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APRESENTAÇÃO 
 

Este documento apresenta o Plano de Desenvolvimento Institucional da 

Faculdade Nova Roma relativo ao período compreendido entre 2016 e 2020. O 

aprendizado verificado ao longo do primeiro ciclo de planejamento, realizado entre o 

ano de fundação da faculdade e o ano de 2012, quando passou pelo processo de 

recredenciamento institucional, aliado às contribuições emanadas dos processos de 

autoavaliação institucional, possibilitaram uma significativa evolução no pensar 

estratégico da entidade. Os ganhos obtidos neste contexto permitiram a elaboração 

de um PDI que aproxima a faculdade de um processo de planejamento mais 

condizente com a realidade do Estado de Pernambuco. 

Preservou-se como diretriz institucional o gene que melhor representa a 

organização frente à sociedade pernambucana: a busca pela excelência na 

educação superior. Para tanto, o presente PDI reflete o conjunto de valores que 

permeiam a missão e objetivos da Instituição e a forma como esta pretende interagir 

com a sociedade e contribuir para atender às necessidades educacionais da mesma, 

tomando como parâmetros as características sócio-culturais da sociedade onde a 

Faculdade está inserida, as diretrizes gerais da Instituição e a política governamental 

para a educação superior do País. 

O PDI foi elaborado respeitando o preceituado na legislação brasileira sobre o 

assunto, especialmente as leis e outros documentos legais emanados pelo MEC - 

Ministério da Educação, pelo CNE – Conselho Nacional de Educação e pelo INEP – 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e contou com a 

participação da comunidade acadêmica, como preceitua a proposta de gestão 

participativa. O presente documento explicita o roteiro da busca da qualificação, da 

otimização, da inserção, da diversificação, do estímulo e do desenvolvimento, 

servindo como um guia para uma gestão firme e responsável. 
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1 PERFIL INSTITUCIONAL 
 
1.1 Breve Histórico da IES 
 

A Faculdade Nova Roma foi criada para tornar-se referência na região em 

Ensino Superior. Os cursos oferecidos pela Instituição são de alto nível, objetivando 

a excelência acadêmica e tendo como fundamento aliar uma base humanística à 

uma preparação eminentemente prática, visando ao mercado de trabalho. Fazem 

parte do rol de cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, 

Direito, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, CST em Gestão Comercial, CST 

em Gestão de Processos Gerenciais, CST em Gestão Financeira, CST em Gestão 

de Recursos Humanos, CST em Logística e CST em Análise e Desenvolvimento em 

Sistemas. 

A Faculdade Nova Roma tem como mantenedor o Centro Brasileiro de 

Profissionalização Empresarial – CBPE, uma empresa genuinamente 

pernambucana, formada por grupos empresariais no segmento de consultoria e 

educação, com expertise acumulada de vinte anos de atuação: o Grupo Gênese de 

Ensino – GGE e a Farias & Associados. 

O Grupo Gênese de Ensino é consolidado como um bom exemplo de 

empreendimento bem sucedido, uma vez que foi iniciado por um grupo de jovens 

empreendedores que perceberam a necessidade de uma capital como Recife (PE) 

dispor de um curso preparatório para os vestibulares mais concorridos do país 

transformando-se em pouco tempo em um conceituado complexo educacional, 

promovendo o desenvolvimento da educação, segundo altos padrões de qualidade e 

excelência, com foco em resultados. O Grupo Gênese de Ensino acumula um amplo 

conhecimento na formatação de cursos, conforme pode ser observado pela 

diversidade do seu portfólio, que atende desde a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Cursos Preparatórios para 

Academias Militares (ITA, IME, AFA, EPCAR, EsPCEx e Escola Naval), e uma 

expressiva presença entre as instituições de ensino que mais aprovam nos 

vestibulares mais concorridos de Pernambuco, todos com públicos de perfis 

bastante distintos, exigindo da empresa uma aderência, flexibilidade e gestão 

eficiente, de forma a proporcionar aos seus alunos a capacidade de obter os 

resultados almejados. 
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A Farias & Associados, por sua vez, promove a difusão do conhecimento 

técnico empresarial no ambiente corporativo, seja por meio da ampla gama de 

trabalhos de consultoria que desenvolve ou por treinamentos ministrados a 

executivos, para implementação e acompanhamento de estratégias definidas em 

seus projetos. Contam com o apoio de profissionais associados, da mais alta 

qualificação e de longos anos de serviços prestados a órgãos públicos vinculados ao 

fomento da atividade econômica da região. Ao longo de sua história a Farias & 

Associados, vem se caracterizando pelo desenvolvimento de trabalhos para grandes 

grupos corporativos locais, regionais, nacionais e multinacionais, contribuindo para 

implementação de projetos estruturadores à economia da Região Nordeste. 

Neste cenário Pernambuco foi palco do crescimento e da evolução 

profissional desse grupo gestor, que busca, através de sua missão, proporcionar um 

nível de ensino diferenciado aos seus conterrâneos. Não apenas por gratidão, mas, 

principalmente, por orgulho de ser natural do Estado e poder participar do 

desenvolvimento do mesmo através da distribuição da educação. Uma instituição de 

ensino que já nasceu com reconhecimento de credibilidade, devido ao histórico do 

Mantenedor, vindo a ser gerida pela idealização de conceitos fortes no que diz 

respeito ao enriquecimento humano e à capacitação profissional, como formas de 

melhorar a qualidade de vida. 

Ademais, o Mantenedor buscou realizar parceria exclusiva em Pernambuco 

com um dos melhores centros de formação superior do país, a Fundação Getulio 

Vargas – FGV. Mediante convênio celebrado, oferece diversos cursos de pós-

graduação, destacando-se os cursos de MBA, internacionalmente reconhecidos. No 

âmbito da graduação, estendeu a relação com a FGV, oferecendo o único curso de 

Administração com a chancela de qualidade proporcionada pela Fundação, 

assegurando-lhe o diferencial de excelência acadêmica. 

Para formulação do conceito e da personalidade da Mantida, foi buscada toda 

a essência da “pernambucanidade”, sentimento em contