adiante apenas TCC, pode ser 
apresentado sob a forma de monografia, projeto experimental, estudo de casos ou 
outro tipo de trabalho acadêmico, definido previamente pelo Colegiado de Curso e 
obedecidas as diretrizes curriculares nacionais, fixadas pelo Ministério da Educação. 
Art. 2° A elaboração do TCC tem por fim proporcionar ao aluno de graduação a 
oportunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos, a objetividade da pesquisa 
realizada e a capacidade de interpretação e critica sobre o tema desenvolvido e 
apresentado, além de atestar seus conhecimentos metodológicos para elaboração de 
trabalhos científicos. 
Art. 3° O TCC será elaborado sob a orientação de um professor do curso em que o 
aluno estiver matriculado, devendo esta atividade ser realizada, fora do tempo 
previsto para as aulas ou seminários. 
Art. 4° O aluno escolherá o seu orientador, observados os critérios do Colegiado de 
Curso, apresentando-lhe a indicação do tema e o projeto de TCC no máximo até o 
término do quinto semestre letivo, salvo prazos específicos, aprovados pelo 
respectivo colegiado. 
§ 1° Ao assinar o projeto do TCC, o professor estará aceitando a indicação para a 
orientação. 
§ 2° O professor orientador disporá de monitores para colaborar nas atividades 
desenvolvidas junto aos orientandos. 
§ 3° Cada professor poderá ter sob sua orientação no mínimo no máximo dez alunos, 
considerando-se ocupada a vaga a partir da assinatura do projeto e liberada com a 
aprovação de seu resultado final pelo Colegiado do Curso. 
Art. 5° Compete ao professor orientador: 
I - atender aos respectivos orientandos, com o auxílio dos monitores, em horários 
previamente fixados, aprovados pela Diretoria da Faculdade, e divulgados para 
conhecimento dos interessados; 
II - acompanhar e avaliar o cumprimento das etapas do trabalho, segundo o 
cronograma estabelecido; 
III - submeter o projeto do TCC e sua escolha como orientador à homologação do 
Coordenador do Curso. 
III - aprovar o texto final do TCC, propondo a nota a lhe ser atribuída e  remetendo o 
mesmo para aprovação final por parte do Colegiado do Curso 
Art. 6° Os trabalhos relativos à elaboração e apresentação do texto final do TCC 
compreendem as seguintes fases, concomitantes ou sucessivas: 
I - aprovação nas disciplinas metodológicas preparatórias; 
II - escolha do tema, do orientador e do projeto inicial, a partir do terceiro semestre, 
observado o prazo limite estabelecido no art. 4

° 
deste Regulamento; 

III - elaboração do TCC, respeitado o cronograma estabelecido com o orientador; 
IV - entrega do texto final do TCC ao orientador, para aprovação e encaminhamento 
para apreciação final do Colegiado do Curso, a partir do penúltimo período letivo do 
curso, podendo o referido prazo estender-se a período sucessivo ao do encerramento 
do curso, situação em que o aluno continuará vinculado à Faculdade, não podendo 
colar grau enquanto não obtida tal aprovação. 
Parágrafo único. O aluno poderá mudar de tema e de orientador, respeitados os 
prazos e formalidades previstos neste Regulamento. 
Art. 7° O projeto do TCC obedecerá às exigências metodológicas das disciplinas 
preparatórias específicas, evoluindo de acordo com as mesmas. 
Parágrafo único. Na aprovação do projeto do TCC, o professor orientador levará em 
conta a existência ou não de trabalho já apresentado ou definido sobre tema idêntico, 
devendo ser incentivado o ineditismo ou, pelo menos, a originalidade de abordagem, 
devendo ainda ser observados e avaliados, entre outros, os seguintes critérios: 
I - complexidade do trabalho; 
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II - abordagem interdisciplinar e transdisciplinar do conteúdo do trabalho; e 
III - alcance da pesquisa realizada. 
Art. 8° Aprovado o projeto do TCC, um exemplar permanecerá na Secretaria do 
Curso para acompanhamento das etapas de sua elaboração. 
Parágrafo único. O TCC atenderá aos requisitos impostos pela metodologia cientifica, 
ressaltando-se, entre outros, a forma impressa, utilização correta das notas de rodapé 
e relação dos autores consultados; o trabalho deve apresentar introdução, 
desenvolvimento lógico e conclusões finais, ficando a critério do aluno, com a devida 
orientação, respeitadas as exigências das disciplinas metodológicas, determinar sua 
extensão, o espaço entre os parágrafos, a apresentação gráfica e os anexos que 
entender necessários. 
Art. 9° O TCC será avaliado pelo Colegiado do Curso, mediante encaminhamento do 
professor orientador. 
Art. 10. O Colegiado do Curso promoverá a avaliação do TCC, podendo homologar a 
nota final sugerida pelo professor orientador ou determinar a reapresentação do 
trabalho a partir do período letivo seguinte. 
Art. 11. O aluno poderá, durante a realização do TCC, solicitar fundamentadamente à 
Coordenação de Curso a substituição do professor orientador ou alteração do tema 
do trabalho. 
Parágrafo único. A solicitação de alteração no tema do TCC, além de fundamentada, 
deverá ser acompanhada da concordância expressa do professor orientador. 
Art. 12. O Colegiado de Curso aprovará as normas específicas para o curso, atendido 
este Regulamento e o Regimento da Faculdade. 
 

 

3.4.  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As Atividades Complementares da Faculdade de Direito ATAME estruturam-se por 

meio do Programa Institucional de Atividades Complementares – PIAC, conforme descrição a 

seguir: 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES - PIAC 

O Programa Institucional de Atividades Complementares - PIAC, acolhe, fomenta e 

orienta a implementação de projetos intercursos e interdisciplinares, que têm por objetivo criar 

uma sinergia entre o ensino, a iniciação científica e a extensão. Por meio dos projetos 

fomentados pelo PIAC, os alunos dos cursos das diversas áreas são inseridos na comunidade e 

desenvolvem projetos sob a coordenação de docentes da Faculdade. Tais projetos têm como 

objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, com os conhecimentos 

que estão sendo construídos no âmbito dos projetos, sejam eles advindos da iniciação científica ou 

do ensino. 

Assim, as políticas institucionais visam ampliar a formação dos alunos nas dimensões 

intelectual, social, cultural e ética, objetivando a autonomia profissional do estudante. 
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As atividades complementares da Faculdade de Direito ATAME são os eixos 

articuladores de flexibilidade e interdisciplinaridade no currículo dos cursos, onde o aluno 

encontrará liberdade para buscar conteúdos que fortaleçam sua formação profissional, além 

daqueles que são oferecidos pelo próprio curso. Elas oportunizarão aos alunos a flexibilidade 

curricular que transcende a matriz curricular estabelecida, abrindo um leque de opções de 

disciplinas, seminários, simpósios, palestras, e demais atividades acadêmicas que enriquecerá os 

conhecimentos adquiridos, além, de propiciar uma interdisciplinaridade entre os conteúdos 

obrigatórios. 

As atividades complementares são caracterizadas pelo aproveitamento de 

conhecimentos adquiridos pelo estudante, por meio de estudos e práticas independentes 

presenciais ou a distância. Possibilitam, ainda, o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e competências do aluno, adquiridas no trabalho ou na educação profissional. 

As Atividades Complementares terão a coordenação geral exercida por professor, 

designado pelo Diretor, que manterá articulação com a Coordenadoria do Curso. Elas serão de 

livre escolha do aluno, sob orientação docente, correspondendo às seguintes disciplinas e 

atividades, com a respectiva carga horária máxima: 

 Disciplinas extracurriculares, oferecidas pelo Curso = 20 horas; 

 Disciplinas extracurriculares, pertencentes a outros cursos da Faculdade ou de 

outra IES, em áreas afins = 20 horas; 

 Iniciação científica, orientados por docente da Faculdade, aprovados pelo 

Colegiado do Curso = 20 horas; 

 Programas de extensão, sob orientação de professor da Faculdade, aprovados 

pelo Colegiado do Curso = 20 horas; 

 Cursos de extensão na área de interesse do curso ou de atualização cultural ou 

científica = 20 horas; 

 Monitoria = 20 horas; 

 Eventos diversos na área do Curso = 10 horas; 

 Assistência a defesas de monografias, de dissertações de mestrado ou teses de 

doutorado, na área do Curso = 10 horas; 

 Cursos de idiomas = 10 horas; 
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 Cursos na área da computação e da informática = 10 horas; 

 Participação em atividades extracurriculares de assistência ou assessoria, na área 

do Curso, a populações carentes ou de baixa renda, diretamente ou por 

intermédio de associações ou sindicatos, mediante convênio com a Faculdade = 

10 horas; 

 Estágios extracurriculares = 20 horas; 

 Atividades de voluntariado = 10 horas; 

 Programas de atualização de conteúdos de formação profissional = 20 horas. 

As Atividades Complementares deverão atender às seguintes normas gerais: 

 são consideradas disciplinas extracurriculares do Curso, para validação como 

Atividades Complementares, as disciplinas oferecidas pela Faculdade ou outras 

IES, fora do horário regular das aulas e cujo conteúdo não esteja integralmente 

contemplado por nenhuma disciplina do currículo; 

 as  disciplinas  de  áreas  afins,  assim  definidas  pelo  Colegiado  do     Curso, 

pertencentes aos demais cursos da instituição ou de outras IES, são consideradas 

disciplinas extracurriculares; 

 a validação de qualquer das atividades depende de prévia aprovação do 

Coordenador das Atividades Complementares; 

 a presença, devidamente comprovada, em defesas de monografias, de 

dissertações de mestrado ou de teses de doutorado, na área do curso, atribui- se, 

respectivamente, duas, três e cinco horas-atividade, por sessão. 

 

3.5.  PERFIL DE EGRESSO 

A Faculdade de Direito ATAME e o curso de graduação ofertado deve 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. 

Para alcançar o perfil profissional delineado, devem ser desenvolvidas nos alunos, ao 

longo dos cursos, competências e habilidades para: 
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 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 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. 

Assim, ao final do curso, os egressos estarão habilitados a exercer suas funções junto ao 

mercado de trabalho. 

 

4.  POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E 

REGIME DE TRABALHO 

 

A política dos valores humanos da Faculdade de Direito ATAME inclui os planos de 

capacitação, de carreira docente e de cargos e salários para os técnico-administrativos, além do 

Núcleo de Apoio ao Docente. 

 

4.1. PLANO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

O Plano de Capacitação de Recursos Humanos transcrito a seguir, na íntegra, será 

implantado progressivamente, de acordo com o cronograma inserido neste PDI, beneficiando, 

ainda, o pessoal técnico-administrativo: 
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PLANO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 
Art. 1º O Plano de Capacitação de Recursos Humanos busca promover a melhoria da 
qualidade das funções de ensino, iniciação científica, extensão e gerência da 
Faculdade de Direito ATAME, com sede em Goiânia (GO), mantida pela ATAME 
EDUCACIONAL LTDA., com sede em Brasília (DF), por meio de cursos de graduação, 
pós-graduação e de treinamento e atualização profissional, voltados para sua 
comunidade interna e externa, oportunizando a seus professores e pessoal técnico e 
de apoio administrativo condições de aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus 
conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 
Parágrafo único. Doravante, PCRH identifica este Plano de Capacitação de Recursos 
Humanos; Faculdade, a Faculdade de Direito ATAME; e Mantenedora, a ATAME 
EDUCACIONAL LTDA. 

CAPÍTULO II 
DOS MECANISMOS 

Art. 2º A Faculdade oferece aos seus funcionários os seguintes incentivos, além dos 
demais previstos no Regimento e normas internas: 
I - bolsas de estudos integrais ou parciais para programas de doutorado, mestrado, 
especialização ou aperfeiçoamento; 
II - 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, tendo preferência os ex-monitores; 
III – 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; 
IV - cursos de treinamento e atualização profissional, com gratuidade integral; 
V - divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos 
acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente; e 
VI - licença, sem perda do vencimento, para participação em programas externos ou 
internos de pós-graduação e/ou de treinamento profissionais. 

CAPÍTULO III 
DOS Requisitos 

Art. 3º Os funcionários da Faculdade podem se inscrever no PCRH de acordo com os 
seguintes critérios: 

I - nos programas de doutorado terão prioridade os que possuem, no mínimo, o título 
de especialista em nível de pós-graduação; 
II - nos programas de mestrado terão prioridade os que sejam portadores de 
certificados de cursos de pós-graduação, em níveis de especialização e 
aperfeiçoamento; 
III - nos cursos de especialização os que possuam a graduação e tenham certificado 
de monitoria; e, 
IV - nos cursos de treinamento ou de atualização profissional os que estejam atuando 
na área do curso ou que tenham pretensões de promoção para essa área. 
Art. 4º Os programas estarão abertos à comunidade externa, com as seguintes 
prioridades: 
I - candidatos inscritos nos programas de recrutamento e seleção de recursos humanos 
para os quadros da Faculdade; e, 
II - profissionais em atuação na região de influência imediata da Faculdade, com 
preferência para os residentes ou domiciliados no Distrito Federal e Entorno. 
§ 1° A partir do ano em que se formar a primeira turma no ensino de graduação da 
Faculdade, terão prioridade os egressos com certificado de monitoria ou em processo 
de recrutamento e seleção para o quadro docente. 
§ 2°Os profissionais beneficiados com bolsa de estudos, após a conclusão do curso, 
deverão permanecer como funcionários da Faculdade pelo tempo diretamente 
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proporcional a duração em que receberam o benefício, exceto quando não for de 
interesse da própria Faculdade. 
§ 3° Os profissionais beneficiados com bolsa de estudos que não alcançarem êxitos 

em seus cursos deverão ressarcir a Faculdade o valor total do benefício recebido. 
CAPÍTULO IV 

DA Gestão 
Art. 5º O PCRH será gerido por professor designado pela Diretoria, com as funções de 
coordenador. 
Art. 6º Os programas serão previamente aprovados pelo órgão competente, na forma 
regimental, e serão executados de acordo com a proposta aprovada. 
Art. 7º Caberá ao coordenador do PCRH: 
I - gerir todas as atividades de apoio administrativo e financeiro aos cursos e aos seus 
participantes; 
II - elaborar relatórios periódicos sobre o funcionamento dos programas; 
III - submeter à Diretoria as propostas de recrutamento, seleção, admissão e dispensa 
de fatores humanos para os programas, bem como alocação dos demais recursos 
necessários a cada curso ou atividade; 
IV - presidir a comissão encarregada de selecionar os candidatos para os programas, 
segundo os critérios estabelecidos neste plano e nas demais normas expedidas pelos 
órgãos próprios da Faculdade; e, 
V - submeter à Diretoria os assuntos omissos, para decisão superior. 
Art. 8º O Diretor designará uma comissão, composta por três membros, para seleção 
e inscrição dos candidatos no PCRH. 
Art. 9º Os colegiados e os órgãos executivos da Faculdade exercerão suas atribuições 
e competências de acordo com o regimento e demais normas aplicáveis, aprovados 
pelos órgãos competentes, nos casos não regulamentados neste Plano. 

CAPÍTULO V 
DO FINANCIAMENTO 

Art. 10. Os programas de pós-graduação, graduação e de treinamento profissional, 
incluídos neste PCRH, serão financiados com recursos orçamentários, alocados pela 
Mantenedora, e por recursos de terceiros, mediante convênios e contratos. 
Parágrafo único. Os orçamentos anuais ou plurianuais da Faculdade destinarão 
recursos suficientes para a execução do PCRH, nunca inferiores a 1% da receita. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11. A Faculdade anualmente aprovará as ações e metas do PCRH para o ano letivo 
seguinte, bem como sua articulação com os planos similares de instituições 
congêneres e de organismos de financiamento da pós-graduação e da pesquisa no 
Brasil e no exterior. 
Art. 12. O número de professores e pessoal técnico-administrativo a ser beneficiado 
por este plano será levantado anualmente, durante o terceiro trimestre, pela 
Coordenadoria do Curso, a partir do cronograma anexo a este. 
Art. 13. Este PCRH entrará em vigor na data de sua homologação, após aprovação do 
Conselho Superior da Faculdade. 

 
ANEXO 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E 
PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
PROGRAMA ANO/QUANTIDADE(*)

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Doutorado 4 0 1 1 1 

Mestrado 13 0 0 0 0 

Especialização, aperfeiçoamento, atualização 0 0 1 2 2 

Graduação 0 0 1 1 1 

Treinamento 0 0 2 4 6 
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Eventos diversos 0 0 4 5 7 

TOTAL 17 0 9 13 17 
(*) Quantidade de professores e/ou pessoal não-docente, por ano, beneficiado com os 
programas de pós-graduação, graduação e treinamento. 

 

4.2.  POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO E PLANO DE CARREIRA DOCENTE 

A Política de Qualificação e de Carreira Docente da Faculdade de Direito ATAME 

reconhece o valor da ação docente no processo de ensino e aprendizagem e a importância do 

aperfeiçoamento continuado de sua formação. 

Desta forma, a Faculdade tem como princípios: 

 a manutenção sistemática de capacitação para seus colaboradores, visando deste 

modo a busca constante pela excelência dos serviços prestados; 

 incentivo a formação continuada, por meio de subsídios para mestrado e 

doutorado; 

 o reconhecimento institucional à dedicação e à competência dos docentes; 

 a valorização da qualidade do desempenho acadêmico e científico do docente. 

As políticas da Faculdade de Direito ATAME que se referem especificamente ao corpo 

docente estão explicitadas nos Planos de Capacitação e de Carreira Docente. 

O Plano de Capacitação busca promover a melhoria da qualidade das funções de ensino, 

iniciação científica, extensão e gerência da Faculdade por meio de cursos de pós-graduação, de 

capacitações e atualização profissional, oportunizando aos seus professores condições de 

aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e 

profissionais. 

Essa política de capacitação está devidamente divulgada junto ao seu corpo docente. 

 

 

4.2.1. CORPO DOCENTE 

São atribuições do docente da Faculdade de Direito ATAME 

 participar da elaboração do projeto pedagógico institucional e do projeto 

pedagógico do curso a que esteja ligado; 

 cumprir o projeto pedagógico institucional e o projeto pedagógico do curso a que 

estiver alocado; 
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 elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à 

aprovação do Conselho de Curso, por intermédio da coordenadoria respectiva; 

 orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina ou atividade, cumprindo 

integralmente o programa e a carga horária; 

 registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

 organizar e aplicar os instrumentos de avaliação contínua da aprendizagem e 

julgar os resultados apresentados pelos alunos com equilíbrio, bom senso e 

equidade; 

 fornecer, ao setor competente, as notas correspondentes aos trabalhos, provas e 

exames, bem como a frequência dos alunos, dentro dos prazos fixados pela 

Diretoria; 

 observar o regime disciplinar da Faculdade; 

 participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

 comparecer às reuniões e solenidades programadas pela Direção da Faculdade e 

seus órgãos colegiados; 

 responder pela ordem na turma para a qual estiver lecionando, pelo uso do 

material e pela sua conservação; 

 orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares 

relacionadas com a disciplina; 

 planejar e orientar pesquisas, iniciação científica, extensão, estudos e 

publicações; 

 comparecer regularmente ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, 

exceto nas férias regulares de trinta dias; 

 elaborar, quando convocado, questões para os processos seletivos, aplicar as 

provas e fiscalizar a sua realização, 

 exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no Regimento. 

 

4.2.2.    REQUISITOS DE TITULAÇÃO 

O corpo docente da Faculdade de Direito ATAME será constituído por profissionais com 

titulação acadêmica de doutor, mestre ou especialista. 
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4.2.3. EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR E EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL NÃO ACADÊMICA 

O corpo docente da Faculdade de Direito ATAME será selecionado com base na 

titulação e na experiência no magistério superior e na área profissional em que atuar, mantendo a 

congruência com a disciplina a ser lecionada. 

Para a admissão se tem como ideal três anos de experiência docente e profissional. 

 

4.2.4. OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DOCENTE 

Os professores serão selecionados e indicados pela Diretoria da Faculdade e contratados 

pela Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas e na forma prevista no Plano de 

Carreira Docente. 

O processo seletivo para admissão de professores obedecerá aos seguintes princípios: 

 além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, assim como experiência docente 

e profissional, relacionados com a disciplina ou curso; 

 constitui requisito básico o diploma de graduação e pós-graduação lato sensu, 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria 

idêntica ou afim àquela a ser lecionada; 

 experiência docente, preferencialmente, três anos. 

 

4.2.5. PLANO DE CARREIRA DOCENTE 

A política de recursos humanos da Faculdade de Direito ATAME inclui o Plano de 

Carreira Docente. Esse Plano regulará as condições de admissão, demissão, direitos, vantagens, 

progressão na carreira, deveres e responsabilidades dos membros do quadro docente da 

Faculdade de Direito ATAME e será implantado progressivamente, de acordo com o cronograma 

inserido neste PDI. A regulamentação do Plano de Carreira Docente, transcrito a seguir na 

íntegra, estabelece que: 

 

PLANO DE CARREIRA DOCENTE 
TÍTULO I 

DA NATUREZA, DOS OBJETIVOS E DA ESTRUTURA 
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CAPÍTULO I 
DA NATUREZA 

Art. 1º O Plano de Carreira Docente da Faculdade de Direito ATAME abrange um 
conjunto de princípios, normas e procedimentos, constituindo-se em instrumento 
essencial para a organização e a valorização do corpo docente da instituição. 
Parágrafo único. São usadas neste Plano as seguintes siglas: 
I - ATAME – ATAME EDUCACIONAL LTDA., entidade mantenedora, responsável 
juridicamente pelas instituições mantidas; 
II - Faculdade - Faculdade  de Direito ATAME, instituição mantida; 
III - PCD-ATAME - Plano de Carreira Docente da Faculdade de Direito ATAME;  
IV - COSUP - Conselho Superior; 
V - RE - Regime Especial; 
VI - RTP - Regime de Tempo Parcial; 
VII - RTI - Regime de Tempo Integral; 
VIII - CAD - Comissão de Avaliação Docente; 
IX - PAA - Plano de Atividades Acadêmicas; 
X - RAD - Relatório de Atividades Desenvolvidas; 
XI - RFR - Relatório Final dos Resultados; 
XII - PPI - Projeto Pedagógico Institucional; 
XIII - PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional; 
XIV - PPC - Projeto Pedagógico do Curso; 
XV - PIC-ATAME - Programa de Iniciação Científica; 
XVI - FAD - Ficha de Avaliação Docente. 
Art. 2º As bases legais consideradas para definição do PCD-ATAME são a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a legislação trabalhista vigente, o Regimento 
da Faculdade e o contrato social da ATAME. 
Parágrafo único. Para efeito de implantação, o PCD-ATAME e suas posteriores 
alterações dependem da apreciação do COSUP e deliberação final da ATAME, 
observada a legislação em vigor. 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 3º São objetivos fundamentais do PCD-ATAME: 
I - estimular e valorizar a qualidade do desempenho acadêmico e científico do pessoal 
docente; 
II - possibilitar condições para promoção e ascensão funcional, visando ao crescimento 
profissional do docente, no exercício de suas atividades; 
III - criar condições de atratividade para absorver candidatos potencialmente 
qualificados para exercer a docência na Faculdade; 
IV - ampliar as condições de reconhecimento institucional à dedicação e à competência 
dos professores. 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA DA CARREIRA DOCENTE 

Art. 4º A carreira docente da Faculdade é constituída de quatro categorias: 
I - Professor Titular; 
II - Professor Adjunto; 
III - Professor Assistente; 
Art. 5º Além das categorias previstas no artigo anterior, a Faculdade pode contar com 
professores visitantes e professores associados. 

§ 1º São professores visitantes os docentes que, não mantendo relação empregatícia 
com a ATAME, assumirem, por tempo determinado, encargos de natureza acadêmica 
ou científica na Faculdade. 
§ 2º São professores associados os docentes que, pertencendo aos quadros de outras 
instituições de ensino superior ou de pesquisa, venham a assumir encargos 
temporários e especiais, vinculados ao ensino, à pesquisa ou à extensão, mediante 
convênio interinstitucional ou contrato especial. 
Art. 6º As categorias da carreira docente são distribuídas, para efeito de 
enquadramento e progressão horizontal, conforme a Tabela 1 anexa: 
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Art. 7º Os requisitos para acesso e enquadramento nas diversas categorias da carreira 
docente são os seguintes: 
I - Requisitos Gerais: 
a) o docente deve possuir habilidades e competências didáticas, científicas e 
profissionais para o exercício do magistério superior, bem como outros requisitos 
vinculados à vida acadêmica, constantes do Regimento da Faculdade, deste PCD- 
ATAME e de disposições fixadas pelo COSUP, com homologação da ATAME; 
b) o docente deve apresentar o diploma de graduação e os comprovantes dos demais 
títulos acadêmicos, didáticos e profissionais de que for portador, relacionados com a 
disciplina ou componente curricular que venha a ministrar ou que possam valorizar as 
atividades de pesquisa ou de extensão a serem desenvolvidas; 
II - Requisitos Específicos: 
Professor Assistente - privativo de portador de certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, com um mínimo de 360 horas 
de duração, ou diploma de mestrado ou doutorado, de acordo com as normas do 
sistema federal de ensino, na área de conhecimento que contemple a disciplina ou 
componente curricular que pretenda ministrar, e comprovada experiência docente de, 
no mínimo, um ano; 
Professor Adjunto - privativo de portador de diploma de mestrado ou doutorado, obtido 
em programa de pós-graduação stricto sensu na área de conhecimento que contemple 
a disciplina ou componente curricular que pretenda ministrar, de acordo com as normas 
do sistema federal de ensino; 
Professor Titular - privativo de portador de diploma de doutorado, obtido em programa 
de pós-graduação stricto sensu, ou ser portador do título de livre docente, na área de 
conhecimento que contemple a disciplina ou componente curricular que pretenda 
ministrar, de acordo com as normas do sistema federal de ensino. 

CAPÍTULO IV 
DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE GESTÃO ACADÊMICA 

Art. 8º Os integrantes do quadro docente da Faculdade podem ser designados para o 
exercício de cargos ou funções de planejamento, gestão ou assessoramento 
acadêmico. 
Art. 9º O docente designado para funções de direção, supervisão ou coordenação de 
cursos e programas ou outras funções de planejamento, gestão ou assessoramento da 
Faculdade pode continuar a atuar como professor, dedicando, no máximo, cinquenta 
por cento da jornada semanal de trabalho à docência, quando se tratar de professor 
incluído no regime de tempo integral. 

CAPÍTULO V 
DOS REGIMES DE TRABALHO 

Art. 10. Após habilitado e classificado em processo seletivo, o professor é contratado 
pela ATAME, mediante proposta do Diretor, devendo integrar um dos seguintes 
regimes de trabalho: 
I - Regime Especial (RE); 
II - Regime de Tempo Parcial (RTP); 
III - Regime de Tempo Integral (RTI). 
§ 1º Em qualquer regime de trabalho, o docente deve ser enquadrado, inicialmente, em 
uma das categorias do quadro docente da Faculdade, considerando os requisitos 

específicos definidos no inciso II do art. 7º, exceto quando o professor integrar o quadro 
suplementar. 
§ 2º O Regime de Tempo Integral será constituído de até um terço do corpo docente 
da Faculdade. 
Art. 11. O valor do salário-aula tem por base a legislação trabalhista vigente e, 
especialmente, a convenção coletiva ou dissídio coletivo de trabalho que abrange a 
categoria econômica dos estabelecimentos particulares de ensino superior e a 
categoria profissional dos professores. 
§ 1° O docente contratado em RE não pode ultrapassar a jornada semanal de quarenta 
horas semanais de trabalho. 
§ 2° O docente pode receber, além do salário-aula correspondente à categoria e ao 
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nível em que estiver enquadrado, gratificação por hora-atividade, para o desempenho 
de encargos extraclasse. 
Art. 12. O RTP e o RTI têm por base a legislação trabalhista vigente, com as seguintes 
características: 
I - é definido em jornada semanal de trabalho; 
II - a jornada semanal de trabalho no RTI é de quarenta horas, das quais até cinquenta 
por cento podem ser reservados para estudos, pesquisa ou iniciação científica, 
trabalhos de extensão, planejamento, gestão, avaliação e orientação e atendimento ao 
discente; 
III - a jornada semanal de trabalho no RTP é de, pelo menos, doze horas, das quais 
até vinte e cinco por cento podem ser reservados para estudos, pesquisa, trabalhos de 
extensão, planejamento, gestão, avaliação e orientação e atendimento ao discente; 
§ 1° A contratação de docentes em RTI ou RTP deve, cumulativamente, obedecer aos 
seguintes requisitos: 
I - ser preferencialmente feita a contratação de profissionais portadores do título de 
doutor ou mestre, obtido em programa reconhecido pelo Ministério da Educação ou, 
quando obtido no exterior, revalidado ou reconhecido por universidade brasileira ou, 
excepcionalmente, na falta dos primeiros, contratar professores com certificado de 
conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, de acordo com as normas vigentes 
para o sistema federal de ensino; 
II - obedecer ao quadro numérico de docentes, por categoria e regime de trabalho, 
definido pela ATAME, anual ou semestralmente, com base em informações da 
Diretoria. 
§ 2° A contratação deve ser feita mediante termo próprio, pelo prazo máximo de 
noventa dias, em caráter experimental, findo o qual a Diretoria promoverá a avaliação 
do desempenho do contratado e solicitará, a ATAME, a transformação do contrato para 
prazo indeterminado ou proporá a dispensa do contratado. 
§ 3° A inclusão ou exclusão de professor em RTP ou RTI é da competência da ATAME, 
mediante indicação do Diretor, semestralmente. 
Art. 13. Todo professor, independentemente do nível de carreira em que se enquadra 
será o único responsável para ministrar a disciplina que lhe for confiada. 
Art.14. Além de suas tarefas específicas, são deveres de todo membro do Corpo 
Docente, indistintamente: 
I – Assumir, por designação do respectivo Curso, encargos de ensino, pesquisa e 
extensão; 
II – Participar em atividades de supervisão ou avaliação de estágios curriculares, 
atividades complementares e trabalho de graduação; 
III – Orientar estagiários ou discentes para o desenvolvimento de Atividades 
Complementares; 
IV – Orientar a qualificação e defesa de trabalho de graduação; 
V – Participar em bancas de seleção de monitores, candidatos à iniciação científica ou 
a programas de extensão; 
VI – Assumir, superintender e fiscalizar o processo de docência, de pesquisa, de 
extensão e da avaliação da aprendizagem no âmbito das disciplinas sob sua 
responsabilidade; 

VII – 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; 
VIII – Encaminhar ao respectivo Curso, no início de cada período letivo, os programas 
de ensino, cronograma e atividades a seu encargo; 
IX – Registrar no Diário de Classe a matéria ministrada, a frequência dos alunos às 
aulas programadas e outros dados referentes às disciplinas e turmas de alunos sob 
sua responsabilidade; 
X – Encaminhar, na forma estabelecida, até o final de cada período letivo, os resultados 
do trabalho escolar de cada um de seus alunos em termos de frequência e 
aproveitamento; 
XI – Participar das reuniões para as quais for convocado; 
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XII – Cumprir os encargos e participar de comissões sempre que indicado, no interesse 
do ensino, da pesquisa e da extensão. 
XII – Realizar todos os lançamentos de avaliação e frequência dos acadêmicos no 
sistema de controle institucional. 
Art. 15. São deveres de todo membro do Corpo Docente, com titulação de Mestre e 
Doutor orientar a qualificação e defesa de trabalho de graduação, de especialização, 
dissertação ou de tese em programas mestrado e doutorado. 
Art. 16. Ao membro do Corpo Docente é vedado: 
I – Dirigir-se, desrespeitosamente, por qualquer meio, às autoridades constituídas; 
II – Deixar de comparecer ao serviço, sem causa justificada ou dele se retirar durante 
as horas do expediente, sem prévia autorização; 
III – Deixar de comparecer às reuniões, para as quais for convocado ou convidado, sem 
causa justificada ou dela se retirar, sem prévia autorização; 
IV – Tratar nas horas de trabalho de assuntos particulares, alheios ao serviço da 
Faculdade de Direito ATAME; 
V – Promover ou participar de manifestações que impliquem na conturbação da ordem; 
VI – Exercer atividades político-partidárias nas dependências da Faculdade de Direito 
ATAME.  
Art. 17 – O membro do Corpo Docente é responsável por todos os prejuízos que causar 
à Faculdade de Direito ATAME e à mantenedora, por dolo, omissão, negligência, 
imprudência ou imperícia. 
Parágrafo único – Os prejuízos e responsabilidades são apurados através de uma 
Comissão de Apuração designada pelo Diretor da Faculdade de Direito ATAME. 
Art. 18. A responsabilidade administrativa não exime o membro do Corpo Docente da 
responsabilidade civil ou criminal, pelo pagamento da indenização a que se refere o 
artigo 16 e seu parágrafo, bem como não o exime de pena disciplinar em que venha a 
incorrer. 
Art. 19. É igualmente responsabilizado o membro do Corpo Docente que, sem a devida 
autorização, atribua a pessoas estranhas à unidade de ensino o desempenho de 
encargos de sua responsabilidade e competência. 
Art. 20. Poderão ingressar no RTP ou RTI os professores com titulação de doutor, 
mestre ou especialista, em caráter excepcional, após aprovação do Diretor, que já 
desenvolvem ou que pretendem desenvolver atividades de ensino, pesquisa ou de 
extensão. 

CAPÍTULO VI 
DA ESTRUTURA SALARIAL 

Art. 21. A estrutura salarial deste PCD-ATAME é composta de Tabela de Referência - 
Tabela 2, anexa, contemplando os percentuais de progressão da remuneração por 
categoria e níveis dos docentes. 
Parágrafo único. O valor do salário-aula e do salário-atividade tem por base a legislação 
trabalhista vigente e a convenção coletiva, acordo ou dissídio coletivo de trabalho que 
abrange a categoria econômica dos estabelecimentos particulares de ensino e a 
categoria profissional dos professores. 
Art. 22. As bases de cálculo para remuneração do docente são as especificadas na 
convenção, acordo ou dissídio trabalhista, na forma da lei. Anexo Tabela 3 

Art. 23. A estrutura salarial do presente PCD-ATAME pode ser alterada pela ATAME 
sempre que houver necessidade de adequação à política salarial da categoria ou às 
tendências do mercado de trabalho. 

TÍTULO II 
DO ACESSO E DA PROGRESSÃO 

CAPÍTULO I 
DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 24. O processo seletivo para admissão de professor à carreira docente da 
Faculdade, de caráter consultivo, é fixado em ato do Diretor, após aprovação da 
ATAME, e no edital respectivo. 
Parágrafo único. Observado o resultado do processo seletivo, a contratação do 
professor é proposta pelo Diretor a ATAME, havendo vaga. 
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CAPÍTULO II 
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

Art. 25. A progressão funcional dos docentes far-se-á vertical e horizontalmente, seja 
em que regime houver sido admitido. 
§ 1° A progressão vertical propicia ao docente o acesso às categorias superiores 
àquela em que esteja enquadrado na carreira docente, desde que cumpridos os 
requisitos previstos neste PCD-ATAME, especialmente, os constantes no disposto no 
inciso II do art. 7º. 
§ 2° A progressão vertical será, sempre, no nível inicial da carreira pretendida, 
ocorrendo da categoria de Professor Assistente para a de Professor Adjunto e desta 
para a de Professor Titular. 
§ 3° A progressão horizontal é aquela que propicia ao docente o acesso aos níveis da 
carreira docente na qual o mesmo estiver enquadrado e resulta de avaliação efetuada 
pela Comissão de Avaliação Docente (CAD). 
§ 4º A progressão horizontal ocorre a cada cinco anos ininterruptos de trabalho, 
denominado, para fins de avaliação, de período de referência, contado a partir da 
admissão, do enquadramento ou da última progressão horizontal. 
§ 5º A progressão horizontal ocorrerá, alternadamente, observando critérios de mérito 
e antiguidade, na forma prevista neste Plano, de modo que o docente promovido por 
critério de antiguidade numa ocasião somente poderá sê-lo na ocasião seguinte por 
critério de mérito, sempre observado o prazo estabelecido no parágrafo anterior. 
§ 6º A solicitação de avaliação deve ser formulada pelo docente no período de primeiro 
de fevereiro a trinta e um de março. 
§ 7º O docente que iniciou suas atividades após o período de avaliação somente pode 
solicitar sua avaliação no ano subsequente ao de sua admissão, enquadramento ou 
última progressão horizontal e dentro do prazo estipulado no parágrafo anterior. 
Art. 26. A CAD tem a seguinte composição: 
I - Diretor, que a preside; 
II - um representante do coordenador de curso;          
III - um representante do corpo docente. 
Parágrafo único. O representante de qualquer das categorias tem mandato de um ano, 
podendo ser reconduzido, a ser escolhido e designado pelo Diretor. 
Art. 27. A CAD reúne-se no mês de maio de cada ano, com vistas a examinar e avaliar 
as solicitações dos docentes, visando a progressão horizontal, obedecidos os critérios 
fixados neste PCD-ATAME e as vagas estabelecidas pela ATAME. 
Art. 28. A progressão horizontal por antiguidade será definida levando em conta o 
tempo efetivo de serviço do docente dentro do respectivo enquadramento horizontal. 
Parágrafo único. Em caso de empate de docentes no critério previsto no caput, o 
desempate será efetuado levando em conta o tempo total de efetivo serviço prestado 
à Faculdade de Direito ATAME, sendo promovido o docente mais antigo neste critério. 
Art. 29. Constituem indicadores para a progressão horizontal dos docentes por mérito: 
I - produção científica, técnica, artística e cultural; 
II - desempenho docente; 
III - qualificação acadêmica e profissional; e 

IV - participação em atividades de pesquisa e extensão, de pós-graduação ou de 
gestão. 
§ 1° A produção científica, técnica, artística e cultural compreende o resultado da 
investigação científica, tecnológica e cultural relacionada com a área de formação e de 
exercício profissional do docente, podendo ser individual, em parceria ou em equipe, 
sendo atribuíveis ao docente um máximo de cento e vinte pontos totais na forma e 
condições a seguir especificadas: 
I - produção científica divulgada e publicada por editoras, revistas indexadas ou que 
tenham conselho editorial, considerando os seguintes parâmetros: 
quarenta pontos por livro publicado e produzido individualmente; 
vinte pontos por livro publicado e produzido em parceria; 
vinte pontos por artigo científico publicado em revista estrangeira indexada ou capítulo 
de livro; dez pontos por artigo científico publicado em revista nacional indexada, de 
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natureza científica, limitado a quatro artigos; 
dez pontos por trabalho científico de produção individual apresentado ou publicado em 
anais de congresso ou plenário ou de reunião científica, limitado a quatro trabalhos. 
II - produção técnica, com atribuição máxima de quarenta pontos, considerando os 
seguintes parâmetros: 
quarenta pontos por autoria individual de patente registrada no órgão governamental 
competente; 
vinte pontos por autoria de desenvolvimento individual de aplicativos; 
vinte pontos por autoria individual e execução de projeto técnico e desenvolvimento de 
produtos; 
vinte pontos por autoria de cursos ou produção de textos para a educação a distância; 
dez pontos por autoria de material didático ou instrucional impresso ou editado. 
III - produção artístico-cultural relacionada com a área de formação e de exercício 
profissional do docente, com atribuição máxima de trinta pontos, obedecidos os 
seguintes parâmetros: 
trinta pontos para mostra individual; 
vinte pontos por participação em exposição coletiva com, no mínimo, cinco obras; 
dez pontos, limitado ao máximo de vinte pontos, por curadoria de exposições; 
quinze pontos por produção de programas de rádio, televisão ou cinema; 
quinze pontos por direção de espetáculos e produções cênicas e musicais. 
§ 2° O desempenho docente, cuja avaliação é de responsabilidade da CAD, 
corresponde ao total máximo de cento e vinte pontos, atribuíveis em razão do 
atendimento aos seguintes requisitos: 
I - pontualidade e assiduidade, cabendo ao setor responsável pela apuração da 
frequência mensal a disponibilização da informação referente a cada docente à CAD, 
tendo em vista os seguintes percentuais de presença às aulas e demais atividades 
docentes programadas: 
dez pontos àquele que apresentar índice de presença entre 96% e 98%; 
quinze pontos àquele que apresentar índice de presença acima de 98%. 
II - participação nas reuniões dos órgãos colegiados a que pertencer, competindo ao 
presidente de cada órgão colegiado a disponibilização dos dados à CAD, sendo 
atribuíveis o máximo de quinze pontos a cada docente, independentemente do número 
de colegiados dos quais faça parte, calculados proporcionalmente entre o total de 
reuniões realizadas por todos os colegiados de que seja membro e a sua presença às 
mesmas. 
III - elaboração e cumprimento do plano de ensino do componente curricular de sua 
responsabilidade, cabendo ao colegiado de cada curso ou programa a atribuição dos 
pontos a cada docente e a disponibilização dos dados à CAD, sendo atribuíveis, no 
máximo, vinte pontos, assim distribuídos: 
cinco pontos pela elaboração e entrega de todos os planos de ensino no prazo 
estabelecido;quinze pontos pelo cumprimento integral de cada plano, mediante 
comprovação no Relatório de Atividades Docentes (RAD), apresentado pelo 
professor, no mês de dezembro de cada ano. 
IV - cumprimento de normas acadêmico-administrativas, referentes ao 
desenvolvimento das atividades inerentes ao processo de avaliação do desempenho 
escolar dos discentes, obedecendo às disposições contidas no Regimento da 
Faculdade e em resoluções do COSUP e os prazos estabelecidos no Calendário 
Acadêmico, cabendo ao setor competente o controle do atendimento às mesmas e a 
disponibilização das informações à CAD, atribuindo-se dez pontos, apenas àqueles 
que apresentarem cem por cento de cumprimento. 
§ 3° A qualificação acadêmica e profissional é avaliada considerando a participação do 
docente em programas de educação continuada, visando a atualização, a ampliação e 
o aprofundamento de conhecimentos na área do componente curricular sob sua 
responsabilidade, em áreas afins, em áreas temáticas objeto de sua linha de 
investigação científica na pesquisa ou na extensão, ou na área educacional, resultando 
na conclusão de cursos com acompanhamento e registro de desempenho satisfatório, 
mediante apresentação de atestado, declaração, certificado ou diploma, sendo 
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atribuído, neste indicador, o valor máximo de trinta pontos, com a seguinte distribuição: 
I - cinco pontos por cursos de atualização cuja soma do número de horas seja de, no 
mínimo, quarenta e dez pontos para cursos cuja soma do número de horas seja de, no 
mínimo, oitenta; 
II - quinze pontos por curso de aperfeiçoamento com, no mínimo, cento e oitenta horas; 
III - vinte pontos por curso de pós-graduação lato sensu, com o mínimo de 360h; 
IV - vinte e cinco pontos por programa de pós-graduação stricto sensu, em nível de 
mestrado; 
V - trinta pontos por programa de pós-graduação stricto sensu, em nível de doutorado; 
VI - trinta pontos por titulação em pós-doutorado. 
§ 4° À participação em projetos ou programas de pesquisa ou de extensão, realizadas 
no âmbito da Faculdade, é atribuído o total máximo de cinquenta pontos, mediante 
comprovação de conclusão da atividade e apresentação do relatório final ao órgão 
competente, no período da avaliação docente, obedecidos os seguintes critérios de 
pontuação: 
I - quarenta pontos pela coordenação de programas ou projetos de pesquisa ou projeto 
integrado de pesquisa e extensão e vinte pontos pela mesma atuação em programas 
ou projetos de extensão; 
II - vinte pontos pela atuação como pesquisador e dez pontos pela participação em 
projetos de extensão; 
III - dez pontos pelo exercício da função de orientador de alunos, assim distribuídos: 
cinco pontos pela orientação de, no mínimo, dois alunos no Programa de Iniciação 
Científica (PIC-ATAME); 
cinco pontos pela orientação de, no mínimo, dois alunos em atividades extensionistas; 
cinco pontos pela orientação de, no mínimo, dois alunos na elaboração de trabalho de 
graduação ou similar, em cursos de graduação; 
cinco pontos por, no mínimo, dois alunos orientados e acompanhados no programa de 
monitoria. 
§ 5° A participação em atividades de pós-graduação leva em conta os critérios 
seguintes, sendo atribuído o total máximo de quarenta pontos: 
I - quinze pontos por disciplina ministrada em programa de pós-graduação stricto 
sensu, limitado a trinta pontos; 
II - dez pontos por disciplina ministrada ou por trabalho de graduação avaliada em curso 
de pós-graduação lato sensu, limitado a vinte pontos; 
III - dez pontos por participação em cada banca examinadora de defesa de dissertação, 
limitado a vinte pontos; 
IV - quinze pontos por participação em banca examinadora de defesa de tese, limitado 
a trinta pontos; 

V - vinte pontos por aluno orientado na elaboração de dissertação defendida e 
aprovada, e trinta pontos por orientação de elaboração de tese defendida e aprovada. 
§ 6° Ao desenvolvimento de atividades de gestão acadêmica no âmbito da Faculdade 
são atribuíveis aos docentes um total máximo de quarenta pontos, assim distribuídos: 
I - quarenta pontos pelo exercício das funções de Diretor; 
II - vinte pontos pelo exercício das funções de executivas; 
III - dez pontos pelo exercício das funções de supervisor ou coordenador de programa 
de pós-graduação stricto sensu ou de cursos de graduação e de projetos ou programas 
de pesquisa e de extensão; 
IV - dez pontos pelo exercício das funções de direção, chefia e assessoramento de 
setores, núcleos ou órgãos assemelhados; 
V - cinco pontos pelo exercício das funções de coordenador-adjunto de cursos e 
programas de educação superior. 
§ 7° Na hipótese em que a produção científica, técnica, artística e/ou cultural seja 
realizada em parceria, o quantitativo de pontos atribuíveis será dividido igualmente 
entre os parceiros, salvo nos casos em que se exige a produção individual. 
§ 8° O total máximo de pontos a ser obtido na avaliação docente, em todos os 
indicadores descritos neste artigo, corresponde a quatrocentos pontos, por período 
trienal de avaliação. 
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Art. 30. Para registro e totalização dos pontos obtidos, a CAD utiliza a Ficha de 
Avaliação Docente (FAD), aprovada pela Diretoria, atendidos os aspectos descritos nos 
itens referidos nos parágrafos do artigo anterior. 
Art. 31. Será beneficiado com progressão horizontal o docente que, em relação ao total 
máximo dos pontos possíveis de serem obtidos, após cinco anos da progressão 
anterior e na categoria a qual pertence, atinja os percentuais mínimos, apurados pela 
CAD, de: 
I - na categoria de Professor Assistente: duzentos pontos; 
II - na categoria de Professor Adjunto: duzentos e oitenta pontos; 
III - na categoria de Professor Titular: trezentos e vinte pontos. 
Parágrafo único. O docente contratado que obtiver o número de pontos estabelecido 
no caput deste artigo, de acordo com a categoria funcional à qual pertença, terá sua 
remuneração reajustada no percentual correspondente à mudança de nível. 
Art. 32. O docente que, para atender interesses institucionais, estiver exercendo 
exclusivamente funções de planejamento e gestão acadêmica, é avaliado pela CAD, 
em substituição à avaliação prevista no inciso II do art. 29, nos aspectos de 
organização, planejamento, acompanhamento, avaliação e controle dos processos 
acadêmico-administrativos sob sua responsabilidade, respeitados os demais 
indicadores estabelecidos neste PCD-ATAME. 
Parágrafo único. Cabe à CAD fixar os pontos a serem avaliados em cada uma das 
funções administrativas, num total máximo de sessenta pontos. 
Art. 33. A cada cinco anos de efetivo e ininterrupto exercício, a partir da última 
progressão horizontal, o docente pode encaminhar ao seu superior hierárquico 
imediato requerimento solicitando progressão horizontal, instruindo o pedido com os 
documentos comprobatórios, de acordo com os indicadores explicitados no art. 29, 
combinado com o art. 31 deste PCD- ATAME. 
Parágrafo único. Cabe ao superior imediato encaminhar ao Diretor o requerimento 
previsto no caput, com as informações definidas pela CAD. 
Art. 34. As decisões da CAD são encaminhadas pelo Diretor, seu presidente, a ATAME 
para a efetivação das ações, no seu âmbito, na qualidade de entidade empregadora. 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 35. É facultado ao docente requerer junto à Diretoria a suspensão do contrato de 
trabalho para tratar de interesse particular, por prazo determinado, cuja decisão é 
condicionada aos interesses institucionais, mediante proposição do Diretor a ATAME. 
Art. 36. O afastamento de docente para frequentar curso ou programa de pós- 
graduação é regulamentado em resolução específica do COSUP. 

Art. 37. O regime disciplinar do corpo docente é definido no Regimento da Faculdade, 
que também contempla seus deveres e responsabilidades. 
Art. 38. Para a implantação deste PCD-ATAME competem à CAD as seguintes 
responsabilidades: 
I - propor o enquadramento de docentes nas categorias e níveis da carreira nos níveis 
da estrutura salarial, nos casos em que se faça necessário; 
II - zelar pelo cumprimento dos princípios, normas e procedimentos estabelecidos neste 
PCD-ATAME; 
III - analisar e propor providências para resolução de eventuais casos omissos; 
IV - apresentar propostas para posteriores alterações do PCD-ATAME, visando ao seu 
aperfeiçoamento. 
Art. 39. O enquadramento de professor na carreira docente, na estrutura salarial, bem 
como a designação e a dispensa de docente para o exercício de funções gerenciais e 
de assessoria na Faculdade, nos termos e condições estabelecidas neste PCD- 
ATAME, são formalizadas mediante ato do Diretor e executadas operacionalmente por 
este. 
Art. 40. O pedido de reconsideração ou recurso a respeito de decisão da CAD deve ser 
apresentado ao Diretor, com recurso, em instância final, na esfera administrativa, no 
prazo máximo de dez dias após o conhecimento da decisão pelo interessado. 
Parágrafo único. O COSUP tem o prazo máximo de trinta dias para deliberar a respeito 
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do contido no caput, nos termos do contrato social da ATAME. 
Art. 41. As vagas, por categoria docente, para efeito de contratação inicial ou 
progressão funcional, horizontal ou vertical são fixadas, anualmente, pela ATAME. 
Art. 42. A implantação deste PCD-ATAME será gradual, a partir de agosto de 2015, 
conforme plano semestral aprovado pela ATAME. 
Parágrafo único. Aos profissionais admitidos em RTI, além das atividades docentes em 
classe, serão alocadas as seguintes funções docentes extraclasse, conforme plano 
semestral, aprovado pela Diretoria e homologado pela ATAME: 
I - orientação de trabalho de graduação; 
II - orientação para o ENADE; 
III - participação na elaboração do Projeto Pedagógico de Curso e em Núcleo Docente 
Estruturante (NDE); 
IV - participação em bancas examinadoras ou de processo seletivo docente; 
V - orientação de estagiários; 
VI - orientação de atividades complementares; 
VII - participação em conselhos superiores e de cursos e em comissões especiais, 
como as de Ética, Biossegurança, Ética em Pesquisa; 
VIII - gestão de serviço ou órgãos acadêmico-administrativos; 
IX - participação em projetos de extensão e de pesquisa e orientação discente em 
projetos de iniciação científica; 
X - outras atividades determinadas pela Diretoria. 
Art. 43. Este PCD pode ser revisto ou alterado por decisão da ATAME. 
Art. 44. Os casos omissos são dirimidos pelo Diretor e devem ser submetidos à 
homologação da ATAME. 

 

ANEXOS 

TABELA 1 
TABELA DE PROGRESSÃO HORIZONTAL 

 

CATEGORIA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

PROFESSOR TITULAR I II III IV V VI 

PROFESSOR ADJUNTO I II III IV V VI 

PROFESSOR ASSISTENTE I II III IV V VI 

 
 

TABELA 2 
TABELA DE REFERÊNCIA PARA PROGRESSÃO 

HORIZONTAL 

 

 
 

CATEGORIA 

PERCENTUAIS DE PROGRESSÃO HORIZONTAL 
ÍNDICE 

I 
Acesso 

II 
5 anos 

III 
10 anos 

IV 
15 anos 

V 
20 anos 

VI 
25 anos 

PROF. TITULAR 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PROF. ADJUNTO 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PROF. ASSISTENTE 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

 
 
 

TABELA 3 
VALOR INICIAL DA HORA-AULA e HORA ATIVIDADE 
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CATEGORIA 
HORA-AULA (regência) 

ÍNDICE 
HORA-ATIVIDADE 

ÍNDICE 

PROFESSOR TITULAR 1,25 1,25 

PROFESSOR ADJUNTO 1,15 1,15 

PROFESSOR ASSISTENTE 1,10 1,10 

 

* O índice 1 corresponde ao valor da hora-aula e da hora atividade definido na 

legislação trabalhista vigente e na convenção coletiva, acordo ou dissídio coletivo de 

trabalho que abrange a categoria econômica dos estabelecimentos particulares de 

ensino e a categoria profissional dos professores. 

São metas do Plano de Carreira Docente: 

 
CRONOGRAMA DE ENQUADRAMENTO 

 
 

METAS A SEREM ALCANÇADAS NO PERÍODO 2017/2021 
(PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DO QUADRO DOCENTE) 

 

 
CATEGORIA/TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO EM 
HORAS/SEMANA 

TI 

40h(*) 

TP 
12 a 40h(**)

 

RE 
Horista 

TOTAL 
% 

Titular 2 15 0 70% 

Adjunto 1 4 0 20% 

Assistente 0 2 0 10% 

TOTAL 3 21 0 100 
(*) Sendo, no máximo, 20h em sala de aula. 
(**) Sendo, no máximo, 75% da carga horária semanal em sala de aula. 
 
 

4.2.6. POLÍTICAS PARA QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO CORPO DOCENTE 

A qualificação dos integrantes do corpo docente da Faculdade de Direito ATAME, 

inclusive para atender aos professores no domínio da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, será 

levada a efeito por meio do Plano de Capacitação Docente, conforme transcrito abaixo: 

 

PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

O Plano de Capacitação busca promover a melhoria da qualidade das funções 
de ensino, iniciação científica, extensão e gerência da Faculdade por meio de 
cursos de pós-graduação, de capacitações e de atualização profissional, 
oportunizando aos seus docentes condições de aprofundamento e/ou 
aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e 
profissionais. 

 
 

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 
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Art. 1º. A IES manterá um Plano de Capacitação Docente, de caráter 
permanente, de acordo com as normas e orçamentos aprovados pela 

Mantenedora, com recursos próprios e outros obtidos em órgãos federais de 
fomento, objetivando a melhoria da qualidade e titulação de seu corpo docente. 

Art. 2º. O Plano de Capacitação Docente propiciará o 
aperfeiçoamento didático-pedagógico de seus docentes pelo provimento   dos 
seguintes meios: 

 Apoio à titulação stricto sensu; 

 Apoio à titulação lato sensu; 

 Apoio à elaboração de projetos; 

 Provimento de informações sobre processos seletivos dos 
programas de pós-graduação reconhecidos pelo Ministério da 
Educação; 

 Concessão de ajuda para participação em cursos na própria 
instituição; 

 Apoio à participação em eventos de caráter técnico, cultural e 
científico; 

 Promoção de intercâmbios institucionais; 

 Apoio à publicação de textos, artigos, ensaios, livros e outras 
produções científicas. 

Art. 3º. A IES disponibilizará informações atualizadas sobre 
processos seletivos dos programas de pós-graduação reconhecidos pelo MEC- 
CAPES, nas suas áreas de atuação e interesse. 

Art. 4º. Poderá ser concedido afastamento aos docentes em regime 
de tempo integral para cursarem mestrado ou doutorado em programas 
reconhecidos pelo MEC-CAPES. 

§ 1º. Durante o período de créditos, o docente em tempo integral 
poderá ter até 8 horas semanais de afastamento, sem prejuízo do salário, pelo 
prazo médio previsto para conclusão dos créditos do curso. 

§ 2º. Durante o período de elaboração e defesa de dissertação ou 
tese, o docente poderá ter até 4 horas semanais de afastamento, sem prejuízo 
do salário, pelo prazo médio previsto para conclusão da dissertação ou tese. 

Art. 5º. Para beneficiar-se do afastamento para cursar mestrado ou 
doutorado, o docente deverá encaminhar solicitação ao Diretor da IES, com os 
seguintes documentos: 

 Requerimento de solicitação do afastamento; 

 Comprovante de matrícula no curso; 

 Comprovante de credenciamento do curso junto ao MEC-CAPES. 
Art. 6º. Os requerimentos de afastamento serão analisados pelo 

Coordenador do Curso, que encaminhará seu parecer para a decisão final  do 
Diretor IES. 

§ 1º. Aprovado o afastamento, o solicitante assinará termo de 
compromisso com a IES, comprometendo-se a permanecer na IES durante o 
período de concessão do auxílio acrescido de dois anos, sob pena de 
devolução dos recursos recebidos da IES. 

Art. 7º. Será concedida bolsa de estudo, aos docentes que se 
interessarem em cursar um segundo curso de graduação oferecido pela 
Instituição, conforme convenção coletiva de trabalho ou mais favorável, 

Art. 8º Serão oferecidos cursos de aperfeiçoamento sobre docência 
universitária. 

§ 1º. Os cursos serão organizados em módulos comuns a todos os 
professores ou em módulos específicos de acordo com as necessidades da 
IES. 

§ 2º. Os módulos e os créditos cursados terão certificação por 
conclusão das etapas oferecidas. 

§ 3º. A indicação dos professores será feita pelo Coordenador do 
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Curso, tendo prioridade os docentes com menor grau de titulação, maior carga 
horária e de acordo com as necessidades da IES. 

I – De forma sistemática, o plano de capacitação anual observará a 
necessidade de formação dos docentes da Faculdade de Direito ATAME no 
domínio da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Art. 9. A IES concederá bolsas para o docente nos cursos de pós- 
graduação lato e stricto sensu, conforme convenção coletiva de trabalho ou 
mais favorável. 

§ 1º. A indicação dos docentes para as bolsas deverá levar em 
consideração os de menor titulação, maior carga horária e as necessidades da 
IES. 

§ 2 º. Os requerimentos devem ser encaminhados ao Diretor da IES, 
para apreciação. 

§ 3o. Considerando as necessidades de cada curso, o Coordenador 
do Curso poderá encaminhar ao Diretor da IES a solicitação de aumento do 
número de bolsas para os cursos a que se refere o capitulo deste artigo, 
devidamente fundamentada. 

§ 4ª. O docente beneficiado com a bolsa deverá possuir uma carga 
mínima de 12 horas/aulas, salvo disposição contrária da IES. 

Art. 10. A IES poderá firmar convênios com instituições congêneres 
para o oferecimento de bolsas parciais aos docentes interessados em realizar 
cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Art. 11. A IES promoverá incentivos aos docentes para participação 
em eventos científicos. 

§ 1º. Quando o docente for conferencista ou participante de mesa 
redonda deverá abrir processo de solicitação de ajuda de custo, contendo: 

 A aceitação do trabalho ou convite para tal; 

 A programação do evento; 

 O orçamento detalhado das despesas; 

 O termo de compromisso, comprometendo-se a divulgar os 
resultados do congresso a seus pares. 

§ 2º. O docente que tiver interesse em participar de congressos como 
ouvinte deverá encaminhar solicitação de liberação do ponto durante os dias 
de ausência, juntamente com a programação do evento e o plano de 
anteposição, substituição ou reposição das aulas ao Coordenador de Curso. 

§ 3º Cabe ao Diretor da IES a decisão final sobre as solicitações de 
ajuda de custo ou de liberação de ponto. 

Art. 12. A IES promoverá, por meio de sua Diretoria, o apoio à 
publicação de textos, ensaios, livros e outras produções. 

 

Com base no Plano de Carreira Docente, elaborou-se o seguinte cronograma de 

capacitação e formação continuada: 

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES 
 

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO ANO/QUANTIDADE(*)
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Doutorado 4 0 1 2 1 

Mestrado 13 0 0 1 1 

Especialização 0 0 1 1 1 

Aperfeiçoamento 0 0 1 3 3 

Atualização 0 0 1 5 7 

Treinamento 0 1 1 5 7 

Eventos diversos 0 1 4 4 4 

TOTAL 17 2 9 21 24 
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(*) Quantidade de professores, por ano, beneficiado com os programas de pós- 
graduação, graduação e treinamento. 

 

4.2.7. POLÍTICAS PARA EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE – 2017/2021 

A Faculdade de Direito ATAME pretende que seu corpo docente seja expandido no 

período de 2017 a 2021, conforme quadro de titulação a seguir: 

 

TITULAÇÃO 
 

TITULAÇÃO 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 

Especialistas 0 0% 0 0% 1 5% 1 6% 1 4% 

Mestres 13 76% 13 76% 13 68% 14 63% 16 64% 

Doutores 4 24% 4 24% 5 27% 7 31% 8 32% 

TOTAL 17 100% 17 100% 19 100% 22 100% 25 100% 

 

4.2.8. REGIME DE TRABALHO E ENQUADRAMENTO DO CORPO DOCENTE 

Com relação ao regime de trabalho, o pessoal docente da Faculdade de Direito ATAME 

está sujeito aos seguintes critérios de prestação de serviços semanais: 

 TI - Tempo Integral: 40 horas semanais de trabalho, nelas reservados o tempo 

de pelo menos, 20 horas semanais para estudo, pesquisa, trabalhos de extensão, 

planejamento e avaliação; 

 TP – Tempo parcial: 12 ou mais horas semanais de trabalho, 

nelas reservados pelo menos 25% do tempo para estudos, 

planejamento, avaliação e orientação de alunos; 

 H – Regime Especial ou Horista: exclusivamente para 

ministrar aulas, independentemente da carga horária contratada. 

 

As horas de trabalho não utilizadas como carga didática do Docente serão distribuídas em 

preparo de aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, iniciação 

científica, encargos administrativos, reuniões de órgãos colegiados, trabalhos práticos ou atividades 

de assessoria e extensão a se desenvolverem na instituição ou em local determinado pela 

Faculdade. 

As atividades de iniciação científica, extensão e assessoria referidas no parágrafo anterior 

poderão ser remuneradas complementarmente, a critério do Diretor Geral. As demais atividades 
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devem ser prestadas obrigatoriamente na Instituição. 

 

 

CRONOGRAMA DE ENQUADRAMENTO 
 

 

METAS A SEREM ALCANÇADAS NO PERÍODO 2017/2021 
PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DO QUADRO DOCENTE* 

 
 

CATEGORIA 
TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO 

2017 2018 2019 2020 2021 

TOT TI TP H TOT TI TP H TOT TI TP H TOT TI TP H TOT TI TP H 

Assistente/Especialista O O 0 O O O 0 O 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Adjunto/Mestre 13 2 11 0 13 2 11 0 13 2 11 0 14 2 12 0 16 3 13 0 

Titular/Doutor 4 0 4 0 4 0 4 0 5 0 5 0 7 0 7 0 8 0 8 0 

TOTAL 17 2 15 0 17 2 15 0 19 2 17 0 22 2 20 0 25 3 22 0 

Tempo Integral – TI (40h/semanais): Sendo, no máximo, 20h em sala de aula. 
Tempo Parcial – TP (de 12 até 39h/semanais): Sendo, no máximo, 75% da carga horária semanal em sala de aula. 
Regime Especial – H (Horista) 

 

 

4.2.9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

DO TRABALHO DOCENTE 

A Faculdade de Direito ATAME oferecerá ao docente apoio, estrutura física e material 

possibilitando a realização de um trabalho didático-pedagógico de qualidade. Periodicamente é 

oferecida atividade pedagógica de capacitação, além de palestras e cursos ministrados por 

profissionais das diferentes áreas do conhecimento. 

A Faculdade assume que as funções básicas dos professores são conduzir, facilitar e 

estimular a aprendizagem. Também tem o entendimento que o professor exerce o papel de 

condutor da aprendizagem quando planeja sua disciplina e estratégias de ação de forma a levar 

seguramente os estudantes a estágios superiores de conhecimento; exerce o papel de facilitador 

quando transforma o conhecimento em algo apropriado para o nível de compreensão de seus 

estudantes e, por fim, exerce o papel de estimulador quando envolve os estudantes nos assuntos 

objeto de sua disciplina. 

Portanto, avaliar os professores enquanto condutores, facilitadores e estimuladores da 

aprendizagem é o objetivo da IES. Para o acompanhamento do desempenho acadêmico e 

profissional do docente, são feitas avaliações semestrais e estabelecidas estratégias para 

melhorias a partir dos resultados da avaliação institucional. 

O Acompanhamento e Avaliação da Atividade Docente propõe-se a melhoria de 
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desempenhos, com vistas à otimização de resultados. 

Nesse sentido, a Instituição, por intermédio de seus Coordenadores de Cursos, 

acompanhará e avaliará a atividade docente, por meio dos registros acadêmicos, quanto ao 

cumprimento de programas e consecução dos objetivos propostos, em consonância com as 

proposta da avaliação institucional, considerando: 

 o Plano de Atividade, no qual o professor dimensiona sua carga horária no 

semestre, especificando disciplinas e turmas, cursos atendidos, bem como 

horário disponível para extensão, preparação de aulas, supervisão e outras 

atividades. 

 a atualização do conteúdo programático e da bibliografia utilizada, tendo em vista 

a ementa e os objetivos propostos pela disciplina, desenvolvida pelo professor, 

no início de cada semestre, com vistas a reorientação, se necessário, da avaliação 

relativa a desempenhos e resultados, caracterizada como processual, pressupõe a 

retomada e reorientação de aspectos considerados, passíveis de aperfeiçoamento, 

observando as normas institucionais em vigência: 

- Metodologia a ser desenvolvida no Plano de Ensino; 

- Reuniões sistemáticas sobre o Projeto Pedagógico do Curso, para avaliação, 

planejamento e correções necessárias; 

- Acompanhamento por parte do Diretor Ajunto Acadêmico, dos registros do 

professor, quanto ao programa, frequência e avaliação do aluno; 

- Cronograma e relatórios de docentes e discentes, sobre as atividades 

complementares; 

- Relatórios e avaliações de Estágios; 

- Contatos informais com professores e alunos, enfocando: relacionamento 

professor/aluno, engajamento nas atividades do curso, assiduidade, 

pontualidade, etc.; 

- Avaliação discente em relação ao: desempenho do Professor, funcionamento 

do curso. 

A Avaliação Institucional contemplará a avaliação periódica do docente. Os resultados 

evidenciados serão divulgados entre os professores e órgãos administrativos da IES, como 

possibilidade de superação de pontos críticos. 
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De maneira assistemática, mas permanente, a atividade docente será ainda acompanhada 

e assessorada pelo coordenador do curso. 

Além disso, a Diretoria Adjunta Acadêmica e o Colegiado de Curso proporcionarão 

apoio didático-pedagógico aos docentes, sob a forma de assessoramento, em que se incluem: 

consultoria, assessoramento, divulgação de material informativo, indicação e encaminhamento a 

fontes de consulta, em entrevistas, contatos pessoais e outros. 

 

4.2.10. PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DOS PROFESSORES 

DO QUADRO 

A substituição eventual de professores terá a seguinte preferência: 

1. professor que integre o quadro docente da Faculdade e 

2. professor com mais de três anos de experiência de magistério e titulação igual ou 

superior à do professor substituído. 

A substituição será por prazo determinado, enquanto persistir o impedimento do 

professor responsável pela disciplina ou atividade. 

 

4.2.11. NÚCLEO DE APOIO DOCENTE (NAD) 

O Núcleo de Apoio Docente (NAD), a ser implantado após sua homologação e 

aprovação pelo Conselho Superior da Faculdade, encontra-se disciplinado a seguir: 

 

Regulamento do Núcleo de Apoio Docente – NAD da 
Faculdade de Direito ATAME 

CAPÍTULO I 
DO NAD E SEUS OBJETIVOS E AÇÕES 

Seção I 
Objetivos 

Art. 1º O Núcleo de Apoio Docente (NAD) possui os seguintes objetivos: 
I. proporcionar ao corpo docente apoio didático-pedagógico na elaboração 
dos planos de ensino, na ministração de aulas, na elaboração de provas, 
testes e exames e ambiente adequado à revisão e ao incremento de suas 
práticas pedagógicas; 
II. identificar e encaminhar as questões relativas ao desempenho docente, 
especialmente quanto às condições de trabalho, à qualificação e à 
participação no desenvolvimento da instituição, visando a melhor dedicação e 
os melhores resultados da prática de ensino. 

Seção II 
Ações Permanentes 

Art. 2º O NAD desenvolverá ações permanentes que visem a melhoria do 
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processo ensino-aprendizagem, das atividades pedagógicas e institucionais 
dos docentes.  
I. Apoio à execução dos projetos pedagógicos dos cursos e da organização 
das ementas das disciplinas: 
a) participar dos debates sobre os projetos pedagógicos, juntamente 
com as coordenadorias e os  colegiados de curso, mobilizando docentes e 
especialistas renomados, externos à instituição, para realização de grupos de 
estudos sobre organização curricular; 
b) apoiar a coordenadoria do curso no acompanhamento do 
desempenho docente, especialmente quanto à organização e o planejamento 
das aulas.  
II. Acompanhamento das condições de trabalho docente: 
a) elaborar relatórios periódicos sobre as condições de trabalho 
docente e suas repercussões no processo na aprendizagem; 
b) oferecer sugestões para atualização/capacitação docente, assim 
como melhoria da infra-estrutura física e acadêmicas. 
III. Acompanhamento do processo de qualificação docente: 
a) estimular a qualificação permanente dos docentes e avaliar os 
reflexos dessa política no desempenho docente, especialmente, em sala de 
aula; 
b) promover seminários, painéis ou eventos similares para atualização 
didático-pedagógica docente e para debates sobre as metodologias de ensino 
e de avaliação adotadas. 
IV. Modernização de práticas pedagógicas: 
a) organizar palestras e seminários que ordenem e estimulem a 
produção de material didático pelos docentes, tendo como referência os 
programas e projeto pedagógico do curso;  
b) difundir novas tecnologias de apoio ao trabalho docente, resultando 
em roteiros para a confecção de material didático e estimulando práticas 
diferenciadas de ensino. 
V. Eventos e atividades culturais de apoio à docência: 
a) organizar atividades gerais, abertas, que estimulem a reflexão e 
ampliem o repertório cultural dos docentes da instituição, como sessões de 
cinema, de música de escola, debates, mini-cursos, teatro, leitura, dentre 
outras; 
b) organizar atividades dedicadas à especialização de grupos 
docentes, na forma de cursos rápidos de extensão, de forma a ampliar 
associação de sua disciplina com os diferentes aspectos da realidade e das 
demais disciplinas do curso e programas da instituição.  
VI. Apoio institucional: 
a) difusão das ações da instituição, seus programas e atividades 
gerais, seu PDI, suas atividades de apoio ao ensino (extensão, pós-
graduação, iniciação científica, monitoria) e suas práticas administrativas;  
b) apoiar os docentes em relação às dúvidas ou deficiências 
enfrentadas no processo de aprendizagem, especialmente quanto ao 
relacionamento com os alunos; 
c) facilitar o contato entre os docentes, de forma a proporcionar a troca de 
experiências e a internalização das práticas identificadas como positivas à 
instituição, resultantes da experiência pregressa dos docentes. 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3º O Núcleo de Apoio Docente é um órgão de apoio à Diretoria 
Acadêmica e será coordenado por professor designado pelo Diretor.   

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 4º O NAD terá suas atividades planejadas semestralmente, e no fim de 
cada semestre será submetido ao Diretor o planejamento das atividades do 
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semestre seguinte, contendo justificativa, ações, cronograma de atividades, 
custos e resultados esperados.  
Art. 5º Caberá ao Diretor a aprovação institucional do planejamento. 
Art. 6º Cada atividade deverá conduzir a um relatório que será encaminhado 
ao Diretor Acadêmico. 
Parágrafo único. O Diretor Acadêmico definirá o encaminhamento institucional 
dos resultados descritos. 

CAPÍTULO IV 
DA INTERAÇÃO INSTITUCIONAL 

Art. 7º As atividades desenvolvidas pelo NAD deverão interagir com as da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a da Coordenadoria de Curso e 
do seu respectivo colegiado e outros setores ou comissões envolvidos no 
processo de capacitação e de carreira docente, devendo subsidiar as ações 
institucionais de qualificação permanente do processo de oferta de ensino e 
outras atividades acadêmicas e aquelas referentes à atualização do Projeto 
Pedagógico-Institucional e o Plano de Desenvolvimento.  

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º As disposições deste Regulamento serão complementadas por normas 
baixadas pelo Coordenador do NAD, ouvida a Diretoria Acadêmica e a 
Diretoria da Faculdade.  
Art. 9º Este Regulamento poderá ser alterado, no todo ou em parte, pelo 
Coordenador do NAD, ouvido o Diretor Acadêmico e o Diretor da Faculdade 
de Direito ATAME, e com posterior aprovação pelo Conselho Superior.  
Art. 10 Este Regulamento entrará em vigor na data de sua homologação, 
após aprovação do Conselho Superior da Faculdade. 

 

4.3. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

4.3.1.  OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

Os integrantes do corpo técnico-administrativo e de serviços de apoio serão 

selecionados e contratados segundo o Plano de Cargos e Salários, sob a égide da Consolidação 

da Legislação Trabalhista. 

No processo de seleção terá preferência o candidato que (pela ordem): 

1. apresentar maior grau de escolaridade; 

2. comprovar maior tempo de experiência nas funções para as quais está sendo 

selecionado; 

3. demonstrar capacidade de liderança e iniciativa. 

Os servidores não-docentes são contratados sob o regime da legislação trabalhista, 

estando sujeitos, ainda, ao disposto, sobre sua categoria funcional, no Regimento, no contrato 

social da Mantenedora, no Plano de Cargos e Salários e nas demais normas expedidas pelos 

órgãos da administração superior da Faculdade. 
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4.3.2. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE 

TRABALHO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

A organização das relações sociais e de trabalho dá sustentação à estrutura 

organizacional da Faculdade. O trabalho dinâmico e interativo do pessoal de apoio técnico- 

administrativo acarreta simultaneamente a formação e o fortalecimento institucional. 

A capacitação qualificação do pessoal técnico-administrativo da Faculdade de Direito 

ATAME é tarefa permanente, tendo como fundamento a associação da teoria com a prática, 

mediante cursos de aprimoramento em serviço, inclusive a profissionalização e ainda a 

locomoção do colaborador para fins de capacitação quando necessário. Sendo assim, a formação 

continuada de todos os funcionários é fundamental, visando o aperfeiçoamento das habilidades e 

conhecimentos nas diferentes áreas. 

Para isso, estabelecem-se as seguintes políticas: incentivo a formação continuada do 

corpo técnico; oferta de cursos voltados à atuação específica; oferta de cursos de relações 

interpessoais para o bom desempenho profissional; estímulo à participação em eventos sociais, 

culturais e científicos a serem promovidos pela Faculdade de Direito ATAME e outras entidades. 

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 Faculdade 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. 

A dimensão do corpo técnico-administrativo foi estimada em razão dos cursos e 

programas a serem implementados entre 2017 e 2021. Outras funções administrativas poderão ser 

criadas ou extintas, assim como poderão ser modificados os quantitativos de cada função, tendo 

em vista as avaliações institucionais e do PDI e o cumprimento do cronograma de instalação de 

cada curso solicitado, que depende de autorização do Ministério da Educação. 

Alguns serviços como os de limpeza e conservação e segurança patrimonial, poderão ser 

terceirizados, assegurando-se, em contrato, o atendimento integral aos objetivos e metas deste 

PDI. 

O pessoal técnico-administrativo é beneficiado pelo Plano de Cargos e Salários (PCS), 



 __________________________________________________________________________________103 
Av. República do Líbano - nº1551, Ed. Vanda Pinheiro, 2º, 3º e 5º andar -  Setor Oeste - Goiânia-GO                        

CEP: 74.115-030. (62) 3224-7977 – www.atame.edu.br 

 

 

 

que estabelece critérios de admissão e progressão na carreira do Quadro do Pessoal Técnico 

Administrativo (QPTA) da Faculdade de Direito ATAME. 

O Plano de Cargos e Salários da Faculdade de Direito ATAME tem como princípios: 

 acesso ao QPTA mediante seleção, a partir da qualificação requerida para o 

cargo, função ou emprego; 

 valorização profissional mediante promoção de cargo em decorrência de 

avaliação de desempenho individual; 

 equivalência de remuneração, considerando a função desempenhada, sua 

qualificação, grau ou nível de complexidade e profissionalização; E 

 enquadramento e reclassificação decorrentes das avaliações periódicas de 

desempenho individual. 

Essa Política de Capacitação está devidamente divulgada junto ao seu corpo técnico- 

administrativo. Eis o PCS na íntegra: 

 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
Art. 1º O presente Plano de Cargos e Salários disciplina a seleção, o acesso, a 
progressão funcional, cargos e salários dos integrantes do Quadro de Pessoal 
Técnico-Administrativo da Faculdade de Direito ATAME, cuja entidade 
mantenedora é a ATAME EDUCACIONAL LTDA. 
Parágrafo único. A Faculdade de Direito ATAME, a ATAME EDUCACIONAL 
LTDA., este Plano de Cargos e Salários e o Quadro de Pessoal Técnico-
Administrativo passam a ser identificados, doravante, respectivamente, como 
Faculdade, Mantenedora, PCS e QPTA. 
Art. 2º O Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade de Direito ATAME é 
constituído pelos funcionários enquadrados nesta categoria e que prestem 
serviços de apoio técnico, administrativo e operacional, bem como de 
assessoramento a todos os órgãos e níveis hierárquicos da Instituição, que 
desempenhem as seguintes funções: 

 gerências, tais como: administração, controle, coordenação, supervisão e 
avaliação; 

 atividades técnicas de assessoria e suporte à administração superior ou 
intermediária, que demandem análises, pareceres, procedimentos e 
execução; 

 atividades de apoio administrativo; 

 atividades de apoio operacional em execução de serviços gerais, 
necessários ao bom desempenho institucional. 

Art. 3º O Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade de Direito ATAME é 
constituído pelas seguintes categorias: 

 Auxiliar de Serviços Gerais; 

 Auxiliar Administrativo; 

 Técnico Administrativo de Nível Médio; 

 Técnico Administrativo de Nível Superior. 
§ 1º - Auxiliar de Serviços Gerais é cargo da área administrativa que deve ser 
ocupado por funcionário com grau de escolaridade mínima de ensino 
fundamental completo e que desenvolva atividades de apoio administrativo   e 
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as de apoio operacional relacionadas a reformas, conservação, limpeza e 
manutenção da área física interna e externa da instituição. 
§ 2º - Auxiliar Administrativo é cargo da área administrativa que deve ser 
ocupado por funcionário com Ensino Médio completo, que exerça qualquer 
atividade administrativa, auxiliando o profissional técnico-administrativo de 
nível superior ou o de nível médio. 
§ 3º - Técnico-Administrativo de Nível Médio é o profissional que atue na área 
administrativa, com Ensino Médio completo, com habilitação técnica, que 
desenvolva atividades técnico-administrativas específicas da sua área de 
competência e auxilie o profissional técnico-administrativo de nível superior. 
§ 4º - Técnico-Administrativo de Nível Superior é profissional que atue na área 
administrativa, com curso superior completo, específico para a área de nível 
superior, que exerça atividades em nível superior. 
Art. 4º Este PCS tem como princípios: 
I - acesso ao QPTA mediante seleção, a partir da qualificação requerida para o 
cargo, função ou emprego; 
II - valorização profissional mediante promoção de cargo em decorrência de 
avaliação de desempenho individual; 
III - equivalência de remuneração, considerando a função desempenhada, sua 
qualificação, grau ou nível de complexidade e profissionalização; 
IV - enquadramento e reclassificação decorrentes das avaliações periódicas de 
desempenho individual. 
Art. 5º O PCS está estruturado por cargos de acordo com a estrutura 
organizacional da Faculdade. 
Art. 6º Os cargos representam a linha de atividade funcional, segundo a 
respectiva natureza, grau de responsabilidade, complexidade de funções. 
Art. 7º O ingresso no QPTA da Faculdade será por intermédio de recrutamento 
e seleção, aberto ao público, e de acordo com as normas fixadas no processo 
seletivo, pela Mantenedora. 
Art. 8º A admissão ao QPTA será no cargo, função ou emprego correspondente 
ao nível inicial, observados este PCS e a legislação pertinente. 
Art. 9º A contratação do pessoal técnico-administrativo obedecerá às normas 
da legislação trabalhista. 
Art. 10. Para fins de progressão funcional, os integrantes do QPTA serão 
avaliados anualmente por uma comissão, designada pelo órgão executivo da 
administração superior da Faculdade. 
Art. 11. A progressão funcional no PCS dar-se-á por promoção vertical e por 
promoção horizontal. 
Art. 12. A promoção vertical é aquela que propicia o acesso às classes 
superiores à que se encontra, desde que: 
possua qualificação educacional na área específica em que atua na Faculdade; 
possua qualidades pessoais e profissionais, com indicações positivas para o 
exercício de suas atividades, nas avaliações de desempenho individual; 
possua experiências anteriores merecedoras de conceito positivo e 
participação em atividades técnico-administrativas. 
Art. 13. A promoção horizontal é aquela que propicia o crescimento de 
integrante do QPTA ao longo das diversos níveis da classe na qual estará 
enquadrado, recebendo um ajuste salarial de 5% a cada cinco anos 
trabalhados. 
Art. 14. As disposições constantes do presente PCS aplicam-se desde logo 
para as reclassificações trienais decorrentes das avaliações. 
Parágrafo único. O enquadramento dos funcionários e as reclassificações 
decorrentes das avaliações quinquenais obedecerão à seguinte tabela: 
 

NÍVEL 
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CLASSES CATEGORIA 
I 

ACESSO 
II 

5 ANOS 
III 

10 ANOS 
IV 

15 ANOS 
V 

20 ANOS 
VI 

25 ANOS 

 

A 
Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

 

1,00 
 

1,05 
 

1,10 
 

1,15 
 

1,20 
 

1,25 

B 
Auxiliar 
Administrativo 

1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 

 
C 

Técnico 
Administrativo 
de Nível 
Médio 

 
1,00 

 
1,05 

 
1,10 

 
1,15 

 
1,20 

 
1,25 

 
D 

Técnico 
Administrativo 
de Nível 
Superior 

 
1,00 

 
1,05 

 
1,10 

 
1,15 

 
1,20 

 
1,25 

Art. 15. Os índices constantes em cada coluna da tabela referida no parágrafo 
anterior têm como referência o valor do salário mensal inicial, fixado para cada 
cargo, função ou emprego, a partir do nível I (1,00). 
Parágrafo único. O enquadramento, na Classe, dos cargos, funções e 
empregos é da competência da Mantenedora, segundo as normas técnicas 
adotadas. 
Art. 16. A avaliação da formação profissional continuada levará em conta a 
comprovação da conclusão de cursos, após enquadramento ou última 
avaliação procedida. 
§ 1º. Serão considerados somente os curso com relevância comprovada em 
função da atividade desenvolvida. 
§ 2º A duração dos cursos definirão os pontos a serem totalizados na avaliação 
final. 
§ 3º. A graduação dos pontos, pela duração dos cursos, obedecerá à seguinte 
tabela: 

 

 

N.º DE 
CURSOS 

DURAÇÃO 
(em horas) 

PONTOS PESO 
PONTOS 
TOTAIS 

Até 2 
Mais de 2 

30 a 60 
30 a 60 

1 
2 

20 
20 

20 
40 

Até 2 
Mais de 2 

60 a 180 
60 a 180 

2 
4 

20 
20 

40 
80 

Até 2 
Mais de 2 

180 a 360 
180 a 360 

4 
8 

20 
20 

80 
160 

Até 1 
Mais de 1 

> 360 
> 360 

5 
10 

20 
20 

100 
200 

 
 

§ 4º. Os pontos a serem considerados no presente item não poderão ser 
inferiores a vinte e não poderão ultrapassar duzentos. 
Art. 17. A avaliação do desempenho individual será procedida em três etapas: 
I - pelo responsável do setor onde o funcionário está lotado; 

II - pela Chefia do Núcleo de Recursos Humanos (NRH), que acompanhará o 
desenvolvimento das atividades dos funcionários, através de uma política de 
supervisão; 
III - por comissão designada pelo órgão executivo da administração superior. 
§1º A avaliação será graduada de zero a dez, admitido meio ponto. 



 __________________________________________________________________________________106 
Av. República do Líbano - nº1551, Ed. Vanda Pinheiro, 2º, 3º e 5º andar -  Setor Oeste - Goiânia-GO                        

CEP: 74.115-030. (62) 3224-7977 – www.atame.edu.br 

 

 

 

§2º Na totalização das avaliações previstas neste artigo, o nível de rendimento 
do funcionário decorrerá da média das avaliações em cada uma das etapas. 
§3º Na definição dos pontos totais para cada nível de rendimento serão 
considerados os seguintes graus e pontos: 

 

 
NÍVEL DE RENDIMENTO FAIXAS PONTOS TOTAIS 

EXCELENTE 
SATISFATÓRIO 

MÉDIO 

9,5 a 10,0 
7,5 a 9,0 
5,0 a 7,0 

475 a 500 
375 a 450 
250 a 350 

 

§4º Os pontos totais a serem considerados no presente item de 
avaliação não poderão ser inferiores a duzentos e cinquenta e não poderão 
ultrapassar a quinhentos. 

§5º Os mecanismos e os instrumentos a serem utilizados na 
avaliação do rendimento dos funcionários, respeitados as disposições 
constantes no presente PCS, serão fixados pela Mantenedora. 

Art. 18. Para o integrante do QPTA serão atribuídos pontos por 
atividades desenvolvidas em funções gerenciais e de assessoria, considerando 
a seguinte tabela: 

 

 
F U N Ç Ã O 

TEMPO 
MÍNIMO DE 
EXERCÍCIO 
(EM ANOS) 

 
PONTOS 

 
PESO 

 

PONTOS 
TOTAIS 

Direção Superior 
Direção Intermediária 

Direção de Unidades Básicas 
Assessoria 

Coordenadoria de Núcleo 

4 
4 
4 
4 
4 

10 
8 
4 
4 
4 

30 
30 
30 
30 
30 

300 
240 
120 
120 
120 

 
 

Parágrafo único. Os pontos totais a serem atribuídos, de acordo com 
a tabela do parágrafo anterior, não poderão ser inferiores a cento e vinte e não 
poderão ultrapassar a trezentos. 

Art. 19. Os pontos totais, atribuídos em cada item da avaliação, serão 
tratados estatisticamente, conforme a seguinte tabela: 

 

 
ITEM 

PONTOS  
PESO MÍNIM 

OS 
MÁXIMO 

S 

Formação (conclusão de cursos) 20 200 20% 

Experiência (funções gerenciais e de 
assessoria) 

60 300 30% 

Rendimento nas atividades executadas 250 500 50% 

T O T A I S 330 1.000 100% 

Parágrafo único. Excluídas as hipóteses expressamente previstas 
neste PCS, não haverá arredondamento dos cálculos na definição dos pontos 
totais ou das globalizações. 

Art. 20. A Mantenedora fixará, em dezembro de cada ano, a 
quantidade de cargos e vagas disponíveis para o ano seguinte, com os 
respectivos salários. 

Art. 21. A progressão funcional ocorrerá a cada cinco anos, a partir 
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de agosto de 2015, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e 
financeiras da Mantenedora. 

Art. 22. O presente PCS será implementado progressivamente, de 
acordo com o cronograma aprovado pela Mantenedora, a partir de agosto de 
2015. 

 
 

5. CORPO DISCENTE 

O corpo discente da Faculdade de Direito ATAME será constituído pelos alunos 

regulares e os alunos especiais, categorias estas que se distinguem pela natureza dos cursos a que 

estão vinculados. Aluno regular é aquele matriculado em curso de graduação, especialização, 

mestrado ou doutorado, ao passo que aluno especial é aquele inscrito nos demais cursos e 

programas, incluindo disciplinas avulsas. 

Os direitos e deveres do corpo discente, assim como seu regime acadêmico e 

disciplinar, estão disciplinados no Regimento da Faculdade. 

O vínculo institucional e as relações financeiras do aluno para com a Faculdade de Direito 

ATAME disciplinados em contrato de prestação de serviços educacionais, a ser firmado entre o 

aluno ou seu responsável e o ATAME EDUCACIONAL LTDA., para cada período letivo. 

O registro e controle acadêmicos obedecerão aos padrões de segurança, confiabilidade e 

transparência, com apoio em tecnologia de última geração (hardware e software), e pessoas 

especialmente treinadas para essas funções. 

 

5.1. FORMAS DE ACESSO 

Considerando o número de vagas autorizadas na graduação pelo Ministério da 

Educação, anualmente antes de cada período letivo, a Faculdade de Direito ATAME tornará 

público seus critérios de seleção de alunos nos termos do Art. 44, inciso II da Lei nº 9.394 de 1996, 

de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com as orientações dos entes 

regulatórios do sistema federal de ensino. 

Para cada processo seletivo, a Faculdade divulgará um edital estabelecendo critérios, 

datas para inscrição e realização das provas e/ou outros mecanismos avaliativos, bem como quais 

os cursos oferecidos, número de vagas para cada curso, prazos para inscrição, documentação 

exigida para inscrição, relação das provas e critérios de classificação/desempate e demais 

informações úteis. Os editais dos processos seletivos serão firmados pela Comissão de Acesso, 

designada pelo Diretor Geral. 
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A classificação será feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar 

o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos 

estabelecidos pelo Conselho Superior. A classificação obtida será válida para a matrícula no 

período letivo para o qual se realiza o concurso, tornando-se nulos seus efeitos, se o candidato 

classificado deixar de requerê-la ou em o fazendo, não apresentar a documentação regimental 

completa, dentro dos prazos fixados. 

A instituição poderá participar do processo seletivo unificado com outras instituições 

congêneres ou realizá-lo isoladamente. 

Em situações em que restarem vagas não preenchidas, a Faculdade de Direito ATAME 

poderá realizar-se novo processo seletivo, ou, sendo de interesse da instituição. Estas vagas 

remanescentes poderão ser preenchidas por alunos transferidos de outra IES ou portadores de 

diploma de graduação, desde que submetidos a um processo seletivo prévio. 

O acesso ao curso de graduação e de pós-graduação será sempre mediante processo 

seletivo. 

O processo seletivo para o curso de graduação será de duas modalidades: 

 processo seletivo semestral; 

 transferência entre IES mediante análise prévia do histórico e conteúdos 

curriculares de origem e diplomados. 

O acesso de graduados a novo curso de graduação poderá ser efetivado sem processo 

seletivo, quando o número de vagas for superior à demanda no processo seletivo regular ou em 

caso de preenchimento de vagas remanescentes. 

O processo seletivo para acesso aos cursos de pós-graduação lato sensu deverá constar 

da avaliação dos títulos e entrevista. 

A seguir, encontra-se detalhado os programas e atividades de apoio que serão 

destinados ao corpo discente da instituição. 

 

5.2. PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO 

A Faculdade de Direito ATAME implantará o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), 

após a homologação e aprovação 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico terá as seguintes atribuições: 
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 proporcionar atendimento e orientação psicopedagógica; 

 assegurar a adoção de medidas que garantam a acessibilidade plena, especialmente 

sob os aspectos atitudinal, metodológico e pedagógico; 

 supervisionar e orientar as atividades complementares e os estágios curriculares; 

 orientar e apoiar o aluno em suas atividades acadêmicas; 

 oferecer oportunidades de participação em atividades culturais, artísticas e sociais; 

 desenvolver articulações com empresas, órgãos públicos e instituições da 

comunidade social para o encaminhamento ao primeiro emprego, recolocação 

profissional ou para o primeiro empreendimento profissional ou econômico; 

 apoiar os diretórios ou centros acadêmicos legalmente constituídos. 

 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) está disciplinado conforme segue: 

 
Regulamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) 

 

CAPÍTULO I 

DO NAP E SEUS OBJETIVOS E AÇÕES 

Seção I 

Objetivos 

Art. 1º O Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP, possui os seguintes 
objetivos: 

apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, zelando pelas condições de 
ensino e de vivência institucional; 

prestar assistência psicológica e pedagógica aos alunos; 

promover a implantação de medidas que assegurem a acessibilidade plena, 
especialmente nos aspectos atitudinal, metodológico e pedagógico; 

garantir aos alunos o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e 
administrativas; 

analisar e encaminhar propostas de bolsas de estudos, de trabalho, de 
iniciação científica, de extensão e de monitoria. 

Seção II 

Ações Permanentes 

Art. 2º O NAP desenvolverá ações permanentes que visem a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem do educando. 

Acompanhamento do aproveitamento de aprendizado dos alunos: 

verificar, junto às turmas, o processo de aproveitamento, por meio de 
entrevistas motivadas dos alunos e preenchimento, por eles, da ficha de 
aproveitamento do ensino; 

avaliar os aspectos relativos à dinâmica das aulas, do material didático 
utilizado, das dificuldades encontradas, do processo de avaliação, das 
instalações e da utilização dos equipamentos disponíveis na instituição; 

analisar periodicamente os conteúdos e a organização curricular, visando 
especialmente, sua contextualização e adequação à formação competitiva ao 
mercado de trabalho; 
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assessorar o colegiado de curso na reformulação curricular e atualização do 
projeto pedagógico; 

monitorar os bolsistas de iniciação científica, de extensão e de monitoria. 

Serviço de informação ao corpo discente, tornado disponível informações 
relativas: 

ao processo de avaliação da aprendizagem; 

ao regime disciplinar; 

à titulação e experiência do corpo docente; 

ao PDI; 

ao planejamento pedagógico do curso, inclusive os de extensão, incluindo o 
currículo do curso; 

aos procedimentos de utilização da biblioteca e do laboratório; 

à disponibilidade de utilização de computadores para atividades de ensino e 
pesquisa; 

às informações sobre o acervo da biblioteca; 

bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação científica, de extensão e de 
monitoria; 

aos resultados das avaliações realizadas na instituição e no seu curso; 

à situação do curso quanto ao seu reconhecimento e outras informações de 
funcionamento administrativo da instituição. 

Eventos e atividades culturais: 

estimular os alunos a ampliarem seu repertório cultural, proporcionando 
atividades monitoradas de cinema, música, teatro, dança entre outras; 

promover mini-cursos e palestras de forma a estimular a associação do 
aprendizado com a realidade econômica e social da região; 

incentivar a formação de grupos de estudos e pesquisas sobre temas 
pertinentes ao ensino; 

estimular / orientar a participação na atividades complementares; 

realizar cursos de capacitação para o desenvolvimento de iniciação científica 
e de atividades de extensão e de monitoria; 

apoiar atividades de voluntariado. 

Serviço de apoio à inserção profissional: 

acompanhar as atividades práticas previstas nos currículos do curso, de 
forma a estimular a sua expansão e oferta regular pela instituição, e 
proporcionar aos alunos uma formação contextualizada e próxima de seu 
futuro ambiente profissional; 

organizar eventos com empresários dos diversos setores econômicos da 
região e com agentes governamentais, de forma a estimular o convívio da 
instituição com o meio econômico e a realização de programas de parceria de 
estágios e ensino continuado, para inserção regional; 

apoiar os alunos em relação à identificação de postos de trabalho e à sua 
colocação ou recolocação profissional. 

Serviço de ouvidoria e assistência psicopedagógica 

assistir aos alunos quanto às suas dificuldades em relação ao 
acompanhamento do curso, no processo de aprendizagem, e de convívio 
com colegas e docentes; 

zelar pelo bem estar do aluno e pelas condições psicológicas necessárias ao 
cumprimento de suas tarefas acadêmicas; 

proporcionar aos alunos uma interlocução direta com os dirigentes da 
instituição e seus docentes, garantindo a averiguação isenta e o 
encaminhamento, quando for o caso, de suas queixas. 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 3º O NAP é um órgão de apoio à Diretoria Acadêmica e será coordenado 
por professor designado pelo Diretor. 
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Art. 4º O NAP contará com a participação da coordenadoria de curso em suas 
atividades de atendimento ao educando, além dos demais serviços da 
instituição. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 5º O NAP deverá ter suas atividades planejadas semestralmente, e ao fim 
de cada semestre será submetido ao Diretor o planejamento das atividades 
do semestre seguinte, contendo justificativa, ações, cronograma, custos e 
resultados esperados. 

Art. 6º Caberá ao Diretor a aprovação institucional do planejamento. 

Art. 7º Cada atividade do NAP deverá conduzir a um relatório que será objeto 
de apreciação do Diretor Acadêmico. 

Parágrafo único. O Diretor Acadêmico definirá o encaminhamento 
institucional dos resultados descritos. 

Art. 8º O horário de funcionamento do NAP, inicialmente, será das 18 às 21h, 
e quando a instituição ofertar cursos e programas em mais de um turno, o 
NAP deverá funcionar durante, pelo menos, seis horas diárias, cobrindo os 
dois turnos. 

 

CAPÍTULO IV 

DA INTERAÇÃO INSTITUCIONAL 

Art. 9º As atividades desenvolvidas pelo NAP deverão interagir com as do 
Núcleo de Apoio Docente, da Comissão Própria de Avaliação, da 
Coordenadoria do Curso e dos seus respectivos colegiados, devendo 
subsidiar as ações institucionais de melhoria contínua do processo de 
aprendizagem e outras atividades acadêmicas, além daquelas referentes à 
atualização do Projeto Pedagógico-Institucional e o Plano de 
Desenvolvimento. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10 As disposições deste Regulamento serão complementadas por 
normas baixadas pelo Coordenador do NAP, ouvida a Diretoria Acadêmica e 
a Diretoria da Faculdade. 

Art. 11 Este Regulamento poderá ser alterado, no todo ou em parte, pelo 
Coordenador do NAP, ouvido o Diretor Acadêmico e o Diretor da Faculdade, 
e com posterior aprovação pelo Conselho Superior. 

Art. 12 Este Regulamento entrará em vigor na data de sua homologação, 
após aprovação do Conselho Superior da Faculdade. 

 

 

Com o objetivo de identificar carências ou necessidades dos alunos, a Faculdade de 

Direito ATAME disponibilizará o acompanhamento psicopedagógico desenvolvido por 

psicólogo pertencente ao NAP, mediante triagem e encaminhamento a profissionais 

especializados. Com o intuito de reduzir deficiências oriundas do ensino médio, serão 

desenvolvidos programas de nivelamento em língua portuguesa e matemática. 

Visando estabelecer um ambiente adequado ao êxito da aprendizagem, além da ação do 

NAP, a Faculdade de Direito ATAME apoiará os discentes por meio do atendimento extraclasse 

realizado por todos os setores da instituição (Secretaria Acadêmica, Biblioteca, Coordenadoria do 

Curso, Professores em TI e TP, entre outros). 
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Os laboratórios poderão ser utilizados pelos alunos, fora do horário de aulas, com a 

participação de monitores e/ou dos técnicos, para o reforço da aprendizagem prática. 

A biblioteca terá horário de funcionamento idêntico ao da instituição, de segunda a 

sexta-feira, e aos sábados no período matutino, para que os alunos possam realizar suas 

pesquisas bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo sem prejuízo da presença em sala de 

aula. 

A Coordenadoria do Curso estará disponível durante o horário de funcionamento da 

instituição, aberta a alunos e professores, para a abordagem de qualquer assunto ligado ao curso 

e ao desempenho discente. 

 

5.3. PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO 

O apoio financeiro ao discente poderá ser concedido, sob a forma de bolsa-monitoria, 

bolsa-iniciação científica e bolsa de estudos. 

Visando possibilitar aos discentes o acesso a programas de financiamento educacional do 

Governo Federal, a entidade mantenedora pretende, após o credenciamento da Faculdade, 

apresentar ao Ministério da Educação a carta de adesão ao Programa Universidade para Todos 

– PROUNI e ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES. 

 

5.3.1. BOLSA DE MONITORIA 

Os alunos da Faculdade de Direito ATAME podem participar do Programa de 

Monitoria destinado a propiciar aos alunos interessados a oportunidade de desenvolver suas 

habilidades para a carreira docente, nas funções de ensino, pesquisa e extensão. 

Os monitores auxiliarão o corpo docente na execução de tarefas didático-científicas, 

inclusive na preparação de aulas; de trabalhos didáticos e atendimento a alunos; de atividades de 

iniciação científica e extensão e de trabalhos práticos e experimentais. 

Ao corpo discente, os monitores auxiliarão, sob a supervisão docente, na orientação em 

trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com seu grau de 

conhecimento e experiência, conforme consta no regulamento de monitoria. 

A monitoria irá funcionar de acordo com o seguinte regulamento: 

 
 
 



 __________________________________________________________________________________113 
Av. República do Líbano - nº1551, Ed. Vanda Pinheiro, 2º, 3º e 5º andar -  Setor Oeste - Goiânia-GO                        

CEP: 74.115-030. (62) 3224-7977 – www.atame.edu.br 

 

 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MONITORIA 
 
Art. 1º A Faculdade de Direito ATAME, admitirá, sem vínculo empregatício, 
estudantes do curso de graduação nas funções de Monitor, tendo como finalidade a 
formação de futuros professores.  
Art. 2º São objetivos da monitoria: 
I - aproveitar o estudante que apresente rendimento escolar geral satisfatório e 
manifeste interesse pela docência e/ou investigação científica; 
II - assegurar oportunidade de cooperação do corpo discente ao cargo docente, nas 
atividades de ensino, iniciação científica e extensão; 
III - oferecer ao estudante que manifeste potencialidade para a docência e/ou 
investigação científica a oportunidade de desenvolver e aperfeiçoar-se, consolidando 
seu progresso científico. 
Art. 3º São Atribuições dos Monitores: 
I - colaborar com os professores nas tarefas didáticas e/ou atividades de iniciação 
científica e extensão, compatíveis com sua área de conhecimento; 
II - colaborar com os professores na elaboração, execução e avaliação dos planos de 
ensino da disciplina. 
Art. 4º A distribuição das vagas para monitor será feita pelo Conselho Superior, a 
partir da demanda de vagas encaminhada pela Coordenadoria do Curso. 
§ 1º Ao apresentarem suas reivindicações a Coordenadoria deve justificar o pedido. 
§ 2º Na distribuição das vagas será dada prioridade: 
I - disciplinas com aulas experimentais ou práticas; 
II - turmas com maior número de estudantes sob sua responsabilidade; 
III - as disciplinas que realizam atividades de investigação científica. 
Art. 5º A seleção deverá ser realizada anualmente e a abertura da inscrição será 
divulgada no quadro de aviso da Faculdade de Direito ATAME, no período fixado no 
Calendário Acadêmico, podendo submeter-se à seleção o estudante que satisfazer os 
seguintes requisitos: 
I - estar matriculado regularmente; 
II - não estar em dependência em nenhuma disciplina do curso; 
III - não ter reprovação na disciplina pleiteada, tendo sido aprovado na mesma com 
resultado igual ou superior a 8,0 (oito) na mesma; e 
IV - não ter sofrido sanção disciplinar. 
Art. 6º A seleção será realizada pelo professor da disciplina objeto de seleção, 
acompanhado de um professor indicado pelo Colegiado de Curso, que elaborarão 
programa específico de acordo com as peculiaridades da mesma e abrangerá: 
I - prova escrita; 
II - prova prática, quando a disciplina assim o exigir; 
III - exame do histórico escolar. 
§1º Serão aprovados os candidatos que obtiverem média mínima de 7,0 (sete) no 
procedimento de seleção. 
§2º Em caso de empate a classificação obedecerá à verificação dos critérios a seguir: 
I - maior média na(s) disciplina(s) pleiteada(s); 
II - maior média no curso. 
Art. 7º Preenchida as vagas de Monitoria oferecidas pela Faculdade de Direito 
ATAME, poderá ser admitido dentre os aprovados e não classificados o Monitor 
Voluntário que terá atribuições e deveres idênticos ao Monitor, exceto a remuneração 
prevista no art. 10 desta Norma. 
Art. 8º O exercício da Monitoria será de um ano letivo, podendo ser renovado desde 
que o estudante submeta-se e seja aprovado em nova seleção. 
Art. 9º O monitor exercerá suas atividades em regime semanal de doze horas, ficando 
vinculado ao professor da respectiva disciplina.  
Art. 10. A remuneração do Monitor se dará sob forma de desconto nas parcelas da 
anuidade escolar e corresponderá a vinte por cento do valor das referidas parcelas. 
Parágrafo único. O controle de freqüência do Monitor será feito pela Coordenadoria 
de Curso. 
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Art. 11. As atividades de Monitoria obedecerão a um plano de trabalho elaborado 
conjuntamente com o professor da disciplina e o monitor. 
§ 1º O plano de trabalho deverá ser elaborado de forma a não causar prejuízo às 
atividades regulares do estudante. 
§ 2º Na distribuição da carga horária deverá ser observado o seguinte limite: oito 
horas para atividades de classe e quatro horas para atividades extraclasse. 
Art. 12. Ao final do ano letivo o Monitor apresentará a Coordenadoria do Curso o 
relatório de suas atividades destacando os pontos cumpridos no seu plano de 
trabalho. 
Parágrafo único. O professor da disciplina deverá emitir parecer sobre o relatório e 
emitir conceito sobre o monitor. 
Art. 13. Visando a melhoria do Sistema de Monitoria, anualmente será procedida 
avaliação da atuação dos Monitores pelo Coordenador do Curso e Professores com 
quem desenvolveram suas funções. 
Art. 14. Será expedido declaração de exercício de Monitoria por disciplina ou grupo 
de disciplinas junto ao qual o Monitor desenvolveu suas atividades, firmada pela 
Coordenação do Curso e Diretor da Faculdade de Direito ATAME. 
Parágrafo único. Fará jus à Declaração, o Monitor cuja frequência em suas atividades 
tenha sido igual ou superior a setenta e cinco por cento e o conceito atribuído pelo 
professor igual ou superior a sete. 
Art. 15. Os casos não previstos nestas normas serão resolvidos pelo Colegiado de 
Curso, ouvido o colegiado competente. 
 

5.3.2. BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A iniciação científica é uma atividade de investigação, que integra a metodologia do 

processo de aprendizagem da Faculdade de Direito ATAME e será desenvolvida de acordo com 

o seguinte programa e a oferta de bolsas aos estudantes selecionados: 

 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

I - Definição 

A iniciação científica é uma atividade de investigação, realizada por estudantes de 
graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado por pesquisador qualificado, 
e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao 
desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto com 
os problemas oriundos da pesquisa. 

O Programa de Iniciação Científica da Faculdade de Direito ATAME (PIC-ATAME) 
consiste num instrumento de financiamento da pesquisa, complementar às outras 
formas de fomento, tanto internas quanto externas. 

 

II - Objetivos 

O PIC-ATAME é um instrumento que permite introduzir os estudantes dos cursos de 
graduação à pesquisa científica, configurando-se como poderoso fator de apoio às 
atividades de ensino.  

O PIC-ATAME tem como objetivos: 

 iniciar e apoiar o aluno na prática da pesquisa científica; 

 desenvolver a mentalidade científica, crítica e investigativa dos alunos; 
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 estimular o professor orientador a formar equipes de pesquisa; 

 identificar e estimular os alunos com vocação para a investigação científica. 

III - Administração, Monitoramento e Avaliação 

O gerenciamento do PIC-ATAME fica a cargo da Diretoria que, nos termos do 
presente regulamento, baixará todos os atos necessários à sua execução. 

O PIC-ATAME contará com um Comitê Diretor, com o objetivo de fornecer as 
diretrizes acadêmicas do programa, acompanhar e avaliar seu desenvolvimento, além 
de analisar e dar parecer sobre os pedidos de bolsas e sobre os relatórios dos 
bolsistas nos casos de renovação. 

O Comitê Diretor do PIC-ATAME será constituído por três professores doutores, 
designados por ato da Diretoria. 

O Comitê Diretor poderá solicitar à Diretoria, que decidirá sobre sua conveniência, a 
colaboração de consultores ad hoc, tanto do corpo docente da instituição, quanto de 
outras IES, desde que necessária em razão do caráter especializado dos projetos em 
análise. 

Para avaliação do primeiro ano de implementação do PIC-ATAME será criado o 
Comitê Consultor Externo, formado por três professores doutores, membros ou ex-
membros de comitês assessores de agências de fomentos, convidados pela Diretoria 
correspondente, na condição de consultores ad hoc, com o objetivo de avaliar o 
programa, bem como participar da análise dos pedidos de concessão de Bolsas de 
Iniciação Cientifica, nos padrões determinados pelo Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Cientifica do CNPq (PlBIC/CNPq). 

IV - Bolsas de Iniciação Científica 

A quota de bolsas de iniciação científica será fixada, até 31 de janeiro de cada ano, 
por portaria do Diretor. 

As Bolsas de Iniciação Científica serão distribuídas, conforme plano aprovado pela 
Diretoria, em base proporcional à densidade educacional do curso de graduação, e 
consistem em remuneração mínima de oitenta por cento do salário mínimo, segundo 
Plano de Trabalho do Bolsista. A opção por um ou outro regime será do bolsista.  

As Bolsas de Iniciação Científica serão concedidas, no âmbito de projetos de 
pesquisa de docentes da Faculdade de Direito ATAME, que sejam, 
preferencialmente, doutores, com maior carga horária na instituição e com produção 
científica relevante nos últimos três anos, ressalvados os casos especiais, a juízo do 
Comitê Diretor. 

Cada solicitante poderá pleitear, no máximo, três bolsas do PIC-ATAME, 
independentemente do número de projetos apresentados.  

O professor orientador deverá consagrar um mínimo de quatro horas-aula por 
bolsista, a titulo de orientação acadêmica. O professor orientador é pessoalmente 
responsável pelo acompanhamento das atividades do bolsista, devendo comunicar à 
Diretoria qualquer irregularidade ou inobservância do presente regulamento. 

A solicitação de Bolsa de Iniciação Cientifica deverá ser feita em formulário próprio 
acompanhado de projeto de pesquisa apresentado no padrão exigido pela Diretoria, 
conforme o roteiro para apresentação de projetos de pesquisa, além dos seguintes 
itens: 

 Curriculum vitae do professor orientador; 

 Histórico escolar do bolsista; 

 Plano de Trabalho para o Bolsista. 



 __________________________________________________________________________________116 
Av. República do Líbano - nº1551, Ed. Vanda Pinheiro, 2º, 3º e 5º andar -  Setor Oeste - Goiânia-GO                        

CEP: 74.115-030. (62) 3224-7977 – www.atame.edu.br 

 

 

 

O Plano de Trabalho do Bolsista, elaborado pelo professor-orientador, deverá conter 
os seguintes itens: 

 natureza do trabalho a ser executado; 

 carga horária semanal; 

 metodologia a ser empregada;  

 resultados esperados. 

Os projetos deverão ser encaminhados à Diretoria, com a chancela da coordenação 
do curso. 

Serão considerados, para a concessão das Bolsas de Iniciação Cientifica, os 
seguintes critérios: 

 titulação do professor orientador; 

 regime de trabalho do professor orientador; 

 consistência teórico-metodológica do projeto; 

 plano de trabalho proposto para o bolsista. 

Somente poderão ser indicados para as Bolsas de Iniciação Científica estudantes da 
Faculdade de Direito ATAME, regularmente matriculados, nas seguintes condições: 

 estejam em dia com as mensalidades escolares; 

 estejam cursando entre o terceiro e o penúltimo período letivo; 

 não tenham concluído outro curso de graduação; 

 possuam média geral igual ou superior a setenta; 

O aluno só poderá se indicado por um único orientador e para um único projeto. 

O desenvolvimento do trabalho dos bolsistas será acompanhado por meio de 
relatórios parciais (semestrais) e finais (anuais), elaborados pelos próprios bolsistas, 
sob supervisão do professor orientador. Os relatórios devem conter os seguintes 
itens: 

 Identificação (título, bolsista (s), orientador, unidade / departamento); 

 descrição das etapas desenvolvidas pelo aluno; 

 metodologia utilizada; 

 resultados alcançados; 

 conclusões; 

 referências bibliográficas. 

São obrigações do bolsista: 

 cumprir o programa e a carga horária de trabalho estipuladas pelo  professor 
orientador; 

 apresentar relatórios, parciais e final de suas atividades; 

 apresentar seminário na Semana de Iniciação Científica ou outras mostras 
determinadas pela Diretoria; 

 comparecer às atividades propostas pela Diretoria, no âmbito da formação geral 
para a pesquisa 

 assistir a palestras, encontros ou cursos, por determinação do professor-
orientador, desde que relevantes para o trabalho desenvolvido ou a formação para a 
pesquisa. 
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As Bolsas de Iniciação Científica terão duração de onze meses, com inicio em 1º de 
fevereiro e término em 31 de dezembro, do mesmo ano, exigindo-se do bolsista a 
carga horária mínima de oito horas semanais, admitindo-se a renovação por igual 
período, consoante solicitação do professor-orientador e parecer do Comitê Diretor. 

Os bolsistas deverão ser substituídos nos seguintes casos: 

 cancelamento ou trancamento de matrícula; 

 conclusão de curso; 

 a pedido; 

 por solicitação do orientador, devidamente justificada. 

O cancelamento da bolsa poderá ser feito a qualquer momento, devendo Faculdade 
comunicar ao bolsista com, pelo menos, trinta dias de antecedência. 

Somente farão jus ao Certificado de Bolsista de Iniciação Científica os alunos que, 
além do cumprimento de suas obrigações, tiverem seus relatórios e trabalhos 
apresentados na Semana de Iniciação Científica e aprovados pelo Comitê Diretor. 

V - Disposições Gerais 

Cabe à Diretoria a emissão dos certificados e declarações de Monitoria. 

A Diretoria pode, a qualquer tempo, suspender a concessão das Bolsas de Iniciação 
Científica desde que observadas as condições estabelecidas neste Regulamento. 

 

5.4. ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA 

Após o ingresso inicial, os alunos serão submetidos, regularmente, a avaliação, em cada 

disciplina, para identificação de possíveis falhas na formação no ensino médio. As necessidades 

identificadas serão objetos de análise para a definição do programa a ser ofertado ao aluno ou 

grupo de alunos. 

A Faculdade tem como programa permanente de nivelamento o curso de Redação, 

interpretação e produção de textos, a ser ofertado gratuitamente aos alunos matriculados nos 

cursos de graduação, no primeiro semestre letivo, sem prejuízo da oferta de outros programas de 

nivelamento para saneamento de eventuais deficiências identificadas pelos docentes. 

O apoio psicopedagógico será proporcionado pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico, 

descrito anteriormente. 

 

5.5. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

A Faculdade dará apoio aos estudantes no processo de organização dos diretórios ou 

centros acadêmicos, além de associações culturais, artísticas e desportivas. 

A convivência estudantil será estimulada, mediante a oferta de atividades artísticas, 

culturais e desportivas, na sede da Faculdade ou em instalações cedidas, mediante convênio, para 
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o desenvolvimento dessas atividades. 

 

5.6. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

A Faculdade de Direito ATAME, de acordo com o seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, criará, oportunamente, o Núcleo de Acompanhamento de Egressos – NAEg, 

visando a troca de experiência e a integração dos seus egressos com a Faculdade e a sociedade, 

para conhecer a sua realidade e oferecer formação continuada para os formados na Faculdade de 

Direito ATAME. 

A Faculdade de Direito ATAME, em apoio a seus egressos, acompanhará suas inserções 

no mercado de trabalho, suas dificuldades e vivências profissionais, por meio do cadastro de ex-

alunos, que será realizado a partir do formulário de Auto-Avaliação Institucional, a fim de 

mantê-los informados sobre os programas de pós graduação lato sensu, eventos científicos, como 

congressos, palestras e outros, promovendo a atualização de sua formação. 

Núcleo de Acompanhamento de Egressos – NAEg 

OBJETIVO GERAL 

O núcleo de acompanhamento de egressos da Faculdade de Direito ATAME, adiante 

apenas ―Faculdade‖ tem como objetivo geral criar mecanismos que permitam um contínuo 

planejamento do processo de ensino aprendizagem. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Manter registros atualizados de alunos egressos; 

Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras direcionadas a 

profissionais formados pela Faculdade; 

Divulgar a inserção dos alunos formados pela Faculdade no mercado de trabalho; 

Avaliar o desempenho institucional, por meio do acompanhamento da situação 

profissional dos ex-alunos. 

AÇÕES 

Para atingir a finalidade do núcleo de acompanhamento de egressos, a Faculdade 

apresentará das seguintes ações: 

Cadastro através de um banco de dados: será aplicado um formulário no site da 

Faculdade que o próprio egresso informará os dados pessoais. Neste cadastro deverá contemplar 

todas as informações dos ex-alunos, o curso realizado, a atuação no mercado de trabalho, as 
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dificuldades encontradas na profissão, o perfil de profissional exigido pelas empresas, para que 

possa se proceder a identificação de novos cursos de graduação, pós-graduação e 

aperfeiçoamento. As respostas serão tabuladas e analisadas pela CPA - Comissão Própria de 

Avaliação para encaminhar às Coordenações de Curso e Direção da Faculdade. 

Endereço eletrônico: Os egressos com senha eletrônica de egresso, possuirá um canal 

de comunicação virtual com a Instituição, que poderá ser realizado através da ouvidoria, para que 

possam sanar dúvidas, solicitar informações, fazer sugestões ou críticas. O feedback será dado 

por um profissional da Faculdade. Outro canal de comunicação é através do e-mail institucional 

da Faculdade no fale conosco. 

Promoção de eventos: Será realizado eventos tais como: palestras, seminários, 

congressos, fóruns, workshops, entre outros, e para atender à política de egressos, serão 

divulgados em maior amplitude para os ex-alunos, através de seus e-mails cadastrados, bem 

como divulgados na página eletrônica da Faculdade e nas redes sociais. 

A Faculdade convidará ex-alunos com a finalidade de relatar suas experiências, 

vivências, apresentação dos melhores TCC, com a finalidade de integração social dos ex-alunos 

com os alunos e a sociedade. 

 

6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

A Faculdade de Direito ATAME está situada na Avenida República do Líbano, nº1551, 

Edifício Vanda Pinheiro, SALAS 201, 301, 302, 501 e 502, Setor Oeste, no município de 

Goiânia, Goiás, numa área total de 1.006,67 m². Como sua localização fica na área central da 

Capital do estado de Goiás, sua redondeza conta com o setor de serviços bem estruturado, como 

lanchonetes, restaurantes, self-service, papelarias, bancos, hoteis e estacionamento. 

O imóvel é alugado, conforme contrato de locação anexado no sistema e-MEC. Para 

dirimir dúvidas sobre o imóvel, o contato na instituição é com Pedro Leandro Jordão, e-mail: 

pedro@atame.edu.br. 

Os ambientes atendem aos padrões exigidos quanto à dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação e acessibilidade, bem como o mobiliário às especificações exigidas. 

O edifício possuiu três elevadores e os ambientes permitem a circulação de deficientes 

físicos. Na área de circulação existem sanitários masculino, feminino e para pessoas com 

deficiência. Todos os ambientes são climatizados e com acesso a WI-FI. As salas de aula são em 

mailto:pedro@atame.edu.br
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número suficiente e adequadas ao número de alunos e de disciplinas dos cursos previstos neste 

PDI. Há salas destinadas para as funções administrativas, dos cursos e outras para o desempenho 

das atividades docentes, como salas de reunião, para orientação dos alunos. A biblioteca e o 

laboratório de informática estão localizados de forma estratégica para o acesso a todos os membros 

da comunidade acadêmica. Os espaços físicos possuem adequadas condições de salubridade para 

as instalações acadêmicas, administrativas e sanitárias. 

As dependências onde funciona a Faculdade de Direito ATAME são adequadas ao 

atendimento e desenvolvimento das atividades e programas curriculares dos cursos que oferece e 

dos que pretende implantar. No que diz respeito à dimensão providenciou-se espaço físico 

adequado para o número de usuários e para todos os tipos de atividades desenvolvidas na 

instituição. 

As especificações de serventias obedecem aos padrões arquitetônicos recomendados 

quanto à ventilação, iluminação, dimensão e destinação específica. 

As salas de aula, laboratório, biblioteca e outras dependências são de uso privativo dos 

corpos docente, discente e técnico-administrativo, permitido o acesso de pessoas estranhas 

quando da realização de eventos, encontros culturais, seminários ou em casos de expressa 

autorização da Direção. 

A infraestrutura física está à disposição dos alunos para atividades extraclasse, desde que 

pertinentes ao curso ofertado e dentro dos horários devidamente reservados. 

As salas de aula estão aparelhadas para turmas de até setenta alunos, para possibilitar 

melhor desempenho docente e discente. 

Além disso, a Faculdade prima pelo asseio e limpeza mantendo as áreas livres varridas e 

sem lixo, pisos lavados, sem sujeira e móveis sem poeira. Os depósitos de lixo estão localizados 

em lugares estratégicos, como próximos às salas de aula, na biblioteca, nas salas de estudo etc. 

As instalações sanitárias gozam de perfeitas condições de conservação e limpeza com 

pisos, paredes e aparelhos lavados e desinfetados. Para isso a instituição mantém pessoal adequado 

e material de limpeza disponível. 

Dispõe ainda de instalações apropriadas para o processo de ensino-aprendizagem 

disponibilizando recursos audiovisuais e equipamentos específicos, para cada curso. Os locais de 

trabalho para os docentes são inteiramente adequados às necessidades atuais, tanto em termos de 

espaço, quanto em recursos técnicos, mobiliários e equipamentos. 

As instalações possuem excelente nível de informatização, com as suas dependências 
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administrativas e acadêmicas servidas com modernos equipamentos. O corpo docente tem livre 

acesso às informações de secretaria, biblioteca e internet. Os alunos têm acesso ao sistema 

gratuito de WI-FI. 

Com relação ao atendimento às pessoas com deficiência, a Faculdade de Direito 

ATAME está atenta, pois cuidou para que suas instalações estejam livres de barreiras que 

impeçam a circulação dessas pessoas. 

No que concerne aos portadores de deficiência visual e auditiva, a Faculdade de Direito 

ATAME assume o compromisso formal de disponibilizar infraestrutura física, tecnológica e de 

recursos humanos necessários ao pleno desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas até 

a conclusão do curso, caso venha a ser solicitado pelo aluno. 

A seguir encontram-se detalhadas as instalações físicas administrativas da Faculdade, 

sendo que nestes primeiros 5 anos não há previsão de ampliação do espaço físico: 

 

 Ambientes/Quantidades/Área M2
 

 

Infraestrutura ATAME 
 

Qtde Área (M²) 

Almoxarifado Acadêmico 
 

1 5,87 

Área de Alimentação - Cantina 
 

1 28,38 

Área de Convivência e Circulação 
 

1 182,90 

Auditório 
 

1 
 

80,40 

Banheiro Feminino (3º Andar) 
 

1 5,47 

Banheiro Masculino (3º Andar) 
 

1 9,74 

Banheiro Feminino (2º Andar) 
 

1 15,00 

Banheiro Masculino (2º Andar) 
 

1 20,95 

Banheiro (Sala dos Professores) 
 

1 2,94 

Banheiro Masculino/Feminino – PNE 
 

1 

 

2,80 

Banheiro (Secretária Acadêmica) 
 

1 
 

3,20 
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Banheiro (Laboratório de Informática)  
 

1 
 

3,20 

Banheiro (sala para CPA e Reuniões) 
 

1 3,24 

Banheiro Feminino (biblioteca) 
 

1 9,74 

Banheiro Masculino (biblioteca) 
 

1 9,74 

Biblioteca 
 

1 

 

81,87 

Copa (3,88 m2 cada) 
 

2 7,76 

Depósito (0,65 cada) 
 

2 
 

1,3 

Diretoria 
 

1 
 

15,00 

Laboratório de Informática 
 

1 24,00 

Ouvidoria/ Sala do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico - NAP 

 
1 5,61 

Recepção 
 

1 3,24 

Sala de aula (71,00 m2 cada) 
2  

142,00 

Sala de aula (60,00 m2 cada) 
 

2 

 

120,00 

Sala de Coordenação de Curso 
 

1 

 

10,81 

Sala para a CPA e de Reuniões 
 

1 12,69 

Salas de Professores 
 

1 17,69 

Sala de Tempo Integral – TI  
 

1 15,27 

Sala do Núcleo Docente Estruturante – NDE/ NAD 
 

1 12,52 

Secretaria Acadêmica 
 

1 

 

20,77 

 

 Equipamentos e Mobiliário 
 

Equipamentos e Mobiliário 



 __________________________________________________________________________________123 
Av. República do Líbano - nº1551, Ed. Vanda Pinheiro, 2º, 3º e 5º andar -  Setor Oeste - Goiânia-GO                        

CEP: 74.115-030. (62) 3224-7977 – www.atame.edu.br 

 

 

 

Área de Convivência e Circulação  02 sofás  
 05 bebedouros  
 Cadeiras estofadas 
 Ar condicionado 
 Wi-fi 

Recepção 01 mesa 
01 cadeira 
01 gavateiro 
01 computador 
Ar Condicionado 
Wi-fi  Diretoria 01 mesa para escritório     
03 cadeiras 
01 Televisão 

  01 notbook 

01 sofá  

01 frigobar 
Ar condicionado 
Wi-fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
01  

Sala de Coordenação de Curso 01 mesa para escritório                               
03 cadeiras 
01 computador 

02 armários 

01 arquivo  
Ar Condiconado 
Wi-fi 

Secretaria Acadêmica 02 mesas para escritório 
04 cadeiras 
02 poltronas  
02 computadores 

  01 impressora 
  01 armário 
  01 arquivo 
  01 máquina de café 
  01 bebedouro 
  Ar Condicionado 
  Wi-fi 
 Sala dos Docentes 1 mesa de reunião 
05 cadeiras 
2 sofás 
01 TV 
01 frigobar 
01 cafeteira 
01 ar-condicionado 
Wi-fi 

Sala do NDE/NAD 02 mesas  
06 cadeiras  
01 armário                               
01 arquivo 
01 computador 
Ar condicionado 
Wi-fi 
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Salas de Aula (50 alunos) - em 
cada ambiente 

01 mesa (docente) 
01 cadeira (docente) 
50 cadeiras universitárias acolchoadas 
01 quadro branco 
01 projetor multimídia 
01 computador 
01 microfone 
01 caixa de som 
Ar Condicionado  
Wi-fi 

Salas de Aula (70 alunos) – em 

cada ambiente  

70 cadeiras universitárias acolchoadas 
01 quadro branco 
01 projetor multimídia 
1 computador 
01 mesa (docente) 
01 mesa (auxiliar) 
01 cadeira (docente) 
01 mesa de som com 6 canais 
01 microfone 
01 caixa de som 
Ar Condicionado 
Wi-fi 

Auditório 80 cadeiras universitárias acolchoadas 
01 quadro branco 
01 projetor multimídia 
01 computador 
01 mesa (docente) 
01 mesa (auxiliar) 
01 cadeira (docente) 
01 microfone 
01 caixa de som 
Ar Condicionado 
Wi-fi 

Tempo Integral  02 mesas para escritório 
04 cadeiras 
01 arquivo 
01 armário 
01 estante  
1 impressora 
2 computadores 

 Ar Condicionado 
 Wi-Fi 
 Ouvidoria/NAP 01 mesas para escritório 
02 cadeiras 
01 arquivo 
01 armário 

  01 computador 
  Ar Condicionado 
  Wi-fi 

Copa 01 Geladeira 
01 armário 
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Sala para CPA e Reuniões  01 mesa  
01 computador   
01 arquivo  
4 cadeiras  
1 impressora  
Ar condicionado 
Wi-fi 

Laboratório de Informática 01 bancada continua  
16 cadeiras 
16 computadores ligados à internet   
Wi-Fi 
Ar-condicionado 

Cantina 01 Balcão frio e quente 
01 Forno micro-ondas 
01 armário 
01 Freezer vertical 
01 forno eletrico  
Ar-condicionado  
Wi-fi 

Depósito 02 prateleiras  

Biblioteca 04 estantes 
01 bancada (bibliotecário) 
01 cadeira (bibliotecário) 

01 computador 
(bibliotecário) 
01 impressora/copiadora 
03 computadores/pesquisa-
alunos  
05 estações de estudos 
individuais   
1 sala de estudo grupo (1 mesa 
c/6 cadeiras, Ar-condicionado) 
Ar Condicionado 
1 Mesa para estudo 
8 Cadeiras 
Wi-fi 

 

 

 Laboratórios de Informática 
 

Equipamento Especificação dos equipamentos Qtde 2017 2018 2019 2020 2021 

Computadores 
Micro All-in-one LG QUAD/4G/500G W8.122V 240-L. 
BY3IPI BR 

16 16 16 16 16 16 

 

O Laboratório de Informática tem por objetivo o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa que necessitem de recursos computacionais. 

Este laboratório pode ser utilizado também, além das atividades práticas acadêmicas 

dos discentes, para prestação de serviços diversos ou até mesmo para utilização de outras 

instituições conveniadas com a Faculdade de Direito ATAME, desde que não prejudique o 

desenvolvimento das práticas didático-pedagógicas da comunidade acadêmica. 
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 Laboratórios Específicos 

 

Equipamento Especificação Quantidade 2017 2018 2019 2020 2021 

As atividades práticas das unidades curriculares que exigem a utilização de computadores serão realizadas em salas 

de aulas devidamente preparadas em “ambiente informatizado para atividades práticas educacionais”. Os espaços 

terão as dimensões recomendadas pelo professor, com aprovação do colegiado de curso, não ultrapassando o 

máximo de 25 alunos por turma. 

 

A organização, estrutura administrativa, operacional e configuração do Laboratório de 

Informática da Faculdade de Direito ATAME encontra-se disciplinada no Regulamento do 

Laboratório de Informática da Faculdade, transcrito na íntegra, a seguir: 

 
REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º Este regulamento trata da organização, estrutura administrativa, operacional e 
de configuração do Laboratório de Informática da Faculdade de Direito ATAME, bem 
como define normas para o acesso e uso de tal laboratório. 
Art. 2º Para efeito deste regulamento adotam-se as seguintes conceituações:  
I – Laboratório de Informática: o laboratório da Instituição que contém computadores 
e seus periféricos: mouse, teclado, monitor de vídeo, caixas acústicas, switch, routers 
ou qualquer outro equipamento considerado como pertencente ou vinculado à área 
de informática e/ou eletroeletrônica; 
 II - Usuário: Pessoa devidamente cadastrada pela Coordenação de Laboratórios e, 
por isso, com direito a acesso e uso do Laboratório de Informática. Normalmente são 
usuários: o coordenador de curso, os docentes, discentes e colaboradores técnico-
administrativos da Instituição durante seu exercício profissional. Mediante autorização 
da Coordenação de Laboratório, pessoas da comunidade também podem ser 
consideradas usuários, neste caso serão chamados de Usuários Convidados; 
III – Técnico de Laboratório: Empregado da Instituição designado para exercer 
funções administrativas, técnicas e/ou operacionais no Laboratório de Informática 
estando, sempre, identificado por meio de sua Carteira de Identidade Funcional 
(crachá);  
IV - Monitor de Laboratório: é um acadêmico da Instituição que, por meio da 
aprovação em exame de seleção específico, exerce atividade de apoio administrativo, 
técnico e/ou operacional no Laboratório de Informática. A atividade não se constitui 
vínculo empregatício, pois o regime de monitoria é considerado como Estágio 
Supervisionado por um docente (denominado de supervisor de estágio) e realizado 
na própria Instituição de Ensino. A Instituição, em cada início de período letivo, define 
o valor da bolsa de estudos como contrapartida às atividades realizadas sendo, 
sempre, um percentual relativo à parcela (mensal) da semestralidade fixada para o 
curso ao qual pertence o acadêmico; 
V – Coordenação de Laboratório: É o órgão responsável pelo gerenciamento do 
Laboratório de Informática da Instituição. Seu Coordenador deve ser um profissional 
da área de Informática e/ou Computação, sendo nomeado pela Diretoria. Estão sob 
sua coordenação o técnico e monitor de laboratório e, sob sua responsabilidade, todo 
o Laboratório de Informática. Com a anuência da Diretoria, a Coordenação de 
Laboratório pode designar, na unidade de ensino, um técnico responsável pelo 
laboratório;  
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VI – Carteira de Identidade de Usuário. Neste contexto, carteira de identificação na 
Instituição. Para o acadêmico é sua Carteira de Identidade Estudantil ou equivalente, 
conforme definido pela Diretoria. Para o docente, sua Carteira de Identidade 
Funcional na Faculdade. Para as pessoas convidadas, uma Carteira de Visitante, 
fornecida pelo serviço de recepção a todos aqueles que estão em visita às 
instalações da Instituição. 

CAPÍTULO II 
DOS DEVERES 

Art. 3º São deveres da Coordenação de Laboratório:  
I – Fazer com que o presente regulamento seja inteiramente cumprido; 
II – Conservar todo o patrimônio associado ao laboratório de informática (edificações, 
móveis, equipamentos e suprimentos); 
III – Autorizar, por escrito e em formulário próprio, o acesso aos usuários em casos de 
exceção; 
IV – Conceber, juntamente com a Coordenação de Curso e Coordenação de Ensino, 
os horários para a realização de aulas práticas (Horários de Laboratórios), cursos de 
extensão ou quaisquer outras atividades que utilizem o citado laboratório; 
V – Autorizar, por escrito e em formulário específico a tal finalidade, a saída de 
qualquer patrimônio do laboratório, desde que visando os interesses da Faculdade. 
VI – Autorizar, também por escrito, a entrada de quaisquer equipamentos de 
terceiros, especificando: a finalidade, o período de vigência da autorização, a(s) 
pessoa(s) responsável(is) pela entrada e retirada do equipamento. Deve, 
adicionalmente, delegar a responsabilidade de acompanhamento da operação a um 
técnico de laboratório e/ou monitor de laboratório; 
VII – Aplicar as sanções previstas aos usuários no caso de desrespeito às regras 
definidas neste regulamento; 
VIII – Informar à Direção, por meio de documento formal, as necessidades de 
expansão, atualização, manutenção ou quaisquer outras cujo objeto seja o laboratório 
sob sua responsabilidade; 
IX – Estabelecer, semestralmente, os horários de funcionamento diários para o 
laboratório de informática e divulgá-los aos usuários; 
X – Elaborar o Guia do Usuário de Laboratório de Informática onde deverão estar 
detalhados, além das normas explicitadas neste regulamento: 
a) a estrutura operacional (onde são explicitados pormenores a respeito da oferta de 
equipamentos, política de cadastramento de usuários, política de reservas de uso e 
horários de funcionamento); 
b) a estrutura de configuração de cada laboratório, tendo em vista as finalidades para 
as quais foi concebido e o público-alvo em questão; 
c) os serviços adicionais que serão oferecidos aos usuários e suas regras para 
utilização.  
Art. 4º São deveres do Técnico de Laboratório: 
I – Colaborar com a Coordenação de Laboratório para o cumprimento de todas as 
regras e determinações do presente regulamento; 
II – Ser assíduo, pontual e responsável com as atividades que lhe forem incumbidas 
pela Coordenação de Laboratório; 
III – Exigir a apresentação da Carteira de Identidade (Estudantil para os acadêmicos, 
Funcional para docentes e empregados, Visitante para pessoas visitantes e/ou 
convidados) para todos os usuários e, adicionalmente, registrar, conforme previsto 
neste regulamento, os horários de entrada e saída no laboratório; 
IV – Garantir o funcionamento dos laboratórios para a realização das aulas práticas 
constantes dos horários de laboratórios; 
V – Zelar pela integridade de todo o patrimônio instalado nos laboratórios; 
VI – Identificar equipamentos com problemas de software e hardware e, dentro de 
suas habilidades e competências, efetivar resolução do problema ou reportá-lo à 
Coordenação de Laboratórios para devidas providências; 
VII – Orientar os usuários de forma a dirimir dúvidas com respeito ao uso dos 
equipamentos; 
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VIII – Acompanhar e relatar aos órgãos competentes, conforme orientação da 
Coordenação de Laboratório, aspectos como: limpeza do laboratório, funcionamento 
da infra-estrutura (mobiliário, energia, iluminação e climatização), segurança 
(extintores de incêndio, portas de acesso, etc); 
IX – Manter o controle do uso do laboratório: disciplina, não utilização de programas 
indevidos (que não estejam previamente autorizados pela Coordenação de 
Laboratórios), acesso a sites, na Internet, que não são permitidos (sites de conteúdo 
não científico ou cultural); 
X – Manter em sigilo todas as informações que lhe forem confiadas (senhas de 
acesso para a realização de manutenção equipamentos, números de registro de 
licença de programas ou quaisquer informações de propriedade da Faculdade); 
XI – Reportar-se, imediatamente, à Coordenação de Laboratório em casos de 
exceção aos procedimentos estabelecidos; 
Art. 5º São deveres do Monitor de Laboratório: 
I – Auxiliar o técnico de laboratório do desempenho de todas as suas atividades; 
II – Respeitar as mesmas normas de conduta explicitadas no artigo anterior;  
Art. 6º São deveres do Usuário do Laboratório: 
I – Apresentar sua Carteira de Identidade do Usuário para acesso ao laboratório e, 
estando nestes, sempre que solicitado por Técnico ou Monitor de Laboratório; 
II – Trajar-se adequadamente ao ambiente acadêmico, ou seja: 
a) Para os homens é proibido entrar no laboratório: sem camisa ou com camiseta 
sem manga, de chinelo, em trajes de banho; 
b) Para as mulheres é proibido entrar no laboratório: de minissaia, em trajes de banho 
ou de chinelo;  
III – Atender, compulsoriamente, às orientações e determinações da Coordenação do 
Laboratório, Técnico e Monitor de Laboratório expressas por meio de avisos verbais 
ou escritos (cartazes, manuais de conduta, etc); 
IV – Ser responsável pela correta utilização dos equipamentos que lhe forem 
concedidos; 
V – Solicitar autorização para a utilização das impressoras; 
VI – Custear todo o material de consumo que empregar no laboratório (papel, fita ou 
toner de impressora, cartuchos de tinta, disquetes ou qualquer outro consumível) 
conforme a tabela definida e divulgada, no Mural de Aviso presente no laboratório, a 
esse respeito; 
VII – Guardar, com total sigilo, seu nome de usuário e senha de acesso aos 
computadores e quaisquer outros equipamentos presentes no laboratório. Qualquer 
atividade realizada com a sua identificação (ou seja: par contendo o nome de 
usuário/senha) estará sob sua responsabilidade. 

CAPÍTULO III 
DAS PROIBIÇÕES 

Art. 7º Durante a sua permanência no laboratório, não é permitido ao usuário:  
I – Entrar portando qualquer tipo de líquido (mesmo que em recipiente 
hermeticamente fechado), alimentos (incluindo: balas, chicletes, gomas e similares), 
cigarros ou charutos; 
II – Realizar a instalação de quaisquer programas de computador sem prévia 
autorização do técnico ou monitor de laboratório; 
III – Participar de salas de bate-papo (chat) na Internet; 
IV - Acessar a sites cujo conteúdo contenha material de cunho sensual, sexual ou 
pornográfico ou, adicionalmente, que não esteja permitido no laboratório (por 
exemplo: sites de jogos em rede); 
V – Ligar ou desligar: estabilizadores, no-breaks, servidores, impressoras, aparelhos 
de ar condicionado e projetores multimídia. Isto cabe a pessoas devidamente 
autorizadas: técnico e monitor de laboratório; 
VI – Copiar quaisquer programas de computador instalados nos equipamentos do 
laboratório. São exceções aqueles de domínio público (freeware), shareware e 
programas de demonstração (demos ou trials); 
VII – Entrar com qualquer tipo de computador e/ou periférico (próprio ou de terceiro) 
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ou, ainda, equipamento eletro-eletrônico que se enquadre no ramo da teleinformática 
(modens, hubs, placas-mãe, etc) sem devida autorização, por escrito, da 
Coordenação de Laboratório; 
VII – Praticar cenas amorosas (por exemplo: sentar-se no colo de outro(a), abraços, 
beijos ou carícias); 

CAPÍTULO IV 
DAS PENALIDADES 

Art. 8º Os docentes e técnico de laboratório estão sujeitos às penalidades previstas 
em seu contrato de trabalho, com a observância da legislação trabalhista vigente. 
Art. 9º Os discentes, ao infringirem as proibições definidas no Art. 7º, estão sujeitos a: 
I – Advertência verbal; 
II – Advertência por escrito, mas sem perda do direito de acesso e uso aos 
laboratórios de informática; 
III – Advertência por escrito, acompanhada de suspensão de seu acesso (e 
conseqüente uso) aos laboratórios de informática da Instituição em horário que não 
seja o de realização de aulas práticas das disciplinas que esteja cursando. A 
suspensão poderá durar de 01 (um) a 30 (trinta) dias úteis; 
Parágrafo único. Os casos disciplinares previstos no Regimento Geral poderão, 
concomitantemente, serem aplicados às penalidades acima definidas. 
Art. 10. Cabe à Coordenação de Laboratório, com base na gravidade da infração 
cometida pelo discente e, adicionalmente, aos aspectos circunstanciais, determinar 
qual das punições previstas no Art. 9º será aplicada em situação específica.  
Parágrafo único. A Coordenação de Laboratório poderá, a seu critério, convocar o 
discente a prestar esclarecimentos antes da emissão de seu parecer final. 
Art. 11. Caso um Usuário Convidado cometa alguma das infrações será, 
automaticamente, descredenciado de sua condição de usuário e, havendo danos à 
Instituição ou a terceiros, responderá legalmente por eles. 
Art. 12. Este regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

 

6.1. INFRAESRUTURA DE SEGURANÇA 

A Faculdade de Direito ATAME atenta às condições de segurança aos seus usuários, 

tendo em vista que as instalações são espaços destinados às funções acadêmicas, locou uma 

edificação que atende todas as condições de segurança com saídas de evacuação sinalizadas para 

o caso de emergência e com equipamentos adequados e de fácil acesso, proporcionalmente 

distribuídos, conforme normas legais. 

 

6.2. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

A política de infraestrutura que a Faculdade de Direito ATAME adotará, será a da 

manutenção preventiva, a qual ocorre todo fim de semestre letivo e início do próximo, 

preparando os ambientes e equipamentos para uso seguro e com qualidade, e também adotará a 

política de manutenção corretiva, sob demanda, ou seja, em qualquer necessidade de reparo, 

adequação ou instalação que necessitem rápida implantação, a Faculdade fará de imediato. 
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6.3. BIBLIOTECA 

A Biblioteca Profº. Taciana Balth Jordão, da Faculdade de Direito ATAME, terá como 

principal objetivo servir de apoio às atividades de investigação, oferecer suporte informacional 

aos programas de ensino, iniciação científica e extensão e atender às necessidades culturais de 

seus corpos docente e discente e de toda comunidade. 

A Faculdade de Direito ATAME considera que o conhecimento científico é um aspecto 

estratégico no processo de ensino e aprendizagem e que se potencializa quando é ofertado aos 

alunos e também aos docentes um serviço de informação especializado, estruturado, 

desenvolvido e bem preparado para selecionar informação técnica, cultural e científica. 

Nesse contexto, a Biblioteca Profº. Taciana Balth Jordão, da Faculdade de Direito 

ATAME, será parte estratégica do projeto institucional, com a finalidade de organizar e 

disseminar a informação, desenvolvendo atividades inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem, bem como a dinâmica e atualização de informações a serem observadas e geradas 

no desenvolvimento do ensino, iniciação científica e extensão. 

O sistema SEI - Sistema Educacional Integrado (módulo biblioteca) foi adotado para o 

gerenciamento de serviços da biblioteca. Permite acesso simultâneo de usuários; armazenamento e 

recuperação da informação; aplicação de multas, bloqueio automático de empréstimo quando o 

usuário estiver em atraso; empréstimo de material domiciliar e para consulta, devolução e 

renovação do material, cadastro de livros, emissão de etiquetas com código de barras, emissão de 

relatórios. 

Para a realização das ações externas, é envolvida toda a comunidade acadêmica em ações 

como conscientização ambiental, inclusão social e digital. Existe sala para estudos 

individualizados e em grupo, bem como o sistema de wireless, assim como a utilização do 

laboratório de informática como apoio. Existirá ainda o trabalho de monitoria por parte de alguns 

alunos no auxílio da pesquisa tanto no laboratório de informática, quanto na própria biblioteca. A 

atualização do acervo e os principais eventos da biblioteca serão divulgados por meio do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

6.3.1. ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

             O acervo será constituído por livros, periódicos, monografias, base de dados, 

multimídia e hemeroteca (artigos de jornais), abrangendo essencialmente a área do Direito, 
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em que a Faculdade de Direito ATAME irá atuar, sendo ordenado de acordo com 

Classificação Decimal Dewey - CDD. As obras serão catalogadas segundo as normas para 

registro do Código de Catalogação Anglo-Americano - AACR2. 

Estando a instituição de ensino superior em fase de credenciamento e, portanto, seu 

curso superior de Direito em processo de autorização, as bibliografias básica e 

complementar lançadas nos respectivos projetos pedagógicos estão em procedimento de 

aquisição. 

O acesso ao acervo será livre, com orientação da equipe de profissionais da 

Biblioteca Profª Taciana Balth Jordão, bem como informatizado, cuja consulta estará 

disponível ao discente por meio do portal do estudante. 

Com base na aquisição de títulos e exemplares para o curso de Direito e programas 

projetados no PDI, a Faculdade de Direito ATAME, elaborou o seguinte cronograma:                                   

                                                   LIVROS 

                                     Bibliografia Básica e Complementar 

Curso Quantidade 2017 2018 2019 2020 2021 

Direito 2.478 902 00 510 451 615 

 

                                                       

                                                          PERIÓDICOS/REVISTAS/JORNAIS 

Curso Quantidade 2017 2018 2019 2020 2021 

Direito 68 24 00 12 12 20 

 

Além do acervo específico do curso de Direito, a Biblioteca terá livros de referência que 

possam contribuir para a formação científica, técnica, geral e humanística da comunidade 

acadêmica. Os periódicos a serem assinados, em consonância com o projeto pedagógico do curso, 

serão os de informação acadêmica e científica, cobrindo as áreas do conhecimento em que a 

Faculdade atuar. 

As bases de dados serão as que possibilitem à comunidade acadêmica acesso a ampla 

informação sobre todas as áreas dos conhecimentos humanos, com ênfase para os cursos 

oferecidos, em todos os níveis.  

Para atender às disciplinas de formação pré-profissional e profissional, a Biblioteca 
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colocará à disposição de estudantes e professores acervo multimídia adequado ao curso oferecido, 

cuja atualização obedecerá à necessidade dos mesmos em cada período letivo. 

 

6.3.2. ÁREA FÍSICA DA BIBLIOTECA 

O espaço físico da Biblioteca Profª Taciana Balth Jordão da Faculdade de Direito 

ATAME possui 81,87m², com condições adequadas quanto à área física; área de leitura geral, 

individual e em grupo; área de acervo de livros, periódicos especializados e mídias; acesso a 

internet, bem como adequada gestão e informatização do acervo, pautada numa política de 

atualização e expansão do acervo, além do acesso às redes de informação. 

O mobiliário da Biblioteca Taciana Balth Jordão é adequado, de acordo com os 

princípios recomendados para as bibliotecas acadêmicas. O acervo está acomodado em estantes, 

devidamente distribuído. Os periódicos especializados contam com estantes expositoras para os 

títulos correntes. 

A Biblioteca Taciana Balth Jordão é adequada ao número de usuários e aos fins a que se 

destina e obedece aos critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem iluminada, limpa e 

segura. Além disso, este ambiente é adaptado às pessoas com deficiência e possui nas suas 

proximidades equipamentos de proteção contra incêndio. 

As instalações para estudos individuais e em grupo possuem espaços e mobiliários 

adequados, atendendo às necessidades dos estudantes e professores. 

 

Descrição M
2 

Área de leitura geral 58,87 

Área de leitura individual 5,00 

Área de leitura em grupo 6,00  

Área acervo livros 12,00 

Área total 81,87 
 
 

6.3.3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A biblioteca terá horário de funcionamento durante os três turnos, das 8h00 às 22h00, de 

segunda a sexta-feira e das 8h00 às 12h00 aos sábados, para que os alunos possam realizar suas 

pesquisas bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo sem prejuízo da presença em sala de aula. 
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6.3.4. PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

A Biblioteca Profª Taciana Balth Jordão contará inicialmente com o profissional 

habilitado MÁRCIO LUIZ FERNANDES BARBOSA, inscrito no Conselho Regional de 

Biblioteconomia da 1
a
 Região sob o número de registro: 3161, que responderá pela administração, 

e um auxiliar para prestar atendimento à comunidade acadêmica, além do pessoal que dará 

cobertura completa ao processo de informatização da biblioteca. 

Por meio do seu quadro de funcionários, a Biblioteca Profª Taciana Balth Jordão 

orientará trabalhos acadêmicos, com objetivo de auxiliar os usuários a encontrar as informações 

necessárias. Além disso, promoverá o acompanhamento durante a elaboração de trabalhos de 

conclusão de curso, de acordo com as normas da ABNT. 

No início de cada ano letivo será elaborado material didático onde constarão o 

regulamento da biblioteca e os procedimentos necessários para um atendimento adequado. 

Ainda, anualmente serão promovidos cursos de pesquisa no acervo e na rede internet. 

 

6.3.5. SERVIÇOS PRESTADOS PELA BIBLIOTECA 

A Biblioteca Profª Taciana Balth Jordão oferecerá a comunidade interna e externa os 

seguintes serviços: 

 Empréstimo domiciliar4; 

 Renovação de empréstimos; 

 Reserva de materiais; 

 Orientação para trabalhos científicos; 

 Comutação bibliográfica; 

 Levantamento bibliográfico; 

 Treinamento aos usuários.  

Além destes, outros serviços poderão ser disponibilizados, de acordo com a necessidade 

da comunidade, bem como pela adesão de novas tecnologias. 

4 A Biblioteca manterá o serviço de cobrança de penalidades por atraso na devolução de materiais 
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6.3.6. POLÍTICA DE AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

O acervo bibliográfico será atualizado constantemente, por indicação de estudantes e 

professores, por solicitação da coordenadoria e da equipe da Biblioteca Profª Taciana Balth 

Jordão, em razão de novas edições ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de 

publicações destinadas a subsidiar projetos de iniciação científica e extensão. Será dada 

prioridade, na aquisição de livros, àqueles indicados pelos professores como bibliografia básica e 

complementar de cada disciplina dos cursos ministrados, em todos os níveis.  

              Os coordenadores serão os responsáveis por efetuar o levantamento do acervo junto aos 

professores, bem como encaminhar a relação bibliográfica ao Colegiado de Curso e 

posteriormente à Diretoria para que autorize a aquisição. Os livros mais antigos serão mantidos 

para consulta histórica. 

Os títulos, assinaturas e materiais multimídia adquiridos, serão catalogados pelo 

Bibliotecário antes de serem disponibilizados. 

 

6.3.7. INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

A informatização da biblioteca Profª Taciana Balth Jordão merece especial destaque no 

projeto global de criação da Faculdade de Direito ATAME, em vista da consciência de que é 

preciso adotar uma política imediata, no que concerne à aquisição de equipamentos -

computadores e periféricos - e à contratação de pessoal técnico e operadores qualificados, em 

benefício dos padrões de desempenho institucional e do público usuário. 

A biblioteca disporá de infraestrutura de rede que a conectará a setores administrativos, 

com acesso a outros sistemas corporativos, bem como contará com provedor para disponibilizar 

acesso direto, mas controlado, do usuário aos serviços informatizados conectados a seu 

barramento de redes. 

Para facilitar o atendimento do pessoal técnico da Biblioteca e a própria comunidade 

acadêmica, contará com os seguintes equipamentos: 

 1 computador para administração e controle; 

 1 impressora e copiadora; 
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 3 terminais de acesso à Internet e consulta do acervo/pesquisa/internet 

Além do terminal da Biblioteca para acesso à Internet, a comunidade acadêmica terá à 

sua disposição os computadores dos laboratórios de informática para a consulta do acervo 

existente e demais serviços oferecidos pela Biblioteca da Faculdade. 

 

6.3.8. NORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

A seguir a transcrição integral do Regimento da Biblioteca: 

 
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA PROFº. TACIANA BALTH JORDÃO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Seção I 

Da Biblioteca 
Art. 1º A Biblioteca Profº. Taciana Balth Jordão da Faculdade de Direito ATAME, 
adiante apenas biblioteca, prestará serviços aos alunos, professores, funcionários, 
pesquisadores e comunidade. 
Art. 2º O acervo será formado por fontes de informação, tecnicamente organizadas, 
para leitura e pesquisa, possibilitando a transformação da informação em 
conhecimento, sendo composto por:  
I – Livros; 
II - Periódicos (jornais, revistas e informativos); 
 
Parágrafo único. Os documentos que compõem o acervo priorizarão as áreas de 
conhecimento do curso proposto para Faculdade de Direito ATAME, principalmente 
as bibliografias básicas e complementares, além das áreas afins.  

Seção II 
Dos objetivos da Biblioteca 

Art. 3º Seu principal objetivo, enquanto Biblioteca Universitária, será disseminar a 
informação para a comunidade acadêmica (alunos, professores e funcionários), 
atuando na transformação de cidadãos em profissionais qualificados, bem como 
atender à comunidade das proximidades, como: estudantes, pesquisadores e demais 
interessados, a fim de exercer o seu papel social de disseminar e democratizar o 
conhecimento. 

Seção III 
Das funções da Biblioteca 

Art. 4º A Biblioteca terá como funções: 
I - Selecionar, adquirir e organizar suportes de informação, livros e periódicos, de 
forma ágil e prática possibilitando a pronta recuperação e disponibilização dos 
mesmos.  
II - Proporcionar o auxílio à pesquisa, por meio da recuperação e disponibilização 
rápida e eficaz dos documentos solicitados. 
III - Empréstimos: 
a) Disponibilizar empréstimos, local e domiciliar, de livros para a comunidade 
acadêmica; 
b) Disponibilizar empréstimo local de livros à comunidade, ou seja, usuários externos. 
IV – Reservas: 
a) Consiste na reserva de documentos que se encontram emprestados, 
possibilitando, assim, a garantia de que os mesmos não serão emprestados para 
outros usuários os quais não tenham, previamente, feito cadastro no sistema de 
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reservas da biblioteca. 
V - Organizar e divulgar a seção de periódicos, com inúmeros títulos de diversas 
áreas do conhecimento – periódicos científicos, informativos e de entretenimento; 
VI - Manter, em condições adequadas, os espaços para estudos em grupo e as 
cabines para estudos individuais. 
Parágrafo único. Não serão disponibilizados empréstimos domiciliares de dicionários, 
revistas, jornais. Quanto aos livros do acervo geral, com relação aos títulos que 
constem de mais de um exemplar, não será permitido o empréstimo do último 
exemplar, a fim de que seja utilizado para pesquisas locais. Porém, os títulos que 
constarem apenas de único exemplar poderão ser emprestados. 

CAPÍTULO II 
QUADRO DE PESSOAL 

Seção I 
Da atribuição do Bibliotecário 

Art. 5º Ao bibliotecário compete: 
I – Prestar toda e qualquer informação aos usuários e ajudá-los na localização do 
material bibliográfico; 
II – Realizar empréstimos e promover consultas de todo o acervo; 
III – Atualizar diariamente a lista de informações dos usuários, verificando os atrasos 
nas devoluções de empréstimos, avisando os usuários em débito sobre o pagamento 
de multas; 
IV – Organizar e devolver todos os materiais retirados para pesquisas às estantes; 
V – Controlar a entrada e saída dos usuários, bem como sua postura dentro do 
recinto da Biblioteca; 
VI – Coordenar as atividades técnicas e rotineiras da Biblioteca, além de planejar e 
executar projetos de divulgação e adequação de seus produtos e serviços; 
VII – Elaborar levantamentos estatísticos para avaliação dos serviços prestados, e 
emissão dos relatórios mensais a serem encaminhados à diretoria; 
VIII – Supervisionar e orientar os estagiários de Biblioteconomia, bem como os 
auxiliares da Biblioteca, quando for o caso; 
IX – Realizar o treinamento de usuários e dos auxiliares; 
X – Elaborar e promover o serviço de alerta, bem como divulgar a biblioteca em todos 
os meios; 
XI – Receber sugestões de aquisições e providenciar o encaminhamento das 
listagens à diretoria; 
XII – Estar sempre fazendo pedidos de doações em geral; 
XIII – Fazer agradecimento de todas as doações recebidas; 
XIV – Controlar as assinaturas e os recebimentos de periódicos; 
XV– Colocar no relatório, com antecedência mínima de dois meses, quais os 
periódicos estão vencendo e lembrar no mês seguinte; 
XVI – Realizar pesquisas para os usuários, adequadamente, recuperando sempre a 
informação certa para cada usuário; 
XVII – Organizar e presidir, entre outras, as comissões responsáveis pela avaliação e 
descarte de materiais; 
XVIII – Apresentar relatório mensalmente até o dia cinco de cada mês, colocando os 
fatos e acontecimentos, relevantes ou não, assinado por todos os funcionários do 
departamento; 
XIX – Emitir Nada Consta, quando solicitado, para realização de matrícula, 
trancamento e/ou transferências; 
XX – Zelar pelo bom desempenho de todas as atividades, cumprindo e fazendo 
cumprir o Regimento Interno. 

CAPÍTULO III 
SERVIÇOS INTERNOS 

Seção I 
Do manual de serviços 

Art. 6º O manual de serviços, será parte integrante do Regimento Interno e será um 
instrumento para consulta dos funcionários da Biblioteca, com a descrição das 
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normas e procedimentos de rotina, evitando assim, que seja dado direcionamento 
diferenciado para uma mesma situação ou rotina de trabalho, além de facilitar o 
treinamento de novos funcionários e estagiários, e por fim, registrar as bases na qual 
a Biblioteca foi estruturada. 
§ 1º O manual visará à padronização na execução das tarefas desenvolvidas na 
Biblioteca.  
§ 2º As normas e procedimentos descritos no Manual de Serviços deverão ser 
rigorosamente seguidos, com as possíveis alterações devidamente registradas no 
Arquivo de Decisões. 

Seção II 
Do arquivo de decisões 

Art. 7º O Arquivo de Decisões será o documento onde se registram as ocorrências 
extraordinárias, sem previsão no Manual de Serviços, bem como as possíveis e 
futuras alterações nas situações e procedimentos desenvolvidos na biblioteca. 
Parágrafo único. Todos os procedimentos registrados neste Arquivo obedecerão às 
mesmas diretrizes e padronização do Manual de Serviços, devendo ser acatados com 
o mesmo rigor. 

Seção III 
Do processamento técnico 

Art. 8º O processamento técnico será composto pelas etapas de preparação de cada 
um dos documentos, desde sua entrada na Biblioteca até sua organização nas 
estantes, visando à recuperação da informação. 
Art. 9º São etapas do processamento técnico: 
I - Carimbar todos os livros e periódicos, com carimbo personalizado da Faculdade 
nas laterais e internamente, assim que chegarem à Biblioteca; 
II - Classificação dos documentos, que compõem o acervo, é feita utilizando o código 
de Classificação Decimal Dewey (CDD), tal classificação permite que os documentos 
fiquem agrupados de acordo com o assunto; 
III - Registro Automatizado em base de dados, após a classificação dos documentos 
que entram para o acervo da Biblioteca. 
IV - Indexação, processo de análise que é realizado em todas as publicações, durante 
a inclusão no Sistema; 
V - Etiquetagem, os documentos são etiquetados para a organização e visualização 
dos livros nas estantes.  
§ 1º A etiqueta será colocada na parte inferior da lombada, onde estarão localizados 
o número de classificação, as três primeiras letras da entrada do sobrenome do autor 
em caixa alta, em seguida as três primeiras letras do título em caixa baixa, a edição, o 
volume, o exemplar e o número de registro gerado pelo Sistema. 
§ 2º Esses dados comporão o número de chamada do livro, ou seja, o endereço do 
mesmo na estante. 

Seção IV 
Da elaboração de estatísticas 

Art. 10. As estatísticas serão os demonstrativos e informativos de todas as atividades 
desempenhadas pela Biblioteca através de seus servidores, bem como a utilização 
de serviços prestados e utilização dos computadores para pesquisas na Internet. 
§ 1º As estatísticas servirão de parâmetro para a avaliação dos serviços da 
Biblioteca, e também para a elaboração de projetos para indicar as tendências e os 
interesses dos usuários.  
§ 2º As estatísticas elaboradas deverão ser incluídas no relatório mensal da 
Biblioteca. 
 

Seção V 
Da seleção e treinamento de funcionários 

Art. 11. Todo funcionário contratado para prestar serviços na Biblioteca deverá 
receber antes de tudo, treinamento feito pelo Bibliotecário, onde serão abordados, 
entre diversos outros, os seguintes itens: 
I - Serviços de Referência: ressaltando-se as habilidades necessárias para interagir 
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com o usuário, promovendo uma comunicação eficaz e a realização de uma busca 
precisa e eficiente, permitindo que o usuário encontre sempre a informação 
necessária; 
II - Organização e Administração de Biblioteca: desenvolvendo as aptidões 
necessárias para a preparação dos materiais, organização do acervo e disseminação 
da informação e; 
III - Elaboração de Projetos: que, muito além dos serviços técnicos, exige do 
profissional um perfil crítico e empreendedor, sempre apresentando propostas 
inovadoras, numa busca incessante pela qualidade e pelo bom atendimento. 

Seção VI 
Da avaliação dos serviços 

Art. 12. Todos os serviços prestados pela Biblioteca estarão, permanentemente, 
sendo avaliados por meio de relatórios mensais, para a verificação da eficácia e 
eficiência no atendimento aos usuários, procedendo-se todas as alterações 
necessárias, seguindo-se as orientações e parâmetros deste Regulamento. 

CAPÍTULO IV 
POLÍTICA DE AQUISIÇÃO E DESCARTE 

Seção I 
Da política de Aquisição 

Art. 13. A Biblioteca receberá permanentemente, sugestões dos usuários internos 
(alunos, professores e funcionários) para a aquisição de novos títulos ou exemplares. 
§ 1º As sugestões recebidas serão avaliadas individualmente, verificando-se a 
relevância e pertinência para aquele título compor o acervo, de forma que atenda às 
necessidades dos alunos da Faculdade e à comunidade em geral. 
§ 2º Os títulos das bibliografias básica e complementar terão prioridades. 
Art. 14. A forma principal de aquisição de documentos será por meio de compra. 
§ 1º Além da aquisição por compra, também obteremos documentos por permutas e 
doações. 
§ 2º Todos os documentos obtidos através de permuta e doação serão submetidos à 
avaliação para verificar sua relevância e pertinência para compor o acervo geral da 
Biblioteca.  
§ 3º Os documentos que forem julgados irrelevantes serão encaminhados às 
unidades de informação que demonstrem interesse e necessidade da aquisição dos 
mesmos. 
Art. 15. O doador seja instituição ou pessoa física, deve ser informado sobre os 
critérios adotados para aceitação e inclusão dos materiais que estão sendo doados 
para o acervo, tendo em vista o custo com o tratamento técnico e armazenamento, 
que são idênticos ao daqueles adquiridos por qualquer outro meio de aquisição, o que 
poderá se tornar inviável a inserção de documentos no acervo que não serão 
utilizados devido ao seu conteúdo e/ou má conservação, o que provocaria a 
descaracterização do acervo e congestionamento dos espaços disponíveis nas 
estantes para as futuras aquisições. 

Seção II 
Da política de descarte 

Art. 16. Os materiais a serem descartados pela Biblioteca serão submetidos, a uma 
comissão de avaliação, composta por professores e servidores da Biblioteca, quanto 
à validade dos documentos, voltando-se para a sua permanência ou não no acervo.  
Art. 17. Caracterizará como descarte: 
I - Materiais desatualizados, cujo assunto tratado seja comprovadamente 
ultrapassado; 
II - Material cujo preço de restauração seja superior ou equivalente ao de um novo 
exemplar e; 
III - Material que nunca ou foi muito pouco utilizado, constatando-se que o mesmo 
não deveria ter sido adquirido, ou depois de repetidos insucessos na tentativa de 
estimular o seu uso. 
Parágrafo único. Os jornais diários serão descartados quinzenalmente. 

CAPÍTULO V 
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NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 
Seção I 

Da política de atendimento 
Art. 18. São usuários da Biblioteca, todos os alunos matriculados, professores e 
funcionários, aqui denominados usuários internos. 
Parágrafo único. Também são usuários da Biblioteca membros da comunidade das 
proximidades, como: estudantes, pesquisadores e demais interessados, todos eles 
chamados de usuários externos, que busquem e necessitem dos materiais existentes 
na Biblioteca, de acordo com as normas e limitações previstas neste Regimento. 

Seção II 
Do treinamento de usuários 

Art. 19. O treinamento tem como objetivo principal à orientação de todos os usuários 
para a correta e melhor utilização dos produtos e serviços da Biblioteca. 
§ 1º Todos os usuários deverão passar por este treinamento antes da utilização dos 
serviços da Biblioteca. 
§ 2º Os treinamentos poderão ser realizados através de agendamento com os 
professores, para suas respectivas turmas em horário de aula ou individualmente, 
também por agendamento. A duração nunca deverá ultrapassar 20 (vinte) minutos, 
para que não se comprometam outras atividades acadêmicas. 

Seção III 
Do cadastro dos usuários 

Art. 20. O cadastro dos alunos da Faculdade no sistema da biblioteca é automático, 
após ter efetivado sua matrícula, bem como o pagamento da mensalidade, sendo 
exigido do aluno apenas o treinamento, oferecido pela biblioteca, para ter acesso aos 
serviços disponíveis. 
§ 1º Os professores e servidores da instituição estão automaticamente cadastrados 
no sistema de biblioteca da Faculdade. 
§ 2º Os usuários externos não necessitam fazer o cadastro, pois não poderão utilizar 
os serviços de empréstimo domiciliar, ficando o uso do material emprestado restrito 
às dependências da Biblioteca. 

Seção IV 
Da consulta ao acervo 

Art. 21. Todos os documentos existentes na Biblioteca podem ser pesquisados por 
meio de um terminal (microcomputador) de consulta onde os usuários têm acesso à 
base de dados da biblioteca com interface específica para essa finalidade. 
§ 1º O usuário pode contar com o auxílio do Bibliotecário para consultar a base de 
dados. 
§ 2º Todos os livros consultados no recinto da biblioteca deverão ser deixados sobre 
a mesa, não devendo ser recolocados nas estantes. 
Art. 22. Todo usuário deverá zelar pelo bom uso dos materiais e equipamentos 
disponíveis na biblioteca, pois tudo o que for danificado deverá ser reparado pelo 
causador do dano, e nos casos em que não for possível o conserto do equipamento, 
o mesmo deverá ser reposto. 
§ 1º Não é permitido o consumo de comidas ou bebidas de nenhuma espécie dentro 
das dependências da Biblioteca. 
§ 2º A conversa dentro da Biblioteca deve ser moderada, preservando o direito que 
os colegas tem de estudar com tranqüilidade; 
§ 3º O celular deverá ser desligado ao entrar na Biblioteca. 

Seção V 
Da circulação dos documentos 

Art. 23. Os documentos como: livros, revistas, jornais etc. poderão ser consultados 
dentro das dependências da Biblioteca. 
Art. 24. Os livros poderão ser retirados para empréstimo, de acordo com os seguintes 
prazos e quantidades: 
I - Livros: para alunos – até dois títulos, por sete dias corridos e para professores e 
funcionários – até quatro títulos por quinze dias corridos, renováveis por igual 
período, desde que não haja reservas para os mesmos; 
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Parágrafo único. O aluno não poderá retirar dois exemplares de um mesmo título. 
Art. 25. Será feita reserva quando os exemplares da obra solicitada estiverem 
emprestados. 
§ 1º O leitor não poderá estar de posse da mesma. 
§ 2º Assim que o exemplar reservado for devolvido, o leitor que o reservou terá até as 
21:30 horas do dia seguinte para fazer a retirada. 
§ 3º Após esse prazo, a reserva será automaticamente cancelada.  
Art. 26. Para os casos em que a procura pelo livro for muito grande, estes prazos 
poderão ser reduzidos, a fim de que todos os usuários possam ser atendidos 
adequadamente. 
§ 1º Este será o sistema de Circulação Especial, ou seja, os livros que estiverem 
nessa condição terão seu tempo de empréstimo reduzido para três dias. 
§ 2º O bibliotecário ou o professor poderá determinar qual título estará nessa 
condição. 
Art. 27. Para efetivar o empréstimo o usuário deverá apresentar um documento de 
identidade com foto. 
Art. 28. Caso haja interesse em renovar o material, o usuário deverá fazê-lo 
pessoalmente, e a apresentação do documento é obrigatória. 

Seção VI 
Da aplicação e cobrança de multas 

Art. 29. As multas serão cobradas por exemplar e dia de atraso, conforme tabela em 
vigor. 
Parágrafo único. Elas deverão ser pagas na tesouraria, no ato da devolução, havendo 
baixa do empréstimo somente após a quitação do débito. 
Art. 30. Os casos em que se aplicam multas serão: 
I - Atraso na entrega de documentos: a multa deverá ser paga no ato de devolução do 
documento, ficando o usuário suspenso de novos empréstimos até a quitação do 
débito; 
II - Extravio de documentos: em caso de perda ou dano o usuário deverá restituir à 
Biblioteca cedente outro exemplar da mesma obra de edição igual ou atualizada. 
Havendo atraso na devolução, além da reposição, será feita cobrança de multa por 
dia de atraso. Para publicações não mais editadas, a restituição será feita através de 
outra obra indicada pela Biblioteca; 
III - Danificação dos materiais e equipamentos: deverá haver a reposição ou reparo, 
caso seja possível, imediatamente após a ocorrência. 

Seção VII 
Do horário de funcionamento 

Art. 31. A biblioteca terá horário de funcionamento durante os três turnos, das 8h00 
às 22h00, de segunda a sexta-feira e das 8h00 às 12h00 aos sábados, para que os 
alunos possam realizar suas pesquisas bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo 
sem prejuízo da presença em sala de aula. 
Parágrafo único. Nos períodos em que a Biblioteca permanecer funcionando, sempre 
deverá ter a presença do bibliotecário. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 32. Todo usuário, interno ou externo, tomará conhecimento e deverá estar de 
acordo com todas as normas e procedimentos deste Regulamento para tornar-se de 
fato, usuário da Biblioteca Profº. Taciana Balth Jordão da Faculdade de Direito 
ATAME. 

 

6.4. SALA PARA A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO E DE REUNIÕES 

A CPA tem a sua disposição uma sala específica para seus encontros e atividades, com 

área de 12,69 m², o qual tem uma infraestrutura tecnológica que possibilite a realização, com 
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qualidade, do trabalho da Comissão. 

Essa sala também será utilizada como Sala de Reuniões dos órgãos colegiados da 

instituição. 

A utilização dessa sala será feita com base em escala previamente definida. 

Respeitando-se, principalmente, o horário estabelecido para as Reunioes Ordinárias da CPA. 

 

6.5. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

A mantenedora definiu que 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. 

 

6.5.1. COMUNICAÇÃO INTERNA 

Com ênfase na qualidade da educação, a comunicação interna terá por objetivo o 

fortalecimento das relações humanas; da contínua base informativa acerca de conquistas, 

filosofia de ensino e aprimoramento curricular; e da imagem da Faculdade de Direito ATAME, 

de modo a oferecer aos funcionários e alunos à melhoria na prestação dos serviços. 

A comunicação interna terá como público-alvo o corpo docente, corpo discente e corpo 

técnico-administrativo da Faculdade de Direito ATAME. 

Além, da existência de comunicação por rede de computadores, e informativos internos, 

a Faculdade de Direito ATAME desenvolverá as seguintes ações: 

 Quadros informativos nos corredores internos de acesso a mantida; 

 Encontros mensais da Direção Pedagógica com os representantes de sala, 

definidos pelas turmas; 

 Catalogação de endereço eletrônico por público de todos os envolvidos (alunos, 

professores, direção pedagógica, funcionários e parceiros) para circulares 

informativas de acordo com o assunto; 

 Formatação e desenvolvimento de portal da Faculdade de Direito ATAME com 

interação entre os envolvidos; incluindo um sistema de ouvidoria. 
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6.5.2. COMUNICAÇÃO EXTERNA 

A comunicação externa da Faculdade de Direito ATAME tem por objetivo o 

fortalecimento da imagem corporativa como instituição de ensino qualificada e diferenciada. A 

comunicação externa visará tanto a promoção dos cursos oferecidos como a divulgação da 

instituição.  

A comunicação externa terá como público-alvo alunos do ensino médio, ex-alunos, 

alunos graduados, alunos em graduação, comunidade formadora de opinião em geral. 

São ações da comunicação externa da Faculdade de Direito ATAME: 

 Implantação do portal da Faculdade de Direito ATAME contemplando as 

informações básicas, tais como: histórico da Faculdade, programa de cursos, 

datas dos processos seletivos, datas de início dos semestres, formulário de 

inscrição, resultados das avaliações institucionais recentes, ouvidoria etc. 

 Visitas a escolas do ensino médio, difundindo a importância do ensino superior e 

da escolha pela instituição de ensino adequada; 

 Distribuição de cartazes em pontos estratégicos da cidade, fixados em colégios 

secundaristas, associações de classes e locais de frequência do público-alvo; 

 Veiculação de anúncios institucionais em jornais expressivos da região, líderes e 

formadores de opinião; 

 Distribuição de folhetos com informações da Faculdade de Direito ATAME em 

instituições parceiras, feiras, seminários e demais eventos; 

 Convênios com empresas de Recursos Humanos e recrutamento, visando a 

integração empresarial e direcionamento de alunos ao mercado de trabalho; 

 Realizações de palestras e/ou seminários a serem realizados nas instalações da 

Faculdade sobre assuntos de interesse da comunidade em geral ou de um grupo de 

profissionais; 

 Padronização de logotipos da Faculdade nos produtos de papelaria comercial 

(papel timbrado, cartões de visita, envelopes e pastas). 

 

6.6. SALA DE APOIO DE INFORMÁTICA 

A sala de apoio de informática será compartilhada com o espaço do Laboratório de 
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informática, a qual será empregada em horário diferente do utilizado pelos usuários. 

 

 

7. ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA 

A Faculdade de Direito ATAME tem o compromisso com a acessibilidade e o 

atendimento prioritário às pessoas com deficiência conforme descrito a seguir: 

 

7.1. CONDIÇÕES DE ACESSO PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

A Faculdade de Direito ATAME atenderá à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que 

dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência que devem ser atendidos 

pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece as normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

Com respeito a alunos com deficiência as instalações físicas da Faculdade atende aos 

seguintes requisitos: 

 eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo 

acesso aos espaços de uso coletivo; 

 vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviço 

(disponíveis na lateral do edifício, não exclusiva da Faculdade); 

 elevadores, facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

 adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; 

 colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 instalação de lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira 

de rodas. 

No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, a Faculdade de Direito 

ATAME assume o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o 

curso de: 
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 manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impressora 

braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e 

fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento 

para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, 

réguas de leitura, scanner acoplado ao computador; 

 adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de fitas 

sonoras para uso didático; 

 assegurar sinalização adequada no ambiente acadêmico. 

Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, a Faculdade de Direito ATAME 

assume o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, 

de: 

 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; 

 adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

 estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade 

escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o 

estudante estiver matriculado; 

 proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

A respeito do tratamento diferenciado, a instituição está comprometida em 

disponibilizar, sempre que for necessário, o seguinte: 

 assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 

 mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à 

condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas 

normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 

 serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e 

no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas 
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surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de 

atendimento; 

 pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, 

mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

 disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 sinalização ambiental para orientação; 

 divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento 

junto de pessoa com deficiência ou de treinador em locais e edificações de uso 

coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal;  

 existência de local de atendimento específico. 

 

8. IMPLEMENTAÇÃO DA FACULDADE E ORGANIZAÇÃO 

ACADÊMICA 

 

8.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

FACULDADE PARA O PERÍODO 2017/2021 

Tabela I - Cursos de graduação autorizados 

 

 
Nome do 

curso 

 

Habilitação 

 

Modalidade 

Nº de 
alunos 

por 
turma 

 
Nº 

turmas 

 
Turno(s) de 

Funcionamento 

 
Local de 

Funcionamento 

 
Ato de 

Autorização 

NÃO SE APLICA 

 

Tabela II - Programação de abertura de cursos de graduação 
 

Nome do curso 

 

Modalidade 

 

Nº de 

alunos/turma 

 

Nº turmas 

 

Turno(s) de 

Funcionamento 

 

Local de 

Funcionamento 

Ano previsto 

para a 

solicitação 

Direito   
Graduação 50 3 Matutino 

Av. República do 
Líbano, nº1551, 
Salas 301 e 302, 
Setor Oeste – 
Goiânia-GO 

2017 

 

Tabela III - Cursos de Pós-graduação (lato sensu) existentes 
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Nome do curso Modalidade 
Nº de 

alunos/turma 
Nº 

turmas 
Turno(s) de 

Funcionamento 
Local de 

Funcionamento 
Ano de 
Início 

NÃO SE APLICA 

 

 

Tabela IV Cursos de Pós-graduação (lato sensu) novos 
 

 

Nome do curso 

 

Modalidade 

 

Nº de 

alunos/turma 

 

Nº 

turmas 

 

Turno(s) de 

Funcionamento 

 

Local de 

Funcionamento 

Ano previsto 

para a 

solicitação 

Direito Civil e Processo 
Civil 

Especialização 100 2 Matutino 
Av. República do 
Líbano, nº1551, 
Salas 301 e 302, 
Setor Oeste – 
Goiânia-GO 

2019 

Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho 

Especialização 100 2 Matutino 
2020 

Direto Público Especialização 100 2 Matutino 2021 

 

Tabela V - Programação de abertura de cursos Sequenciais 
 

Nome do 
curso 

Área 
correspondente 

Nº de 
alunos/turma 

Nº 
turmas 

Turno(s) de 
Funcionamento 

Local de 
Funcionamento 

Ano previsto para 
a solicitação 

NÃO SE APLICA 

 

 

Tabela VI - Programação de aumento de vagas para cursos reconhecidos 
 

Nome do 
curso 

Habilitação Modalidade 
Turno(s) 

Funcionamento 
Nº de vagas 
autorizadas 

Nº de vagas a 
solicitar 

Ano previsto para a 
solicitação 

NÃO SE APLICA 

 

Tabela VII - Programação de remanejamento de vagas e/ou criação de novo turno 
 

Nome do curso Habilitação Modalidade Turno de Funcionamento Turno proposto Ano previsto para a solicitação 

(NÃO ESTÁ PREVISTO O REMANEJAMENTO DE VAGAS OU CRIAÇÃO DE NOVOS TURNOS) 

 

Tabela VIII - Programação de cursos de Extensão (existentes) 
 

 

Nome do curso 
 

Modalidade 
Nº de 

alunos/turma 

 

Nº turmas 
Turno(s) de 

Funcionamento 

Local de 

Funcionamento 

Ano da 

realização 

    NÃO SE 
APLICA 

   

 
 

Tabela IX - Programação de cursos de Extensão (novos) 
 

 

Nome do curso 

 

Modalidade 

 

Nº de 

alunos/turma 

 

Nº turmas 

 

Turno(s) de 

Funcionamento 

 

Local de 

Funcionamento 

Ano previsto 

para a 

solicitação 

Prática Processuais 
Trabalhistas  

Extensão 50 1 Noturno 
Av. República do 
Líbano, nº1551, 
Salas 301 e 302, 
Setor Oeste – 
Goiânia-GO 

2018 

Atualização sobre 

o Novo CPC 
Extensão 50 1 Noturno 2018 
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8.2. PROGRAMAÇÃO DE PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

O início das atividades de iniciação científica no seio da Faculdade de Direito ATAME 

acontecerá com a efetiva implantação do Programa de Iniciação Científica, a partir do segundo 

semestre de 2018, quando será organizado um seminário de Iniciação Científica com o intuito de 

despertar entre os alunos o interesse pela investigação científica. 

 

9. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

A Faculdade de Direito ATAME, com sede em Goiânia, GO, é uma instituição 

particular de educação superior, mantida pela ATAME EDUCACIONAL LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade 

limitada, com sede e foro na cidade de Brasília (DF), registrado na forma da lei. 

 

9.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

A Faculdade de Direito ATAME é administrada por órgãos colegiados e executivos, na 

forma de seu Regimento. 

São órgãos colegiados: Conselho Superior (COSUP) e Colegiado de Curso. São órgãos 

executivos: a Diretoria e a Coordenadoria do Curso. 

O COSUP é um órgão deliberativo e normativo da Faculdade, constituído pelo Diretor 

Geral, um representante do Coordenador de Curso, um representantes do corpo docente, um 

representante do corpo discente; e um representante indicado pela Mantenedora. 

O Colegiado de Curso é composto pelo Coordenador do Curso, três representantes do 

corpo docente do curso e um representante do corpo discente. Cabe a este órgão deliberar sobre o 

PPC, programas e planos de ensino, aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, 

promover a avaliação periódica do curso; pronunciar-se, em grau de curso, sobre aproveitamento 

e adaptação de estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos. 

Compete à Diretoria superintender todas as funções e serviços da Faculdade e 

representá-la perante as autoridades e as instituições de ensino. 

Compete ao Coordenador de Curso superintender todas as atividades da Coordenadoria, 

representando-a junto às autoridades e órgãos da Faculdade; acompanhar a execução das 

atividades programadas, bem como o desempenho e a assiduidade dos professores, alunos e do 

pessoal técnico-administrativo sob sua supervisão. 
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A Comissão Própria de Avaliação: é responsável pela condução do processo de 

autoavaliação institucional e de cursos e programas de graduação. Anualmente, a CPA-ATAME 

promoverá a sistematização desta avaliação. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é um órgão de apoio pedagógico e acadêmico ao 

educando, previsto em Regulamento e articulado ao PDI. 

O Curso é a unidade básica da Faculdade para todos os efeitos de organização 

administrativa e didático-científica, sendo integrado pelos professores das disciplinas que 

compõem o currículo do mesmo, pelos alunos nelas matriculados e pelo pessoal técnico- 

administrativo nele lotado.
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9.2. ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO 
 
 

 
 

 

9.3. ÓRGÃOS COLEGIADOS: COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 

 

9.3.1. DO CONSELHO SUPERIOR 

O Conselho Superior (COSUP), órgão deliberativo e normativo da Faculdade, é 

constituído pelos seguintes membros: 

 Diretor, seu presidente nato; 

 um representante da Coordenadoria do Curso; 

 um representantes do corpo docente; 

 um representante do corpo discente; e 
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 um representante da Mantenedora, por ela indicado. 

Os representantes do Conselho Superior, exceto o da Mantenedora e Diretor, serão eleitos 

por seus pares e nomeados pela Diretoria. 

O mandato dos representantes é de um ano, permitida a recondução, exceto para o 

representante discente. 

Compete ao Conselho Superior: 

 deliberar sobre o projeto pedagógico-institucional e o plano de desenvolvimento 

da Faculdade; 

 regulamentar o funcionamento do curso e programa de nível superior; 

 deliberar sobre a criação, organização e extinção de curso e programadas de 

nível superior, fixando-lhes as vagas anuais, atendida a legislação vigente; 

 autorizar o funcionamento de cursos de pós-graduação, na forma da legislação 

pertinente; 

 fixar os currículos do seu curso e programas, observadas as diretrizes 

curriculares nacionais, fixadas pelo órgão federal competente; 

 regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, trabalhos 

monográficos de graduação e atividades complementares; 

 deliberar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e pedagógica 

da Faculdade e de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 disciplinar a realização do processo seletivo para ingresso no curso de graduação 

e em outros cursos; 

 regulamentar  as  atividades  de  apoio  à  pesquisa  e  ao  desenvolvimento da 

extensão e deliberar sobre projetos e programas que lhe forem submetidos pelo 

Diretor; 

 fixar normas complementares ao Regimento, relativas ao ingresso do aluno, ao 

seu desenvolvimento e diplomação, transferências, trancamento de matrículas, 

matrícula de graduados, avaliação da aprendizagem, aproveitamento de estudos e 

de conhecimentos adquiridos na educação profissional, inclusive no trabalho, 

aceleração de estudos para alunos com extraordinário aproveitamento e regime 

especial, além de normas e procedimentos para o ensino de graduação e pós- 
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graduação, pesquisa e a extensão e o registro e controle acadêmico; 

 elaborar e reformar o seu regimento, em consonância com as normas gerais 

atinentes; 

 regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade; 

 emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e outras matérias que lhe 

forem submetidos pelo Diretor; 

 aprovar o orçamento e o plano anual de atividades da Faculdade; 

 decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos; 

 deliberar sobre o relatório anual da Diretoria; 

 aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade; 

 decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; e 

 exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, no Regimento e 

demais normas aplicáveis. 

 

9.3.2. DO COLEGIADO DE CURSO 

O Colegiado de Curso é integrado pelos seguintes membros: 

 o Coordenador do Curso, que o preside; 

 três representantes do corpo docente do curso, eleitos por seus pares e nomeados 

pela Diretoria, com mandato de um ano, podendo haver recondução; 

 um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório ou Centro 

Acadêmico do Curso, com mandato de um ano, sem direito a recondução. 

 Compete ao Colegiado de Curso: 

 deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, atendidas as diretrizes 

curriculares nacionais e as normas fixadas pelo COSUP; 

 deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas; 

 emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que lhe forem 

apresentados, para decisão final do COSUP; 
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 pronunciar-se, em grau de curso, sobre aproveitamento e adaptação de estudos, 

assim como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

 opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu 

pessoal docente; 

 aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo 

Coordenador; 

 promover a avaliação periódica do curso; e 

 exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no Regimento. 

 

9.3.3. DAS NORMAS DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Ao Conselho Superior e aos Colegiados de Curso aplicam-se as seguintes normas: 

 o Conselho Superior funciona com a presença da maioria absoluta de seus 

membros e decide com maioria simples, salvo nos casos previstos neste 

Regimento; 

 o presidente do Colegiado, além de seu voto, tem, nos casos de empate, o voto 

de qualidade; 

 as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas no calendário acadêmico 

são convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito horas, salvo em 

caso de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos; 

 as reuniões de caráter solene são públicas e funcionam com qualquer número; 

 das reuniões é lavrada ata, lida e assinada na mesma reunião ou na seguinte; 

 é obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade o comparecimento 

dos membros às reuniões dos colegiados. 

São adotadas as seguintes normas nas votações: 

 nas decisões atinentes a pessoas, a votação é sempre secreta; 

 nos demais casos, a votação é simbólica, podendo, mediante requerimento 

aprovado, ser normal ou secreta; 

 não é admitido o voto por procuração; 

 o membro de colegiado que acumule cargo ou função tem direito a apenas um 

voto. 
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As decisões do Conselho Superior podem, conforme a natureza, assumir a forma de 

resoluções, deliberações, portarias ou instruções normativas, a serem baixadas pelo Diretor. 

O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, duas vezes em cada semestre, e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor ou a requerimento de dois terços dos 

respectivos membros, com pauta definida. 

 

10.  ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

A Diretoria, integrada pelo Diretor Geral e pelo Diretor Acadêmico, é o órgão executivo 

superior de planejamento e gestão de todas as atividades da Faculdade de Direito ATAME. 

A Diretoria é integrada, ainda, pelos seguintes órgãos, além de outros que forem criados 

na forma do Regimento: 

 Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

 Secretaria Acadêmica (SEAC); 

 Biblioteca (BIB); 

 Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP); 

 Núcleo de Acompanhamento do Egresso (NAEg); 

 Núcleo de Apoio Docente (NAD). 

O Diretor Geral é designado pela Mantenedora, com mandato indeterminado, sendo 

substituído, em suas faltas e impedimentos eventuais, pelo Diretor Acadêmico, na ausência 

deste, por um Coordenador de Curso, indicado pelo Diretor. 

Cabe ao Diretor Geral designar o Direitor Acadêmico, os membros da Comissão Própria 

de Avaliação, o Secretário Acadêmico e o Bibliotecário-Chefe, o Coordenadore de Curso e os 

demais ocupantes de cargos ou funções de confiança, após aprovação pela Mantenedora. 

 

São atribuições do Diretor-Geral: 

 superintender todas as funções e serviços da Faculdade; 

 representar a Faculdade perante as autoridades e as instituições de ensino; 

 conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados escolares; 
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 zelar pela manutenção da ordem e da disciplina, no âmbito da Faculdade, 

respondendo por abuso ou omissão; 

 propor à Mantenedora a contratação ou dispensa de pessoal docente e técnico- 

administrativo; 

 promover as ações necessárias à autorização e reconhecimento de curso, assim 

como as relativas à renovação do credenciamento da Faculdade; 

 designar os representantes junto aos órgãos colegiados, assim como os ocupantes 

de cargos ou funções de direção, chefia, coordenadoria, assessoramento ou 

consultoria; 

 deliberar sobre publicações, sempre que estas envolvam responsabilidade da 

Faculdade; 

 cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento e demais normas 

pertinentes; 

 estabelecer normas complementares ao Regimento, para o funcionamento dos 

setores acadêmico, técnico e de apoio administrativo; 

 fixar o regulamento dos setores que integram a Diretoria; 

 resolver os casos omissos no Regimento, ad referendum do COSUP; 

 exercer as  demais  atribuições  que lhe sejam previstas em lei e no Regimento; 

 delegar competência, sem prejuízo da sua responsabilidade.  

 elaborar a proposta orçamentária; 

 acompanhar a execução financeira das atividades da Faculdade; 

 acompanhar os processos de contratação ou dispensa de pessoal docente e 

técnico-administrativo junto à Mantenedora. 

São atribuições do Diretor Acadêmico: 

 propor a criação de cursos e programas e as vagas respectivas, assim como 

linhas ou programa de extensão; 

 decidir, em grau de recurso, sobre os pedidos de matrícula, trancamento de 

matrícula e transferência, aproveitamento de estudos e similares; 

 acompanhar o trabalho do coordenador de curso. 



  155 
Av. República do Líbano - nº1551, Ed. Vanda Pinheiro, 2º, 3º e 5º andar -  Setor Oeste - Goiânia-GO                        

CEP: 74.115-030. (62) 3224-7977 – www.atame.edu.br 
 

 

 

  

 acompanhar o trabalho do Núcleo de Apoio ao Educando; 

 convocar e acompanhar o processo de eleições de representantes de classe, 

eleitos pelos próprios alunos. 

 promover a avaliação institucional e pedagógica da Faculdade; 

 convocar e presidir as reuniões do COSUP; 

 elaborar o plano anual de atividades e submetê-lo à aprovação da Direção-Geral e 

do COSUP; 

 elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade para apreciação do 

COSUP; e 

 homologar ou pedir reexame das decisões dos colegiados.  

 

O Coordenador de Curso e o seu substituto eventual são designados pelo Diretor Geral, 

com titulação adequada às suas funções, com mandato por prazo indeterminado. 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

 superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto às 

autoridades e órgãos da Faculdade; 

 convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

 acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o desempenho e a 

assiduidade dos professores, alunos e do pessoal técnico-administrativo sob sua 

supervisão; 

 apresentar, semestralmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, relatório das 

atividades da Coordenadoria; 

 sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo e 

monitores; 

 encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados 

pelo Diretor Geral, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 

alunos; 

 promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso, 

assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

 propor ou encaminhar proposta, na forma do Regimento, para a criação de 
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cursos e o desenvolvimento de projetos de pesquisa e programas de extensão ou 

eventos extracurriculares, culturais ou desportivos; 

 distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, 

respeitadas as especialidades; 

 decidir, após pronunciamento do professor da disciplina, sobre aproveitamento 

de estudos e adaptações de alunos; 

 delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade; e 

 exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento. 

A coordenação dos cursos  de  pós-graduação é exercida pela Coordenadoria do Curso 

de Direito ou por docente designado pelo Diretor Geral. 

O Diretor Geral pode designar coordenador específico para cursos de pós- graduação, 

segundo a natureza ou complexidade de cada um. 

Ao COSUP compete expedir normas complementares para a organização e o 

funcionamento da Coordenadoria de Curso e sua articulação com os demais órgãos da 

Faculdade. 

A Secretaria Geral compete todos os encargos relacionados com serviço administrativo 

da Faculdade de Direito ATAME, notadamente aqueles que se exercem sob a supervisão da 

Diretoria, por meio das atividades da Secretária Acadêmica. 

A Secretária Acadêmica será indicada pelo Diretor Geral da Faculdade na forma da 

legislação vigorante. 

A Secretaria Acadêmica prevê atendimento em todos os períodos de funcionamento da 

Faculdade, inclusive nos períodos de férias. 

Compete à Secretaria Geral, na figura de seu Secretário: 

 coordenar e fiscalizar, sob as ordens da Diretoria, os serviços desenvolvidos 

pelas seções que a compõem; 

 secretariar as sessões do Conselho Superior lavrando as respectivas atas, não lhe 

permitindo discutir ou votar; 

 encarregar-se de toda correspondência da Faculdade que não for da exclusiva 

competência do Diretor Geral e do Diretor Acadêmico; 

 organizar a entrada e a saída de todo pessoal a ele subordinado; 

 fiscalizar a entrada e saída de documentos através de protocolo; 
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 subscrever as certidões e atestados, juntamente com o Diretor Geral ou seu 

substituto; 

 acompanhar a vida funcional dos funcionários da Faculdade de Direito ATAME, 

para fins dos registros que se fizerem necessários; 

 organizar os dados e documentos necessários aos relatórios da Diretoria; 

 apresentar anualmente à Diretoria o relatório dos trabalhos da Secretaria 

Acadêmica e dos demais órgãos administrativos; 

 abrir e encerrar os termos referentes a todos atos escolares, submetendo-os, 

quando necessário, à assinatura do Diretor Geral; 

 praticar todos os atos e realizar todas as diligências compatíveis com suas 

funções e necessárias ao bom andamento dos serviços e atividades da Faculdade 

de Direito ATAME, cumprindo e fazendo cumprir as determinações do Diretor 

Geral e Diretor Acadêmico e as prescrições do Regimento. 

Aos funcionários da Secretaria compete: exercer os trabalhos que lhes forem 

distribuídos; manter cooperação recíproca no trabalho prestando uns aos outros, informações e 

esclarecimento; e cumprir e fazer cumprir as ordens recebidas. 

À seção de Registros Acadêmicos, integrante da Secretaria Acadêmica compete a 

execução das atividades relativas à vida escolar do corpo discente e tem, dentre outras, as 

seguintes atribuições: 

 organizar e manter atualizados o arquivo e fichários da Secretaria; 

 inscrever os candidatos em processos seletivos; 

 registrar os dados da vida escolar do corpo discente, mantendo-os atualizados; 

 emitir históricos escolares; 

 informar processos e requerimentos; 

 expedir declarações de currículos escolares e elaborar Históricos para registro de 

diplomas; 

 receber e controlar as fichas de aproveitamento dos discentes; 

 controlar e executar os procedimentos para a efetivação de matrícula; 

 coordenar a elaboração da lista de formandos; 
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 preparar o relatório de suas atividades; 

 manter o controle de frequência dos corpos discente e docente; 

 executar outras tarefas correlatas, necessárias ao desempenho de suas funções 

específicas. 

A Faculdade de Direito ATAME adota o sistema SEI - Sistema Educacional Integrado 

(módulo acadêmico) para realizar o registro acadêmico. O registro e controle acadêmicos 

obedecerão aos padrões de segurança, confiabilidade e transparência, com apoio em tecnologia 

de última geração (hardware e software) e pessoas especialmente treinadas para essas funções. O 

sistema SEI (módulo acadêmico) registrará toda vida acadêmica do aluno, desde o processo 

seletivo até a emissão de diplomas e históricos escolares da graduação, pós-graduação e 

extensão. 

Cabe ao COSUP aprovar o Regimento da Faculdade, inclusive sua estrutura 

organizacional, mediante proposta do Diretor Geral. 

  

11.  AUTONOMIA DA FACULDADE EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 

As relações da ATAME Educacional LTDA. e a entidade mantida, Faculdade de Direito 

ATAME, estão disciplinadas na proposta de Regimento, que vai anexo a este PDI, nos seguintes 

termos: 

“TÍTULO VIII 

DAS RELAÇÕES ENTRE A MANTENEDORA E A FACULDADE 
Art. 91. A Mantenedora é responsável pela Faculdade perante as autoridades 
públicas e o público em geral, incumbido-lhe tomar as medidas necessárias ao seu 
bom funcionamento, respeitados 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. 
Art. 92. 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. 
§ 1º À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial da 
Faculdade, assim como a oferta dos serviços gerais de apoio à Faculdade. 
§ 2º Dependem de aprovação da Mantenedora: 
a) o orçamento anual da Faculdade; 
b) a assinatura de convênios, contratos, protocolos ou acordos; 
c) as decisões dos órgãos colegiados que importem em alteração de despesa ou de 
receita; 
d) a admissão, promoção, premiação, punição ou dispensa dos recursos humanos 
colocados à disposição da Faculdade; 
e) a criação ou extinção de cursos e o aumento, redistribuição ou redução de suas 
vagas iniciais; e 
f) a transferência de mantença. 
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§ 3º A autonomia financeira e patrimonial da Faculdade de Direito ATAME consiste 
em: 
I – organizar e controlar o orçamento, tendo como meta a sustentabilidade financeira; 
II – preservar e promover a manutenção dos bens colocados à sua disposição pela 
Mantenedora. 
Art. 93. Compete à Mantenedora designar, na forma deste Regimento, o Diretor, 
competindo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-administrativo da 
Faculdade.” 

 

 

12.  RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES 

E EMPRESAS 

A Diretoria da Faculdade de Direito ATAME pretende promover contatos com 

empresas, organizações estatais, órgãos públicos e demais instituições organizadas da sociedade 

civil de Goiânia, com vistas ao estabelecimento de convênios para a implantação e 

desenvolvimento de: 

 estágios curriculares e extracurriculares; 

 práticas investigativas, serviços e cursos de extensão; 

 atividades complementares; 

 atividades culturais, sociais, desportivas e científicas; 

 realização de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, para 

interação entre a comunidade acadêmica e comunidade social; 

 bolsas de estudos, de iniciação científica ou de extensão. 

 

13.  AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

13.1. PROGRAMA DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE DE 

DIREITO ATAME - INTRODUÇÃO 

O Programa de Autoavaliação Institucional da Faculdade de Direito ATAME (PAI–

ATAME) foi elaborado para atender à Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e cria a Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES) e a Comissão Própria de Avaliação (CPA) em cada 

IES do Sistema Federal de Ensino. 
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O presente Programa foi elaborado com base nos documentos: Diretrizes para a 

Avaliação das Instituições de Educação Superior (CONAES) e Orientações Gerais para o 

Roteiro da Autoavaliação das Instituições(CONAES/INEP). 

O PAI-ATAME será implantado e desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), criada pelo Conselho Superior e constituída pela Diretoria. 

 

13.2.  DIRETRIZES PARA A AUTOAVALIAÇÃO 

A autoavaliação da Faculdade de Direito ATAME visará obter uma visão global da 

instituição, considerando as perspectivas propostas pela CONAES: 

“(a) O objeto de análise é o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, funções e 

finalidades da IES, centrado em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, segundo os 

diferentes perfis e missões institucionais. Está compreendida, na avaliação da instituição, a 

gestão, a responsabilidade e compromissos sociais e a formação acadêmica e profissional com 

vistas a repensar sua missão para o futuro. 

(b) Os sujeitos da avaliação são os conjuntos de professores, estudantes, técnico- 

administrativos e membros da comunidade externa, especialmente, convidados ou 

designados.” (Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior – CONAES, 

2004:8) 

 

13.3. OBJETIVOS DO PAI-ATAME 

Respeitada a missão institucional, o PAI-ATAME estruturou sua autoavaliação visando 

os objetivos centrais propostos pela CONAES para a autoavaliação: 

 “(1) avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a autoanálise 

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, 

visando a melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento institucional; 

(2) privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para gerar, nos 

membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, problemas e 

desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados e 

participativos para a sua realização. (Diretrizes para a Avaliação das Instituições de 

Educação Superior –CONAES, 2004:8) 
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13.4. DIMENSÕES 

A partir do que estabelece o artigo 3º da Lei nº 10.861/04, foram definidas as dimensões a 

serem consideradas no processo de avaliação institucional da Faculdade de Direito ATAME: 

a) A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

b) A política para o ensino, a iniciação científica, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

normas de operacionalização; 

c) A responsabilidade social da instituição; 

d) A comunicação com a sociedade; 

e) As políticas de pessoal 

f) A organização e gestão da instituição; 

g) A infraestrutura física e acadêmica; 

h) O planejamento e avaliação; 

i) As políticas de atendimento ao discente; 

j) A sustentabilidade financeira. 

 

 

13.5.  EQUIPE DE COORDENAÇÃO: COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA-ATAME) será a responsável pela condução do 

processo de autoavaliação - institucional e de cursos e programas de educação superior sendo 

pressuposto essencial de sua atuação a garantia, formal e material, da ampla participação de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica, inclusive da comunidade externa abrangida pela 

atuação da Faculdade de Direito ATAME. 

A CPA-ATAME foi implantada em Março de 2017. É composta pelos diversos 

segmentos que compõem a faculdade, a saber: coordenador da CPA e representante dos docentes 

(Frederico Gustavo Fleischer), representante da mantenedora (Aneli Aparecida Jordão), 

coordenador de curso (Luciana Moura Lima), representante do corpo técnico- administrativo 

(Cleydiana Dias Moreira Furtado) e Silvana da Cunha Castro Mendonça, Representante da Sociedade 

Civil. O representante do corpo discente será escolhido no momento em que o curso for 

autorizado a iniciar suas atividades. 

Essa comissão constitui-se no órgão responsável pela implantação e desenvolvimento 
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do programa de autoavaliação institucional da Faculdade, com as atribuições de condução dos 

processos de avaliação internos, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 

INEP. A CPA funciona junto à Diretoria da Faculdade, que providencia a infraestrutura física e 

tecnológica, bem como os recursos humanos e financeiros necessários ao desenvolvimento de 

suas atividades. A Faculdade de Direito ATAME utilizará o processo de autoavaliação como um 

processo de aferição que permite o autoconhecimento institucional, a correção e o 

aperfeiçoamento das ações institucionais. O processo de autoavaliação será balizado pelas 

dimensões do SINAES. 

A CPA-ATAME definirá os indicadores e padrões de qualidade, a metodologia 

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

autoavaliação e a periodicidade de avaliação de cada dimensão, mediante consultas aos diversos 

segmentos da comunidade acadêmica, atendida a Lei n° 10.861/2004, a Portaria MEC n° 

2.051/2004, os documentos Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior e 

Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições, o Regimento Interno, o 

Projeto Pedagógico-Institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional e demais 

documentos internos, aprovados pelo colegiado superior. 

Serão adaptados à realidade institucional da Faculdade de Direito ATAME os 

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

nos de avaliação de cursos. 

Anualmente, a CPA-ATAME 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. 

É de responsabilidade da CPA encaminhar à direção superior da instituição os 

resultados das avaliações periódicas, nelas incluindo as avaliações das Comissões de Ensino, 

realizadas pelo MEC, indicando possíveis ações corretivas de pontos a serem melhorados e de 

fortalecimento dos aspectos positivos do ensino, da iniciação científica e da extensão. A CPA 

emitirá relatório anual, para a diretoria, sobre o monitoramento do PDI.   Cabe à Diretoria 

analisar os pontos levantados e fornecer subsídios para a tomada de ações no sentido de sanar os 

problemas ou desafios levantados. 

As atribuições, composição da CPA e o caráter da Avaliação Interna será estabelecido 

por meio do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Direito ATAME, 
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transcrito na íntegra a seguir: 

 

 

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º A Comissão Própria de Avaliação, adiante apenas CPA, prevista no art. 11 da 
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e criada pela Resolução COSUP nº 001/2017, 
rege-se pelo presente Regulamento, pelo Regimento da Faculdade de Direito 
ATAME, pelas decisões dos órgãos colegiados superiores desta e pela legislação e 
normas vigentes para o Sistema Federal de Ensino. 
Art. 2º A CPA integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES) e compõe a Diretoria da Faculdade. 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 3º À CPA compete a condução dos processos internos de avaliação da 
Faculdade de Direito ATAME e de sistematização e de prestação das informações 
solicitadas pelo MEC/INEP, com as seguintes atribuições:  
I – elaborar e propor alterações no programa de avaliação institucional em 
conformidade com a legislação vigente; 
II - propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos da avaliação 
institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 
III - estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos internos de 
avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações à 
direção superior da Faculdade; 
IV – acompanhar permanentemente e avaliar, anualmente, o Plano de 
Desenvolvimento Institucional, propondo alterações ou correções, quando for o caso; 
V – acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da 
Educação, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos institucionais e dos 
cursos ministrados pela Faculdade; 
VI - formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido pela 
Faculdade, com base nas análises e recomendações produzidas nos processos 
internos de avaliação e nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação; 
VII - articular-se com as comissões próprias de avaliação das demais IES integrantes 
do Sistema Federal de Ensino e com a Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (CONAES), visando a estabelecer ações e critérios comuns de 
avaliação, observado o perfil institucional da Faculdade; 
VIII – submeter, até 30 de janeiro, à aprovação da Diretoria, o relatório de atividades 
do ano findo; 
IX - realizar reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias, sempre que convocadas 
pelo Diretor. 
Parágrafo único. Cabe à CPA, ainda: 
I - acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes do curso de graduação 
da Faculdade, realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (ENADE);  
II – realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes do curso de 
graduação participantes do ENADE, em confronto com o desempenho demonstrado 
pelos mesmos no processo regular de avaliação da aprendizagem. 
Art. 4º Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA conta com o apoio 
operacional e logístico da Diretoria e com os recursos orçamentários alocados no 
orçamento anual. 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO 
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 Art. 5º A CPA tem a seguinte composição: 
   I – Presidente; 
  II – um representante do corpo docente; 
 III – um representante do corpo discente; 
 IV – um representante do corpo técnico-administrativo; 
        V – um representante da sociedade civil organizada; e 
 VI – um representante da entidade mantenedora. 
§ 1º O presidente e os representantes previstos nos incisos II a V são escolhidos e 
designados pelo Diretor da Faculdade. 
§ 2º O representante do inciso VI é indicado pela entidade mantenedora e designado 
pelo Diretor da Faculdade. 
§ 3º Os representantes que integram a CPA pertencentes aos incisos II a V têm 
mandato de dois anos, podendo haver recondução. 
§ 4º O presidente e o representante da mantenedora possuem mandato por tempo 
indeterminado. 
Art. 6º O Presidente da CPA é substituído, em sua ausência, por um coordenador por 
ele indicado. 
Art. 7º As atividades dos integrantes da CPA não são remuneradas e constituem 
relevante serviço prestado à educação superior, prevalecendo sobre as demais 
funções de seus membros. 

CAPÍTULO IV 
DA AVALIAÇÃO INTERNA 

Art. 8º A CPA deve observar o caráter público de todos os procedimentos, dados e 
resultados dos processos avaliativos, levando em consideração, em suas atividades: 
I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 
II - a política para o ensino, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de 
operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica. 
III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 
artística e do patrimônio cultural; 
IV - a comunicação com a sociedade; 
V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 
de trabalho; 
VI - organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 
processos decisórios; 
VII - infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 
recursos de informação e comunicação; 
VIII - planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 
auto-avaliação institucional; 
IX - políticas de atendimento aos estudantes; 
X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 
dos compromissos na oferta da educação superior. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 9º A CPA será instalada no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de 
aprovação deste Regulamento, cabendo ao Diretor da Faculdade tomar as 
providências necessárias ao cumprimento deste artigo. 
Art. 10. Os relatórios da CPA devem ser submetidos, previamente, à deliberação da 
Diretoria. 
Art. 11. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Superior. 

13.6.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTAL AVALIATIVO 
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A Autoavaliação Institucional da Faculdade de Direito ATAME deve considerar 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 serão consideradas as seguintes variáveis: 

 Corpo discente; 

 Corpo docente; 

 Corpo Técnico-administrativo; 

 Gestores; 

 Projeto Pedagógico de Curso; 

 Projeto Pedagógico Institucional. 

 

13.6.1. ETAPAS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Autoavaliação Institucional da Faculdade de Direito ATAME será desenvolvida por 

meio das seguintes etapas: Preparação, Desenvolvimento e Consolidação. A Autoavaliação 

Institucional é um processo contínuo, implementado ano a ano. 

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. 
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 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 
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docente, pelo coordenador acadêmico 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. O coordenador acadêmico de curso 

estarão programando 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 

da Faculdade de Direito ATAME 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: 

 Reuniões com a Direção; 

 Reuniões com o coordenador acadêmico; 

 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 
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Autoavaliação Institucional; 

 Construção de Murais; 

 Reuniões com segmentos representativos da comunidade; 

 Reuniões com organismos de classe profissional inerentes aos cursos ofertados. 

II - do Desenvolvimento 

Essa etapa consiste na concretização das ações definidas na etapa de Preparação. Essa é 

uma etapa simultânea à anterior, pois conforme estratégia adotada pela CPA, o Planejamento 

será desenvolvido de forma contínua e não estático. 

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. 

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. 



  169 
Av. República do Líbano - nº1551, Ed. Vanda Pinheiro, 2º, 3º e 5º andar -  Setor Oeste - Goiânia-GO                        

CEP: 74.115-030. (62) 3224-7977 – www.atame.edu.br 
 

 

  

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 da Faculdade de Direito 

ATAME. 

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. 

 

13.6.2. INSTRUMENTAL AVALIATIVO 

O modelo de Autoavaliação da Faculdade de Direito ATAME segmentará as 

informações pertinentes em três níveis: Dimensões, Indicadores e Tópicos. 

As Dimensões a serem avaliadas foram estabelecidas no art. 3º da Lei 10.861/04, 

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

Os Indicadores constituem as métricas das Dimensões 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 os seguintes conceitos: Muito Bom, Bom, Regular, 

Insatisfatório. Dependendo da especificidade do que está sendo avaliado, alguns Tópicos 

compreenderão dois conceitos: Muito Bom ou Insatisfatório e/ou outros três conceitos: Muito 

Bom, Regular ou Insatisfatório. Aos Tópicos e aos Indicadores serão atribuídos pesos de acordo 

com o julgamento de relevância do fator avaliado. 

O conceito dos Indicadores será composto pela combinação dos pesos e dos conceitos 

dos Tópicos e o conceito das Dimensões pela combinação dos pesos e conceitos dos Indicadores. 

O Resultado das Dimensões será definido como: Muito Bom, Bom, Regular e Insatisfatório. 

Objetivando melhorar a organização da informação, os indicadores que serão 

formulados poderão ser agregados em um nível intermediário denominado de Categoria, cuja 

conceituação segue o que foi disposto para os níveis Dimensão, Indicador e Tópico. 

A CPA da Faculdade de Direito ATAME definirá os Indicadores, os demais Tópicos 

necessários à avaliação das especificidades institucionais que não foram contempladas nos 

Tópicos obrigatórios, os instrumentos de coleta e a metodologia de análise e interpretação dos 
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dados. 

 

13.6.3. IMPLEMENTAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO 

A implementação do processo de avaliação institucional (Autoavaliação e avaliação 

externa), pela CPA-ATAME, obedecerá ao seguinte cronograma, tendo presente o prazo 

estabelecido no §1°, art. 13, da Portaria n° 2.051/2004: 

 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

ANO/TRIMESTRE 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Constituição/instalação 
CPA 

                    

Elaboração/aprovação PAI                     
Aprovação das 
metodologias 

                    

Aprovação 
indicadores/padrões 

                    

Aprovação 
instrumentos/procedimento 
s 

                    

Sensibilização                     
Avaliação periódica:                     
 Missão e PDI                     
 Graduação                     
 Pós-graduação                     
 Iniciação científica                     
 Extensão                     
 Responsabilidade social                     
 Comunicação com a 

sociedade 
                    

 Políticas de pessoal                     
 Organização e gestão                     
 Infraestrutura                     
 Planejamento e avaliação                     
 Atendimento ao estudante                     
 Sustentabilidad

e financeira 
                    

Consolidação:                     
 Relatório                     
 Divulgação                     
 Balanço crítico                     
Análise e avaliação do 
processo 

                    

Revisão/atualização PAI                     
 

 

13.7. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICA E 

ADMINISTRATIVA 
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A comunidade acadêmica participará do processo de Autoavaliação da seguinte forma: 

 por meio de representantes, por ela escolhidos, na CPA-ATAME; 

 diretamente, como atores do processo, emitindo conceitos e avaliando. 

A CPA-ATAME será integrada pelos seguintes membros da comunidade acadêmica da 

Faculdade: 

a) Coordenador da CPA; 

b) um representante do coordenador de curso; 

c) um representante da mantedenora; 

d) um representante dos alunos regularmente matriculados em curso de 

graduação; 

e) um representante do corpo técnico-administrativo; e 

f) um representante da sociedade civil organizada. 

Os representantes serão eleitos entre seus pares e nomeados pela Diretoria da 

Faculdade, com exceção dos representantes da mantenedora e da sociedade civil organizada. 

O coordenador da Comissão será eleito pelos membros da CPA e nomeado pela 

Diretoria da Faculdade. 

 

 

13.8. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

Periodicamente, de acordo com os ciclos avaliativos previstos no Programa de 

Avaliação Institucional da Faculdade de Direito ATAME, a CPA-ATAME emitirá relatórios, 

com sugestão de ações a serem desenvolvidas pelos órgãos diretivos da Faculdade, 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; 
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f) ENADE. 

Cabe à Diretoria da Faculdade 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. 

Os resultados colhidos em todos os processos de avaliação acima indicados serão 

componentes essenciais do planejamento para implementação de ações acadêmico- 

administrativas, tendo como finalidade precípua a constante melhoria institucional e dos cursos 

ofertados. 

 

13.9. OUVIDORIA 

A Faculdade de Direito ATAME instituirá a Ouvidoria por considerar um canal de 

comunicação necessário entre a comunidade acadêmica, comunidade externa, docentes e as 

instâncias administrativas, visando desburocratizar a administração e aperfeiçoar a democracia, 

com o fim de contribuir para a gestão institucional. Seu funcionamento se dará no site da 

mantenedora e, para os discentes o serviço também estará disponível na área administrativa da 

Faculdade, num espaço reservado com área de 5,61 m2. As solicitações serão encaminhadas aos 

departamentos competentes e as soluções oriundas de tais processos serão enviadas ao 

coordenador, CPA e direção geral para adoção das medidas necessárias. Além do atendimento 

por meio da ouvidoria, o coordenador contribuirá pessoalmente com essa ação por meio do 

monitoramento dos alunos. Os casos de maior complexidade serão aconselhados a promoverem 

o registro na secretaria geral. A coordenação da CPA ficará responsável por coordenar o trabalho 

da Ouvidoria. 

 

14. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

14.1. PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

O desempenho econômico-financeiro e o comportamento e evolução da receita e da 

despesa serão monitorados pela mantenedora, em parceria com a Diretoria da Faculdade de 

Direito ATAME. Os ajustes serão promovidos sempre que necessário, na receita, na despesa ou 

nos investimentos. 

Compete a mantenedora viabilizar os recursos econômicos necessários para viabilizar os 
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De forma que os objetivos, metas e ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional 

da Faculdade. Assim, são atribuições da mantenedora: 

a) Definir especificamente os custos para a implementação e manutenção da IES; 

b) Analisar a viabilidade financeira e a adequação às políticas e diretrizes institucionais de 

planos, programas e projetos educacionais por curso; 

c) Controlar a aquisição de bens patrimoniais otimizando e racionalizando a utilização dos 

bens existentes, evitando duplicações; 

d) Definir as fontes dos recursos necessários; 

e) Prever a alocação, distribuição e utilização dos recursos financeiros; 

f) Aperfeiçoar o processo de orçamento participativo, compatível com as finalidades da 

IES; 

g) Realizar inventários e regulamentar depreciação de equipamentos; 

h) Desenvolver parcerias entre a IES e a comunidade regional com vista à angariar meios 

financeiros adicionais; 

i) Tornar extensível a atribuição de bolsas de estudo a discentes, docentes e funcionários em 

formação; 

j) Realizar análise de custo-benefício e de custo-efetividade. 

Compete à mantida cumprir a todos os procedimentos técnicos-financeiros 

estabelecidos pela mantenedora, de forma a garantir a formalidade e legalidade desses processos.  

A colaboração entre a mantenedora e a mantida, por intermédio de seus dirigentes 

superiores, facilitará o cumprimento da peça orçamentária ou sua correção, quando houver 

comprovada necessidade. 

O planejamento econômico-financeiro foi elaborado pela Diretoria da Faculdade com a 

aprovação da Mantenedora. 

O desempenho econômico-financeiro e o comportamento e evolução da receita e da 

despesa serão monitorados pela mantenedora, em parceria com a Diretoria da instituição. Os 

ajustes serão promovidos sempre que necessário, na receita, na despesa ou nos investimentos. A 

colaboração entre a mantenedora e a mantida, por intermédio de seus dirigentes superiores, 

facilitará o cumprimento da peça orçamentária ou sua correção, quando houver 

comprovada necessidade. 
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14.2. PLANO DE INVESTIMENTO 

A política de sustentabilidade financeira da IES tem por base os investimentos no 

ensino, no aperfeiçoamento dos cursos, especialmente naqueles que demandam iniciação 

científica. Destacando-se como requisito primordial os investimentos necessários no acervo da 

biblioteca, capacitação de docentes, técnico-administrativos e discentes, buscando sempre uma 

melhoria de qualidade nos cursos oferecidos, com investimentos e criações dos núcleos 

especificados no PDI. 

O plano de investimento tem por base o orçamento e o sistema de gestão financeira, que 

são peças-chave no planejamento e acompanhamento do desempenho de uma organização. Os 

aspectos a serem considerados no orçamento da Faculdade de Direito ATAME são: 

levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao cumprimento dos 

planos de implantação, melhoria, expansão e consolidação do ensino; análise dos preços dos 

serviços educacionais da IES da região; e análise do comportamento da inflação constatada no 

último ano. As bases de cálculo para remuneração dos docentes são as especificadas na 

convenção, acordo ou dissídio trabalhista, na forma da lei, e considerando o Plano de Carreira 

Docente da Faculdade. A remuneração do corpo técnico-administrativos considera o Plano de 

Cargos e Salários da Faculdade e as bases de cálculo especificadas na convenção, acordo ou 

dissídio trabalhista, na forma da lei. 

O planejamento financeiro também permite a renovação permanente (atualização) do 

acervo bibliográfico físico e virtual, renovação de melhorias dos laboratórios e atualização 

tecnológica. 

Os investimentos são estimados para viabilizar a manutenção das atividades, tanto 

acadêmica quanto administrativas e têm como origem de recursos os financiamentos externos, 

bem como o resultado da operação. 

As políticas de captação de recursos são voltadas a um público de renda compatível com 

a região, onde a Faculdade buscará parcerias com várias empresas, credenciamento junto aos 

programas de financiamento educacional do Governo Federal e, assim, ofertar melhores 

condições de acesso ao ensino à comunidade em geral. 

O desempenho econômico-financeiro e o comportamento e evolução da receita e da 

despesa serão monitorados pela Mantenedora, em parceria com a Diretoria da Faculdade de 

Direito ATAME. Os ajustes serão promovidos sempre que necessário, na receita, na despesa ou 

nos investimentos e encontram-se previstos neste PDI. 
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14.3. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Os quadros das receitas, despesas e investimentos, projetados para o período 2017- 

2021 encontram-se detalhados a seguir: 
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                                            Quadro - Previsão das Receitas e Despesas do Quinquênio 2017/2021 
 

1. Receitas (R$) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Anuidades/Mensalidade s  

0,00 
 

882.000,00 
 

4.721.760,00 
 

8.586.480,00 
 

12.256.440,00 

Taxas/Secretaria 0,00 13.230,00 70.826,40 128.797,20 183.846,00 

Financeiras 0,00 3.087,00 16.526,16 30.052,68 42.897,54 

Serviços - 4.410,00 23.608,80 42.932,40 61.282,20 

Diversos 0,00 3.087,00 16.526,16 30.052,68 42.897,54 

RECEITA BRUTA 0,00 905.814,00 4.849.247,52 8.818.314,96 12.587.363,28 

DESCONTOS 2017 2018 2019 2020 2021 

Bolsas 0,00 -7.056,00 -37.774,08 -68.691,84 -98.051,52 

Inadimplência 0,00 -88.200,00 -472.176,00 -858.648,00 -1.225.644,00 

TOTAL DESCONTOS 0,00 -95.256,00 -509.950,08 -927.339,84 -1.323.695,52 

 Receita Operacional 0,00 810.558,00 4.339.297,44 7.890.975,12 11.263.667,76 

      

DESPESAS 2017 2018 2019 2020 2021 

1. PESSOAL      

Pagamento Professores 0,00 -202.639,50 -1.122.173,38 0,00 0,00 

Pagamento Pessoal 

Administrativo 

 
0,00 

 
-72.950,22 

 
                       -455.626,33 

 
0,00 

 
0,00 

Encargos 0,00 -180.731,74 -1.038.684,61 0,00 0,00 

Sub-total 1 0,00 -456.321,46 -2.616.484,32 0,00 0,00 
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2. MANUTENÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 

Manutenção*** -20.000,00 -184.146,68 -921.641,04 0,00 0,00 

Despesas 

Administrativas(-) 

 

0,00 
 

-7.084,73 
 

-34.335,39 
 

0,00 
 

0,00 

Aluguel -125.000,00 -135.000,00 -143.500,00 0,00 0,00 

Sub-Total 2 -145.000,00 -326.231,41 -1.099.476,43 0,00 0,00 

3. INVESTIMENTO 2017 2018 2019 2020 2021 

Mobiliários -11.000,00 -10.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 

Investimentos (Compra 

de imóvel) 

 
0,00 

 
0,00 

 
- 

 
0,00 

 
0,00 

Acervo Bibliográfico 300.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -149.998,09 -204.487,50 

Equipamentos -50.000,00 -35.000,00 -45.457,04 0,00 0,00 

Sub-Total 3 -361.000,00 -195.000,00 -200.457,04 -149.998,09 -204.487,50 

4. OUTROS 2017 2018 2019 2020 2021 

Treinamento 0,00 -7.084,73 -34.335,39 0,00 0,00 

Pesquisa e Extensão 0,00 -3.542,37 -17.167,69 0,00 0,00 

Eventos 0,00 -7.084,73 -34.335,39 0,00 0,00 

Sub-Total 4 0,00 -17.711,83 -85.838,47 0,00 0,00 

TOTAL -506.000,00 -995.264,70 -4.002.256,26 0,00 0,00 

      

TOTAL: 

RECEITAS - 

DESPESAS 

 
-506.000,00 

 
-184.706,70 

 
337.041,18 

 
7.740.997,03 

 
11.059.180,26 

 

 

Goiânia, GO, 17 de março de 
2017 
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ANEXO – A – 
 

 

 

 

 

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  DDIIRREEIITTOO  AATTAAMMEE  

  

  

  

  

  

RREEGGIIMMEENNTTOO  GGEERRAALL  
 

ATENDIMENTO DILIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Goiânia – GO, janeiro de 2017. 
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TÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVOS 

Art. 1º A Faculdade de Direito ATAME é uma instituição particular de ensino 

superior, com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Goiânia (GO), 

mantida pela ATAME EDUCACIONAL Ltda., adiante apenas Mantenedora, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede e foro em Brasília (DF), constituída e registrada na 

forma da lei. 

I - A Faculdade de Direito ATAME é mantida pela Mantenedora, que tem a 

responsabilidade de promover condições adequadas de funcionamento das atividades da 

Faculdade, colocando-lhes à disposição os bens móveis e imóveis necessários, de seu 

patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos 

e recursos financeiros de custeio. 

II - A Faculdade de Direito ATAME tem sua administração orçamentária e 

financeira, contábil e patrimonial realizada pela Mantenedora, podendo delegá-la no todo 

ou em parte ao Diretor Geral, assim como a oferta dos serviços gerais de apoio à 

Faculdade.  

III - A Faculdade de Direito ATAME submete para aprovação da Mantenedora: o 

orçamento anual da Faculdade; a assinatura de convênios, contratos, protocolos ou 

acordos; as decisões dos órgãos colegiados que importem em alteração de despesa ou de 

receita; a admissão, promoção, premiação, punição ou dispensa dos recursos humanos 

colocados à disposição da Faculdade; a criação ou extinção de cursos e o aumento, 

redistribuição ou redução de suas vagas iniciais; e a transferência de mantença. 

IV - A ATAME, na forma do Regimento, tem o seu Diretor Geral designado pela 

Mantenadora, cabendo a ele designar o Diretor Acadêmico, os membros da Comissão 

Própria de Avaliação Acadêmica, o Secretário Acadêmico, o Bibliotecário, o Coordenador 

de Curso, os docentes e os demais ocupantes de cargos ou funções de confiança, no entanto 

a contratação é realizada pela Mantenedora após a sua aprovação. 

Parágrafo único. A Faculdade de Direito ATAME, doravante somente Faculdade, 

integra o Sistema Federal de Ensino, regendo-se pelo presente Regimento, pela legislação 

pertinente e pelos atos constitutivos da Mantenedora. 

Art. 2º A Faculdade tem por finalidade: 

I - estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar cidadãos e profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar, aptos 

para a inserção nas respectivas carreiras e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, promovendo ações para sua formação continuada; 

III - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

IV - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento técnico e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 
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construídos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

V - estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado e, 

simultaneamente, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecendo uma 

relação de reciprocidade; 

VI - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão e 

valorização do trabalho técnico nas instituições. 

Parágrafo único. Para o cumprimento de suas finalidades a Faculdade pode assinar 

convênios, acordos, contratos ou protocolos, por intermédio da Mantenedora. 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS E DO SEU FUNCIONAMENTO 

Art. 3º São órgãos da Faculdade: 

I - Conselho Superior (COSUP); 

II - Diretoria; 

III - Colegiado de Curso; e 

IV - Coordenadoria de Curso. 

Art. 4º Ao Conselho Superior e ao Colegiado de Curso aplicam-se as seguintes 

normas: 

I – o órgão colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus 

membros e decide com maioria simples, salvo nos casos previstos neste Regimento;  

II - o presidente do órgão colegiado, além de seu voto, tem, nos casos de empate, 

o voto de qualidade; 

III - as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas no calendário 

acadêmico são convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito horas, salvo em 

caso de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos; 

IV - as reuniões de caráter solene são públicas e funcionam com qualquer número; 

V - das reuniões é lavrada ata, lida e assinada na mesma reunião ou na seguinte; 

VI - é obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade o 

comparecimento dos membros às reuniões dos colegiados. 

§ 1º São adotadas as seguintes normas nas votações: 

a) nas decisões atinentes a pessoas, a votação é sempre secreta; 

b) nos demais casos, a votação é simbólica, podendo, mediante requerimento 

aprovado, ser normal ou secreta; 

c) não é admitido o voto por procuração; 

d) o membro de colegiado que acumule cargo ou função tem direito a apenas um 



 

 181 
Av. República do Líbano - nº1551, Ed. Vanda Pinheiro, 2º, 3º e 5º andar -  Setor Oeste - Goiânia-GO                        

CEP: 74.115-030. (62) 3224-7977 – www.atame.edu.br 

voto. 

§ 2º As decisões do Conselho Superior podem, conforme a natureza, assumir a 

forma de resoluções, deliberações, portarias ou instruções normativas, a serem baixadas 

pelo Diretor. 

Art. 5º O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, duas vezes em cada 

semestre, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor ou a requerimento de 

dois terços dos respectivos membros, com pauta definida. 

Art. 6º O Diretor pode pedir reexame de decisão do Conselho Superior até quinze 

dias após a reunião em que tiver sido tomada, convocando o respectivo colegiado para 

conhecimento de suas razões e para deliberação final. 

§ 1º A rejeição ao pedido de reexame pode ocorrer somente pelo voto de, no 

mínimo, dois terços dos membros componentes do respectivo colegiado. 

§ 2º Da rejeição ao pedido, em matéria que envolva assunto econômico-

financeiro, há recurso ex officio para a Mantenedora, dentro de dez dias, sendo a decisão 

desta considerada final sobre a matéria. 

Art. 7º O Curso é a unidade básica da Faculdade para todos os efeitos de 

organização administrativa e didático-científica, sendo integrado pelos professores das 

disciplinas ou unidades curriculares que compõem o currículo do mesmo, pelos alunos 

nelas matriculados e pelo pessoal técnico-administrativo nele lotado. 

Art. 8º O Curso é integrado pelo Colegiado de Curso, para as funções 

deliberativas e normativas, e pela Coordenadoria de Curso, para as tarefas executivas. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Seção I 

Do Conselho Superior 

Art. 9º O Conselho Superior (COSUP), órgão deliberativo e normativo da 

Faculdade, é constituído pelos seguintes membros: 

I - Diretor, seu presidente nato; 

II - um representante do Coordenador de Curso; 

III - um representantes do corpo docente; 

IV - um representante do corpo discente; e 

V - um representante da Mantenedora, indicado por seu presidente; 

 § 1º Os representantes do Conselho Superior, exceto o da Mantenedora e Diretor, 

serão eleitos por seus pares e nomeados pela Diretoria. 

§ 2º O mandato dos representantes é de um ano, permitida a recondução, exceto 

para os representantes previsto nos incisos I, II e VI. 

Art. 10. Compete ao Conselho Superior: 
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I - deliberar sobre o projeto pedagógico-institucional e o plano de 

desenvolvimento da Faculdade; 

II - regulamentar o funcionamento dos cursos e programas de nível superior; 

III - deliberar sobre a criação, organização e extinção de cursos e programadas de 

nível superior, fixando-lhes as vagas anuais, atendida a legislação vigente; 

IV - autorizar o funcionamento de cursos de pós-graduação, na forma da 

legislação pertinente; 

V - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 

curriculares nacionais, fixadas pela legislação em vigor; 

VI - regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, trabalhos de 

cursos de graduação e atividades complementares; 

VII - deliberar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e 

pedagógica da Faculdade e de suas atividades de ensino, iniciação científica e extensão; 

VIII - disciplinar a realização do processo seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação e em outros cursos; 

IX - regulamentar as atividades de apoio à iniciação científica e ao 

desenvolvimento da extensão e deliberar sobre projetos e programas que lhe forem 

submetidos pelo Diretor; 

X - fixar normas complementares a este Regimento, relativas ao ingresso do 

aluno, ao seu desenvolvimento e diplomação, transferências, trancamento de matrículas, 

matrícula de graduados, avaliação da aprendizagem, aproveitamento de estudos e de 

conhecimentos adquiridos na educação profissional, inclusive no trabalho, aceleração de 

estudos para alunos com extraordinário aproveitamento e regime especial, além de normas 

e procedimentos para o ensino de graduação e pós-graduação, iniciação científica e a 

extensão e o registro e controle acadêmico; 

XI - elaborar e reformar o seu regimento, em consonância com as normas gerais 

atinentes;  

XII - regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade; 

XIII - emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e outras matérias que lhe 

forem submetidos pelo Diretor; 

XIV - aprovar o orçamento e o plano anual de atividades da Faculdade; 

XV - decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos; 

XVI - deliberar sobre o relatório anual da Diretoria; 

XVII - aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade; 

XVIII - decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; e 

XIX - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, neste 

Regimento e demais normas aplicáveis. 



 

 183 
Av. República do Líbano - nº1551, Ed. Vanda Pinheiro, 2º, 3º e 5º andar -  Setor Oeste - Goiânia-GO                        

CEP: 74.115-030. (62) 3224-7977 – www.atame.edu.br 

Seção II 

Do Colegiado de Curso 

Art. 11.  O Colegiado de Curso é integrado pelos seguintes membros: 

I - o Coordenador do Curso, que o preside; 

II - três representantes do corpo docente do curso, eleitos por seus pares e 

nomeados pela Diretoria, com mandato de um ano, podendo haver recondução; 

III - um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório ou Centro 

Acadêmico do Curso, com mandato de um ano, sem direito a recondução.  

Art. 12. Compete ao Colegiado de Curso: 

I - deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, atendidas as diretrizes 

curriculares nacionais e as normas fixadas pelo COSUP; 

II - deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas ou unidades 

curriculares; 

III - emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e de extensão 

que lhe forem apresentados, para decisão final do COSUP; 

IV - pronunciar-se, em grau de curso, sobre aproveitamento e adaptação de 

estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

V - apreciar, em grau de recurso, as decisões do Coordenador do curso relativas a 

pedidos de aproveitamento de estudos, abono ou justificativa de faltas, concessão de 

regime domiciliar especial de compensação e trancamento de matrícula; 

VI - opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu 

pessoal docente; 

VII - aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo 

Coordenador; 

VIII - promover a avaliação periódica do curso; e 

IX - exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

Art. 13. A Diretoria, integrada pelo Diretor Geral e pelo Diretor Acadêmico, é o 

órgão executivo superior de planejamento e gestão de todas as atividades da Faculdade. 

 §1º A Diretoria é integrada, ainda, pelos seguintes órgãos, além de outros que 

forem criados na forma deste Regimento: 

I - Comissão Própria de Avaliação; 

II - Secretaria Acadêmica; e 

III - Biblioteca. 
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§2º Ao Diretor Geral compete criar diretorias adjuntas, segundo as necessidades 

de atendimento à melhoria contínua da qualidade do ensino e de desempenho acadêmico-

administrativo, ouvida a Mantenedora. 

§3º Cabe ao Diretor aprovar o regulamento dos órgãos da Diretoria. 

Art. 14. O Diretor Geral é designado pela Mantenedora, com mandato por prazo 

indeterminado, sendo substituído, em suas faltas e impedimentos eventuais, pelo Diretor 

Acadêmico ou ainda quem designar. 

§1º O Diretor Acadêmico, é designado pelo Diretor Geral, após aprovação da 

Mantenedora, com mandato por prazo indeterminado, sendo substituído, em suas faltas e 

impedimentos eventuais, por quem o Diretor Geral designar. 

§2º É de competência de o Diretor Geral designar os membros da Comissão 

Própria de Avaliação, o Secretário Acadêmico e o Bibliotecário, o Coordenador de Curso e 

os demais ocupantes de cargos ou funções de confiança, após aprovação pela Mantenedora. 

Art. 15. São atribuições do Diretor Geral: 

I - propor a criação de cursos e programas e as vagas respectivas, assim como 

linhas ou projetos de iniciação científica ou programa de extensão; 

II - decidir, em grau de recurso, sobre os pedidos de matrícula, trancamento de 

matrícula e transferência, aproveitamento de estudos e similares; 

III - acompanhar o trabalho dos coordenadores de curso. 

IV - acompanhar o trabalho do Núcleo de Apoio ao Educando; 

V - convocar e acompanhar o processo de eleições de representantes de classe, 

eleitos pelos próprios alunos. 

VI - promover a avaliação institucional e pedagógica da Faculdade; 

VII - convocar e presidir as reuniões do COSUP; 

VIII - elaborar o plano anual de atividades e submetê-lo à aprovação da Direção-

Geral e do COSUP; 

IX - elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade para apreciação do 

COSUP; e 

X - homologar ou pedir reexame das decisões dos colegiados. 

Art. 16. São atribuições do Diretor Acadêmico: 

I - propor a criação de cursos e programas e as vagas respectivas, assim como 

linhas ou projetos de iniciação científica ou programa de extensão; 

II - decidir, em grau de recurso, sobre os pedidos de matrícula, trancamento de 

matrícula e transferência, aproveitamento de estudos e similares; 

III - acompanhar o trabalho dos coordenadores de curso. 

IV - acompanhar o trabalho do Núcleo de Apoio ao Educando; 

V - promover a avaliação institucional e pedagógica da Faculdade; 
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VI - convocar e presidir as reuniões do COSUP; 

VII - elaborar o plano anual de atividades e submetê-lo à aprovação da Direção-

Geral e do COSUP; 

VIII - elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade para apreciação do 

COSUP; e 

IX - homologar ou pedir reexame das decisões dos colegiados. 

X - elaborar a proposta orçamentária; 

XI - acompanhar a execução financeira das atividades da Faculdade; 

XII - acompanhar os processos de contratação ou dispensa de pessoal docente e 

técnico-administrativo junto à Mantenedora. 

Seção I 

Da Coordenadoria de Curso 

Art. 18. O Coordenador de Curso e o seu substituto eventual são designados pelo 

Diretor, com titulação adequada às suas funções, com mandato por prazo indeterminado. 

Art. 19. São atribuições do Coordenador de Curso: 

I. Elaborar o projeto pedagógico do curso, em conjunto com o Núcleo 

Docente Estruturante - NDE; 

II - superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto às 

autoridades e órgãos da Faculdade; 

III - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

IV - acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o 

desempenho e a assiduidade dos professores, alunos e do pessoal técnico-administrativo 

sob sua supervisão; 

V - apresentar, semestralmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, relatório das 

atividades da Coordenadoria; 

VI - sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo 

e monitores; 

VII - encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos 

fixados pelo Diretor, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de alunos; 

VIII - promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

IX - propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a criação de 

cursos e o desenvolvimento de projetos de iniciação científica e programas de extensão ou 

eventos extracurriculares, culturais ou desportivos; 

X - distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades; 

XI - decidir, após pronunciamento do professor da disciplina ou unidade 
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curricular, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

XII - delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade; e 

XIII - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

Art. 20. Caberá ao Diretor designar coordenador específico para cursos a distância 

ou de pós-graduação, segundo a natureza ou complexidade de cada um. 

Art. 21. Ao COSUP compete expedir normas complementares para a organização 

e o funcionamento da Coordenadoria de Curso e sua articulação com os demais órgãos da 

Faculdade. 

TÍTULO III 

DA ATIVIDADE ACADÊMICA 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO 

Art. 22. A Faculdade pode ministrar os seguintes cursos: 

I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

II - de pós-graduação, em níveis de doutorado ou mestrado, abertos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação; 

III - de pós-graduação, em níveis de especialização, aperfeiçoamento e 

atualização, abertos a diplomados em cursos superiores; e 

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos, 

em cada caso, pelo COSUP. 

Art. 23. O currículo dos cursos de graduação é estabelecido pela Faculdade, a 

partir das diretrizes curriculares nacionais, fixadas pela legislação em vigor. 

Parágrafo único. A Faculdade informará aos interessados, antes de cada período 

letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, 

requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, e os 

demais aspectos necessários ao regular funcionamento das atividades educacionais, que 

serão amplamente divulgados entre a comunidade acadêmica, integrando o catálogo de 

curso da Faculdade, de forma impressa e on-line, obrigando-se a cumprir as respectivas 

condições. 

CAPÍTULO II 

DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Art. 24. A Faculdade incentiva e apoia a iniciação científica, diretamente ou por 

meio da concessão de auxílio para a execução de projetos científicos, bolsas especiais, 

formação de pessoal pós-graduado, promoção de congressos e seminários, intercâmbio 

com outras instituições, divulgação dos resultados das iniciação científicas realizadas e 

outros meios ao seu alcance. 



 

 187 
Av. República do Líbano - nº1551, Ed. Vanda Pinheiro, 2º, 3º e 5º andar -  Setor Oeste - Goiânia-GO                        

CEP: 74.115-030. (62) 3224-7977 – www.atame.edu.br 

Art. 25. As atividades de apoio à iniciação científica são coordenadas por 

professor designado pelo Diretor. 

Parágrafo único. Os projetos de iniciação científica ou de iniciação científica são 

coordenados pelo Coordenador do curso a que esteja afeta sua execução, ou por 

coordenador designado pelo Diretor, quando envolver atividades intercursos. 

Art. 26. Cabe ao COSUP regulamentar as atividades de iniciação científica nos 

aspectos relativos à sua organização, administração, financiamento e funcionamento, assim 

como os relacionados à sua avaliação e divulgação. 

CAPÍTULO III 

DA EXTENSÃO 

Art. 27. A Faculdade mantém atividades de extensão, mediante a oferta de cursos 

e serviços, para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes à área de sua atuação. 

Art. 28. As atividades extensionistas são coordenadas por professor designado 

pelo Diretor. 

Parágrafo único. Os programas de extensão podem ser coordenados pelo 

coordenador do curso ou por professor, designado pelo Diretor. 

Art. 29. Incumbe ao COSUP regulamentar as atividades de extensão nos aspectos 

relativos à sua organização, administração, financiamento e funcionamento, assim como os 

relacionados à sua avaliação e divulgação. 

TÍTULO IV 

DO REGIME ACADÊMICO 

CAPÍTULO I 

DO ANO LETIVO 

Art. 30. O ano letivo, independente do civil, abrange, no mínimo, duzentos dias, 

distribuídos em períodos letivos regulares anuais, semestrais, quadrimestrais, trimestrais, 

bimestrais ou modulares, não computados os dias reservados aos exames finais, quando 

houver. 

Parágrafo único. O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário para que 

se completem os dias letivos previstos, bem como para integral cumprimento do conteúdo 

e duração estabelecidos nos programas das disciplinas ou unidades curriculares ministradas 

nos cursos de graduação. 

Art. 31. As atividades da Faculdade são programadas anualmente, em calendário, 

do qual deve constar, pelo menos, o início e o encerramento dos períodos letivos de 

matrícula, de transferências e de trancamento de matrículas. 

Art. 32. Entre os períodos regulares podem ser executados programas de ensino, 

iniciação científica e extensão extracurriculares ou curriculares, sendo que, para as 

disciplinas ou unidades curriculares e atividades curriculares, as exigências são iguais, em 

conteúdo, carga horária, trabalho escolar e critério de aprovação, às dos períodos regulares. 

Art. 33. A Diretoria da Faculdade divulga, anualmente, junto à secretaria de 
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alunos, junto à biblioteca e na página eletrônica da faculdade as condições de oferta dos 

cursos, mediante catálogo, dele devendo constar, pelo menos, as seguintes informações: 

I - relação de seus dirigentes, em todos os níveis acadêmico-administrativos, 

indicando titulação e/ou qualificação profissional e regime de trabalho; 

II - relação nominal de seu corpo docente, indicando área de conhecimento, 

titulação e qualificação profissional e regime de trabalho; 

III - descrição da biblioteca, quanto ao seu acervo, por área de conhecimento, 

política de atualização e informatização, área física disponível e formas de acesso e 

utilização; 

IV - descrição dos laboratórios instalados, por área de conhecimento a que se 

destinam, área física disponível e equipamentos instalados; 

V - relação de computadores à disposição dos cursos e descrição das formas de 

acesso às redes de informação; 

VI - relação de cursos autorizados, reconhecidos e renovados, citando o ato legal e 

data de publicação no Diário Oficial da União; 

VII - número máximo de alunos por turma e turno de funcionamento; 

VIII - conceitos obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo Ministério da 

Educação, quando houver; 

IX - valor corrente das mensalidades, por curso ou habilitação; 

X - valor corrente das taxas de matrícula e outros encargos financeiros, a serem 

assumidos pelos alunos; e 

XI - formas de ajuste vigente para os encargos financeiros previstos nos incisos IX 

e X. 

XII - projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, 

requisitos e critérios de avaliação. 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 34. O ingresso no curso de graduação e de pós-graduação, sob qualquer 

forma, é feito mediante processo de seleção, fixado pelo COSUP. 

Art. 35. As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual 

deverão constar no mínimo as seguintes informações: denominação e habilitações do 

curso; ato autorizativo do curso, com respectivo ato legal publicado no Diário Oficial da 

União; número de vagas autorizadas; turno de funcionamento; número de alunos por 

turma; local de funcionamento do curso; normas de acesso contendo os prazos de 

inscrição, a relação e o período das provas, testes, entrevistas ou análise de currículo 

escolar, os critérios de classificação e desempate e demais informações úteis; e prazo de 

validade do processo seletivo. 

§1º A divulgação do edital, seguirá as normas da legislação vigente, podendo ser 

feita de forma resumida, indicando, todavia, o local onde podem ser obtidas as demais 
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informações, incluindo o catálogo institucional. 

§ 2º Os critérios e normas de seleção e admissão devem levar em conta os efeitos 

dos mesmos sobre a orientação do ensino médio e a articulação com os órgãos normativos 

dos sistemas de ensino. 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA, TRANCAMENTO E TRANSFERÊNCIA 

Art. 36. A matrícula, ato formal de ingresso no curso e vinculação à Faculdade, 

realiza-se em setor próprio, em prazo estabelecido no calendário acadêmico, instruído o 

requerimento com a documentação disciplinada pelo COSUP. 

Parágrafo único. Compete à instituição entregar, no ato da matrícula, o Manual do 

Aluno impresso para os alunos, bem como disponibilizá-lo no site da Faculdade. 

Art. 37. O candidato classificado que não se matricular dentro do prazo 

estabelecido, com todos os documentos exigidos, perde o direito à matrícula e ao vínculo 

institucional. 

§ 1º Nenhuma justificativa pode eximir o candidato da apresentação, no prazo 

devido, dos documentos exigidos, motivo pelo qual, no ato de sua inscrição, deve tomar 

ciência sobre esta obrigação. 

§ 2º Para efetivação da matrícula dos alunos ingressantes, é necessária a 

apresentação dos seguintes documentos, em cópia autenticada (a autenticação poderá ser 

feita no cartório ou por um funcionário da Faculdade, com exceção do diploma e/ou 

certificado do ensino médio ou equivalente que obrigatoriamente deverá ser autenticado 

em cartório): 

I - cédula de identidade (RG); 

II - CPF; 

III - título de eleitor e comprovante de regularidade perante a Justiça Eleitoral; 

IV-  certificado de reservista ou CDI (candidatos do sexo masculino); 

V - certidão de nascimento e/ou casamento; 

VI - comprovante de residência. 

VII - duas fotos ¾ recentes; 

VIII - diploma e/ou certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente 

devidamente autenticado pela inspeção escolar/escola e para aqueles que já possuem título 

de graduação, cópia autenticada do diploma de curso superior;  

IX - histórico escolar do ensino médio; 

X - boletim individual do resultado do Enem, para o candidato que fez a opção no 

ato da inscrição do processo seletivo; 

§ 3º Quando a matrícula for realizada por procurador, este deverá apresentar o seu 

documento de identidade e a cópia da carteira de identidade do aluno. 

§ 4º Constatada, a qualquer tempo, falsidade ou irregularidade na documentação 
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apresentada para matrícula, ou verificando-se que efetivamente o aluno não teria direito a 

ela, a Secretaria Acadêmica com deferimento do Conselho Superior procederá ao 

cancelamento da mesma sem prejuízos das demais ações cabíveis.  

§ 5º No ato da entrega dos documentos necessários para a matrícula, deverá ser 

assinado pelo aluno ou responsável o contrato de prestação de serviços educacionais; 

§ 6º O eventual pagamento de encargos educacionais não dá direito à matrícula, 

caso o candidato não apresente os documentos previstos no edital. 

Art. 38. A matrícula deve ser renovada, em cada período letivo, nos prazos 

estabelecidos no calendário acadêmico. 

§ 1º Ressalvado os casos previstos neste Regimento, a não renovação de 

matrícula, no prazo regulamentar, implica abandono do curso e desvinculação do aluno da 

Faculdade. 

§ 2º A renovação de matricula é instruída com comprovante de pagamento da taxa 

de matrícula e, se for o caso, de quitação de débitos anteriores, renovando, também o 

contrato de prestação de serviços educacionais. 

Art. 39. Pode ser concedido trancamento de matrícula para efeito de, 

interrompidos os estudos, manter o aluno vinculado à faculdade e o seu direito de 

renovação de matrícula. 

Art. 40. Ocorrendo vaga ao longo do curso, pode ser concedida matrícula a aluno 

transferido de curso superior de instituição congênere, nacional ou estrangeira, para 

prosseguimento de estudos do mesmo ou curso afim, respeitada a legislação em vigor e 

classificação em processo seletivo. 

§ 1º A aceitação de transferência ex ofício não está sujeita à existência de vagas e 

serão realizadas na forma da lei. 

§ 2º Nas vagas remanescentes podem, ainda, ser matriculados concluintes de 

cursos de graduação, incluindo os a distância, na forma estabelecida pelo COSUP. 

Art. 41. Quando da ocorrência de vagas, pode ser concedida matrícula avulsa em 

disciplinas ou unidades curriculares de curso de graduação, incluindo o de tecnologia, ou 

pós-graduação a alunos que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, após 

processo seletivo prévio. 

Art. 42. A matrícula de graduados ou de transferidos se sujeita, ainda: 

I - ao cumprimento dos prazos fixados no calendário acadêmico e em normas 

específicas emanadas dos órgãos colegiados; 

II - a requerimento, instruído, no que couber, com a documentação fixada pelo 

COSUP, além do histórico escolar do curso de origem e programas das disciplinas ou 

unidades curriculares cursadas. 

Art. 43. O aluno graduado, transferido, reoptante, ou solicitante de aproveitamento 

de estudos, está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, referentes às 

disciplinas ou unidades curriculares realizadas, com aprovação no curso de origem. 

Parágrafo único. O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas 
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pela Coordenadoria de Curso, observadas as seguintes e demais normas da legislação 

pertinente: 

I - a disciplina ou unidade curricular solicitada para aproveitamento de estudos 

deverá ter sido cursada em instituição de ensino superior devidamente autorizada ou 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

II - para análise de aproveitamento de estudos de disciplinas ou unidades 

curriculares cursadas em outra instituição de ensino superior, é necessária a apresentação 

do histórico escolar original, emitido pela instituição de origem, ou declaração de 

aprovação em que conste nota e carga horária da disciplina ou unidade curricular, 

devidamente acompanhada do programa autenticado da disciplina ou unidade curricular 

solicitada; 

III - para integralização do curso exige-se carga horária total não inferior à 

prevista no currículo do curso, bem como o cumprimento regular de todas as disciplinas ou 

unidades curriculares e atividades; 

IV - nenhuma disciplina ou unidade curricular, resultante do conteúdo previsto 

nas diretrizes curriculares, estabelecidas pelo Ministério da Educação, pode ser dispensada 

ou substituída por outra; 

V - as disciplinas ou unidades curriculares resultantes dos conteúdos obrigatórios 

das diretrizes curriculares, em que o aluno houver sido aprovado no curso de origem, são 

automaticamente reconhecidas, atribuindo-lhes as notas e carga horária obtidas no 

estabelecimento de origem, dispensando-o de qualquer adaptação e da suplementação de 

carga horária. 

Art. 44. Em qualquer época, a requerimento do interessado, a Faculdade concede 

transferência a aluno regular nela matriculado. 

§ 1º A transferência de alunos regulares será concedida sem restrição em razão de 

inadimplência, existência de processo disciplinar em trâmite ou mesmo em função de estar 

enquadrado no primeiro ou último período do curso. 

§ 2º. Quando o aluno perder o vínculo com o curso e a Faculdade, a Secretaria 

Acadêmica pode expedir certidão dos estudos realizados, a requerimento do aluno. 

Art. 45. Na elaboração dos planos de adaptação são observados os seguintes 

princípios gerais: 

I - a adaptação deve ser processada mediante o cumprimento do plano especial de 

estudos, que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e de capacidade de 

aprendizagem do aluno; 

II - quando forem prescritos, no processo de adaptação, estudos complementares, 

podem estes ser realizados em regime de matrícula especial; 

III - não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que 

lhes assegure a transferência, em qualquer época e independente da existência de vaga; 

IV - quando a transferência se processar durante o período letivo são aproveitados 

conceitos, notas e frequência, obtidos pelo aluno na instituição de origem, até a data em 

que se tenha desligado. 
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Art. 46. Em qualquer época, a requerimento do interessado, a Faculdade concede 

transferência a aluno regular nela matriculado. 

Parágrafo único. Quando o aluno perder o vínculo com o curso e a Faculdade, a 

Secretaria Acadêmica pode expedir certidão dos estudos realizados, a requerimento do 

aluno. 

Art. 47. O aproveitamento de estudos pode ser concedido a qualquer aluno, 

mediante análise de seu histórico escolar e programas cursados com êxito, na forma 

prevista pelo COSUP. 

Parágrafo único. Podem, ainda, ser aproveitadas competências adquiridas pelo 

aluno, de acordo com a legislação vigente e as normas expedidas pelo COSUP.  

Art. 48. Havendo vaga, a Faculdade pode matricular aluno considerado desistente 

de qualquer de seus cursos ou desvinculado institucionalmente, mediante processo seletivo. 

Parágrafo único. O aluno matriculado nos termos deste artigo sujeita-se ao 

currículo vigente à época do reingresso. 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Art. 49. A aprendizagem é avaliada continuamente, mediante verificações durante 

o período letivo, expressando-se o resultado final em notas de zero a dez, nos termos das 

normas expedidas pelo COSUP. 

§ 1º O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento 

individuais, nas datas fixadas, pode requerer, mediante justificativa e no prazo de três dias 

úteis após a realização da mesma, uma avaliação substitutiva para cada disciplina ou 

unidade curricular, de acordo com o calendário escolar, sujeitando-se ao pagamento das 

taxas respectivas. 

§ 2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, será atribuída nota zero ao 

aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada. 

§ 3º Pode ser concedida revisão de nota, mediante requerimento dirigido ao 

Coordenador do Curso, no prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado, com o 

pagamento da taxa respectiva. 

§ 4º O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou alterá-la, 

devendo sempre, fundamentar sua decisão, cabendo recurso, sucessivamente, à 

Coordenadoria de Curso, ao Colegiado do Curso e, em instância final, ao COSUP. 

Art. 50. São atividades curriculares as preleções, iniciação científicas, exercícios, 

arguições, trabalhos práticos, seminários, visitas técnicas, estágios, provas escritas e orais 

previstos nos respectivos planos de ensino, assim como atividades complementares, 

aprovadas pela Coordenadoria de Curso. 

Parágrafo único. O professor, a seu critério e com a aprovação da respectiva 

coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e 

extraclasse, que podem ser computados nas notas ou conceitos das verificações parciais, 

nos limites definidos pela Diretoria. 
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Art. 51. A avaliação da aprendizagem é feita por disciplina ou unidade curricular, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento e seus critérios serão divulgados aos 

alunos no início de cada semestre ou módulo letivo. 

§ 1º Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e responsabilidade do 

controle de frequência dos alunos, obedecido o projeto pedagógico do curso, devendo o 

Diretor  fiscalizar o cumprimento desta obrigação, intervindo em caso de omissão.  

§ 2º É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo 

professor, quando da elaboração dos trabalhos, de verificações parciais, exames ou 

qualquer outra atividade, que resulte na avaliação de conhecimento, por atribuições de 

notas, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade. 

Art. 52. Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de setenta e cinco por 

cento às aulas e demais atividades escolares programadas, o aluno é aprovado quando 

obtiver resultado não inferior a sete, correspondente à somatória das avaliações parciais 

realizadas durante o período letivo, incluindo o exame final, obrigatório. 

Parágrafo único. As médias são expressas em números inteiros.  

Art. 53. É considerado reprovado o aluno que: 

I - não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das aulas e demais 

atividades programadas, em cada disciplina ou unidade curricular; 

II - não obtiver, na disciplina ou unidade curricular, resultado final igual ou 

superior a sete. 

Art. 54. O aluno reprovado por não ter alcançado frequência ou a média mínima 

exigida, deve repetir a disciplina ou unidade curricular, no período letivo seguinte ou em 

período letivo especial, aprovado pela Diretoria. 

Art. 55. É promovido ao período letivo seguinte o aluno aprovado em todas as 

disciplinas ou unidades curriculares do período cursado, admitindo-se, ainda, a promoção 

com dependência, na forma regulamentada pelo COSUP. 

Art. 56. Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação de cada 

disciplina ou unidade curricular, em horário ou período especial, a critério da 

coordenadoria de cada curso, aplicando-se as mesmas exigências de frequência e 

aproveitamento estabelecidas nos artigos anteriores. 

Art. 57. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados 

por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de 

acordo com as normas do Sistema Federal de Ensino. 

CAPÍTULO V 

DO REGIME ESPECIAL 

Art. 58. Os alunos matriculados nos cursos sequenciais, de graduação, incluindo 

os a distância e pós-graduação, portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, 

traumatismos ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos, 

caracterizados por incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos 
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trabalhos escolares, podem merecer tratamento especial, na forma deste regimento, desde 

que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o 

prosseguimento da atividade escolar e não haja prejuízo para o processo de aprendizagem. 

Art. 59. O regime especial estende-se à mulher em estado de gravidez, a partir do 

oitavo mês de gestação e durante três meses. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, comprovado mediante atestado médico, 

pode ser ampliado o período de repouso, antes e depois do parto. 

Art. 60. A ausência às atividades escolares, durante o regime especial, é 

compensada pela realização de trabalhos e exercícios domiciliares, com acompanhamento 

de professor designado pela Coordenadoria do Curso respectivo, realizados de acordo com 

o plano fixado, em cada caso, consoante o estado de saúde do estudante e as possibilidades 

da Faculdade. 

Parágrafo único. Ao elaborar o plano de estudo, a que se refere este artigo, o 

professor leva em conta as características das atividades e a sua duração, para que a 

execução não ultrapasse, em cada caso, o máximo admissível para a continuidade do 

processo psicopedagógico de aprendizagem neste regime. 

Art. 61. Os requerimentos relativos ao regime especial, disciplinado neste 

Regimento, devem ser instruídos com laudo, firmado por profissional legalmente 

habilitado. 

Parágrafo único. É da competência do Diretor, ouvida a Coordenadoria de Curso, 

a decisão no pedido de regime especial, desde que não prejudique o processo de 

aprendizagem. 

CAPÍTULO VI 

DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

Art. 62. O estágio supervisionado, quando integrante do currículo do curso, consta 

de atividades de práticas pré-profissionais, exercidas em situações reais de trabalho, sem 

vínculo empregatício. 

Parágrafo único. Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária 

total do estágio, prevista no currículo pleno do curso, nela se podendo incluir as horas 

destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades. 

Art. 63. As normas gerais para o estágio supervisionado são disciplinadas pelo 

COSUP. 

Parágrafo único. Cabe ao Colegiado de Curso, mediante proposta do Coordenador 

de Curso, expedir as normas específicas do estágio supervisionado do respectivo Curso. 

CAPÍTULO VII 

DOS TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 

Art. 64. O trabalho de graduação, sob a forma de monografia ou projeto 

experimental, pode ser exigido, quando constar do currículo do curso. 

Parágrafo único. Cabe ao COSUP fixar as normas para a escolha do tema, a 
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elaboração, apresentação e avaliação do trabalho referido neste artigo. 

TÍTULO V 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE 

Art. 65. O corpo docente é constituído por todos os professores permanentes da 

Faculdade. 

Art. 66. Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo a legislação 

trabalhista. 

§ 1º A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade pode 

dispor do concurso de professores visitantes ou colaboradores, aos quais ficam 

resguardados os direitos e deveres da legislação trabalhista. 

§ 2º É obrigatória a frequência de professores nos cursos presenciais, salvo nos 

programas de educação a distância. 

Art. 67. A admissão de professor é feita mediante seleção procedida pela 

coordenadoria do curso a que pertença a disciplina ou unidade curricular e homologada 

pelo Diretor da Faculdade, observados os seguintes critérios: 

I - além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina ou unidade 

curricular a ser por ele lecionada; e 

II - constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação, 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica 

ou afim àquela a ser lecionada. 

Parágrafo único. Os demais critérios são fixados pelo COSUP, ouvida a 

mantenedora. 

Art. 68. Cabe ao professor: 

I - participar da elaboração do projeto pedagógico e institucional da Faculdade; 

II - elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou unidade curricular ou 

atividade, submetendo-o à aprovação do Colegiado de Curso, por intermédio da 

coordenadoria respectiva; 

III - orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina ou unidade curricular, 

cumprindo-lhe integralmente o programa e a carga horária; 

IV - registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

V - organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os 

resultados apresentados pelos alunos; 

VI - fornecer, ao setor competente, as notas correspondentes aos trabalhos, provas 

e exames, bem como a frequência dos alunos, dentro dos prazos fixados pela Diretoria; 

VII - observar o regime disciplinar da Faculdade; 
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VIII - participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e 

de comissões para as quais for designado; 

IX - recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

X - comparecer a reuniões e solenidades programadas pela Direção da Faculdade 

e seus órgãos colegiados; 

XI - responder pela ordem na turma para a qual estiver lecionando, pelo uso do 

material e pela sua conservação; 

XII - orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares 

relacionadas com a disciplina ou unidade curricular; 

XIII - planejar e orientar iniciação científicas, estudos e publicações; 

XIV - não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de 

discriminação ou preconceito ou que contrariem este Regimento e as leis; 

XV - comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que 

necessário, por convocação da coordenadoria do curso ou da direção da Faculdade; 

XVI - elaborar, quando convocado, questões para os processos seletivos, aplicar 

as provas e fiscalizar a sua realização; e 

XVII - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 

CAPÍTULO II 

DO CORPO DISCENTE 

Art. 69. Constituem o corpo discente da Faculdade os alunos regulares e os alunos 

não regulares, duas categorias que se distinguem pela natureza dos cursos a que estão 

vinculados. 

§ 1º Aluno regular é o matriculado em curso sequencial de formação específica, 

de graduação, incluindo o de tecnologia, mestrado ou doutorado, que conduzem a diploma. 

§ 2º Aluno não regular é o inscrito em disciplina de forma isolada, em curso de 

complementação de estudos, de especialização, de aperfeiçoamento ou de extensão que 

conduzem a certificado. 

Art. 70. São direitos e deveres dos membros do corpo discente: 

I - cumprir o calendário escolar; 

II - frequentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando a máxima 

diligência no seu aproveitamento; 

III - utilizar os serviços da biblioteca, laboratório e outros serviços administrativos 

e técnicos oferecidos pela Faculdade; 

IV - votar e poder ser votado nas eleições dos órgãos de representação estudantil; 

V - recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

VI - observar o regime disciplinar e comportar-se, de acordo com princípios éticos 
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condizentes; 

VII - zelar pelo patrimônio da Faculdade ou colocado à disposição desta pela 

Mantenedora; e 

VIII - efetuar o pagamento, nos prazos fixados, dos encargos educacionais. 

Art. 71. O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório ou Centro 

Acadêmico, regido por estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado de acordo com a 

legislação vigente. 

Parágrafo único. Os diretórios ou centros acadêmicos podem ser organizados por 

curso. 

Art. 72. A Faculdade pode instituir prêmios, como estímulo à produção intelectual 

de seus alunos, na forma regulada pelo COSUP e aprovada pela Diretoria. 

Art. 73. A Faculdade pode instituir Monitoria, sendo os monitores selecionados 

pela coordenadoria de curso e designados pelo Diretor. 

Parágrafo único. No processo de seleção deve ser levado em consideração o 

rendimento satisfatório do candidato, na disciplina ou unidade curricular ou área da 

monitoria, bem como aptidão para as atividades auxiliares de ensino, iniciação científica e 

extensão. 

CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 74. O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os funcionários não 

docentes, tem a seu cargo os serviços administrativos e técnicos de apoio necessários ao 

normal funcionamento das atividades de ensino, iniciação científica e extensão. 

Art. 75. A Faculdade zela 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. 

Art. 76. Os funcionários não-docentes são contratados sob o regime da legislação 

trabalhista, estando sujeitos, ainda, ao disposto neste Regimento, nos atos constitutivos da 

Mantenedora e nas demais normas expedidas pelos órgãos da administração superior da 

Faculdade. 

TÍTULO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I 

DO REGIME DISCIPLINAR GERAL 

Art. 77. O ato de matrícula de aluno ou de investidura de profissional em cargo ou 

função docente ou técnico-administrativa importa em compromisso formal de respeito aos 

princípios éticos que regem a Faculdade, à dignidade acadêmica, às normas contidas na 

legislação de ensino, neste Regimento e baixadas pelos órgãos competentes e pelas 

autoridades que deles emanam. 
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Art. 78. Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o 

desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior. 

§ 1º Na aplicação das sanções disciplinares é considerada a gravidade da infração, 

à vista dos seguintes elementos: 

a) primariedade do infrator; 

b) dolo ou culpa; 

c) valor do bem moral, cultural ou material atingido; e 

§ 2º Ao acusado é sempre assegurado amplo direito de defesa. 

§ 3º A aplicação a aluno, docente ou pessoal não-docente de penalidade que 

implique afastamento temporário ou definitivo das atividades acadêmicas, é precedida de 

processo disciplinar, instaurado pelo Diretor. 

§ 4º Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade, além da sanção 

disciplinar aplicável, o infrator está obrigado ao ressarcimento. 

Art. 79. Os membros da comunidade acadêmica devem cooperar ativamente para 

o cumprimento da legislação educacional e deste Regimento, contribuindo para a 

manutenção da ordem disciplinar da Faculdade. 

CAPÍTULO II 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

Art. 80. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades 

disciplinares: 

I - advertência, oral e sigilosa, por negligência no exercício da função docente; 

II - repreensão, por escrito, por falta de cumprimento dos deveres docentes; 

III - suspensão, no caso de dolo ou culpa, na falta de cumprimento dos deveres, 

bem como na reincidência em falta punida com repreensão; e 

IV - dispensa por: 

a) incompetência didático-científica; 

b) ausência a vinte e cinco por cento ou mais das aulas e exercícios programados; 

c) descumprimento do programa da disciplina ou unidade curricular a seu cargo; 

d) desídia no desempenho das respectivas atribuições; 

e) prática de ato incompatível com a ética, a moral e os bons costumes; 

f) reincidência nas faltas previstas no item III deste artigo; 

g) faltas previstas na legislação pertinente. 

§ 1º São competentes para aplicação das penalidades: 

a) de advertência, o Coordenador do Curso; 

b) de repreensão e suspensão, o Diretor; e 
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c) de dispensa de professor ou pessoal não-docente, a Mantenedora, por proposta 

do Diretor. 

§ 2º Da aplicação das penas de repreensão e suspensão, bem como do 

desligamento do professor, cabe recurso com efeito suspensivo ao COSUP. 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

Art. 81. Os discentes ficam sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

I - advertência; 

II - repreensão; 

III - suspensão; e 

IV - desligamento. 

Parágrafo único. A pena de suspensão implica na consignação de ausência do 

aluno durante o período em que perdurar a punição, ficando impedido de frequentar as 

dependências da Faculdade. 

Art. 82. Na aplicação de sanções disciplinares, são considerados os seguintes 

elementos: 

I - primariedade do infrator; 

II - dolo ou culpa; 

III - valor e utilidade de bens atingidos; e 

Parágrafo único. Conforme a gravidade da infração, as penas de suspensão e 

desligamento podem ser aplicadas independente da primariedade do infrator. 

Art. 83. São competentes para aplicação das penalidades: 

I - de advertência, o Coordenador do Curso; e 

II - de repreensão, suspensão e desligamento, o Diretor; 

§ 1º A aplicação de sanção, que implique em desligamento das atividades 

acadêmicas, é precedida de processo disciplinar. 

§ 2º A comissão de processo é formada de, no mínimo, três membros da 

comunidade acadêmica, sendo dois professores e um funcionário não-docente, designados 

pelo Diretor. 

§ 3º A autoridade competente para a imposição de penalidade pode agir pelo 

critério da verdade sabida, nos casos em que o membro do corpo discente tiver sido 

apanhado em flagrante pelo seu professor ou outro superior hierárquico, na prática de falta 

disciplinar e desde que a pena a ser aplicada seja de advertência, repreensão ou suspensão. 

Art. 84. É cancelado o registro das sanções previstas neste Regimento se, no prazo 

de um ano da aplicação, o discente não tiver incorrido em reincidência. 

Art. 85. As penas previstas neste Regimento são aplicadas da forma seguinte: 
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I - advertência, na presença de duas testemunhas: 

a) por desrespeito a qualquer membro da administração da Faculdade ou da 

Mantenedora; 

b) por perturbação da ordem no recinto da Faculdade; 

c) por desobediência às determinações de qualquer membro do corpo docente, ou 

da administração da Faculdade; 

d) por prejuízo material ao patrimônio da Mantenedora, da Faculdade ou do 

Diretório ou Centro Acadêmico, além da obrigatoriedade de ressarcimento dos danos; 

II - repreensão, por escrito: 

a) na reincidência em qualquer dos itens anteriores; 

b) por ofensa ou agressão a membros da comunidade acadêmica; 

c) por injúria a qualquer membro da comunidade acadêmica; 

d) por referências descorteses ou desabonadoras a colegas, aos dirigentes ou 

professores e funcionários da Faculdade. 

III - suspensão: 

a) na reincidência em qualquer dos itens anteriores; 

b) por ofensa ou agressão grave a membro da comunidade acadêmica; 

c) pelo uso de meio fraudulento nos atos escolares; 

d) por aplicação de trotes a alunos novos, que importem em danos físicos ou 

morais, ou humilhação e vexames pessoais; 

e) por arrancar, inutilizar, alterar ou fazer qualquer inscrição em editais e avisos 

afixados pela administração, no local próprio; 

f) por desobediência a este Regimento ou atos normativos baixados pelo órgão 

competente, ou a ordens emanadas pelos diretores, coordenadores ou professores, no 

exercício de suas funções. 

IV - desligamento: 

a) na reincidência em qualquer das alíneas do inciso anterior; 

b) por ofensa grave ou agressão aos dirigentes, autoridades e funcionários da 

Faculdade ou a qualquer membro dos corpos docente e discente, da Mantenedora ou 

autoridades constituídas; 

c) por atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal; 

d) por improbidade, considerada grave, na execução dos trabalhos acadêmicos, 

devidamente comprovada em processo disciplinar; 

e) por participação em passeatas, desfiles, assembleias ou comícios que possam 

caracterizar calúnia, injúria ou difamação aos dirigentes ou integrantes da Faculdade ou da 

Mantenedora ou perturbação do processo educacional. 
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Parágrafo único. Havendo suspeita de prática de crime, o Diretor deve 

providenciar, desde logo, a comunicação do fato à autoridade policial competente. 

Art. 86. O Diretor pode indeferir o pedido de renovação de matrícula ao aluno 

que, durante o período letivo anterior, tiver incorrido nas faltas a que se refere o artigo 

anterior, devidamente comprovadas. 

CAPÍTULO IV 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 87. Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se as penalidades 

previstas na legislação trabalhista e, no que couber, o disposto no Capítulo II, deste Título. 

§ 1º A aplicação das penalidades é de competência do Diretor, ressalvada a de 

dispensa ou rescisão contratual, de competência da Mantenedora, por proposta do Diretor. 

§ 2º É vedado a membro do corpo técnico-administrativo fazer qualquer 

pronunciamento envolvendo a responsabilidade da Faculdade, sem autorização do Diretor. 

TÍTULO VII 

DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS 

Art. 88. Ao concluinte de curso sequencial de formação específica, de graduação, 

incluindo o a distância e de pós-graduação, em níveis de doutorado ou mestrado, é 

conferido o respectivo grau e expedido o diploma correspondente. 

Parágrafo único.  Ao concluinte de curso sequencial, de complementação de 

estudos de pós-graduação, em níveis de especialização, aperfeiçoamento ou atualização, e 

de extensão é expedido certificado. 

Art. 89. Os graus acadêmicos são conferidos pelo Diretor, em sessão conjunta, 

pública e solene, do COSUP, na qual os diplomados prestarão o compromisso de praxe. 

Parágrafo único. Ao concluinte que o requerer, o grau pode ser conferido em ato 

simples, na presença de três professores, em local e data determinados pelo Diretor. 

Art. 90. A Faculdade confere as seguintes dignidades: 

I - Professor Emérito; e 

II - Professor Honoris Causa. 

Parágrafo único. Os títulos honoríficos, uma vez aprovados pelo COSUP e pela 

Mantenedora, são conferidos em sessão solene e pública daquele colegiado, mediante 

entrega do respectivo diploma. 

TÍTULO VIII 

DAS RELAÇÕES ENTRE A MANTENEDORA E A FACULDADE 

Art. 91. A Mantenedora é responsável pela Faculdade perante as autoridades 

públicas e o público em geral, incumbido-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitados 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. 
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Art. 92. 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. 

§ 1º À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial 

da Faculdade, assim como a oferta dos serviços gerais de apoio à Faculdade. 

§ 2º Dependem de aprovação da Mantenedora: 

a) o orçamento anual da Faculdade; 

b) a assinatura de convênios, contratos, protocolos ou acordos; 

c) as decisões dos órgãos colegiados que importem em alteração de despesa ou de 

receita; 

d) a admissão, promoção, premiação, punição ou dispensa dos recursos humanos 

colocados à disposição da Faculdade; 

e) a criação ou extinção de cursos e o aumento, redistribuição ou redução de suas 

vagas iniciais; e 

f) a transferência de mantença. 

§ 3º A autonomia financeira e patrimonial da Faculdade de Direito ATAME 

consiste em: 

I – organizar e controlar o orçamento, tendo como meta a sustentabilidade 

financeira; 

II – preservar e promover a manutenção dos bens colocados à sua disposição pela 

Mantenedora. 

Art. 93. Compete à Mantenedora designar, na forma deste Regimento, o Diretor, 

competindo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-administrativo da 

Faculdade. 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 94. Salvo disposição em contrário, o prazo para interposição de recursos é de 

seis dias letivos, contado da data da divulgação do ato recorrido ou de sua comunicação ao 

interessado. 

Art. 95. Os encargos educacionais, referentes às mensalidades, taxas e demais 

contribuições escolares, são fixados e arrecadados pela Mantenedora, atendida a legislação 

vigente. 

Parágrafo único. As relações entre o aluno, a Faculdade e a sua Mantenedora, no 

que se refere à prestação de serviços educacionais, são disciplinadas em contrato, assinado 

entre o aluno ou seu responsável e a Mantenedora, obedecidos este Regimento e a 

legislação pertinente. 

Art. 96. Este Regimento só pode ser alterado com a aprovação de dois terços dos 

membros do COSUP e em conformidade com a legislação e normas vigentes. 
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§ 1º As alterações ou reformas do Regimento são de iniciativa do Diretor ou 

mediante proposta, fundamentada, de dois terços dos membros do COSUP. 

§ 2º As alterações ou reformas do currículo pleno ou do regime escolar deverão 

ser submetidas e aprovadas pelo colegiado competente da instituição, na forma das normas 

regimentais e publicadas conforme as normas estabelecidas pela legislação em vigor. 

Art. 97. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação, conforme a 

legislação e normas vigentes. 

Goiânia – Goiás, Janeiro de 2017. 

___________________________________________ 

Pedro Leandro Jordão 

Diretor Geral 

 

 
 
 
 
 

 


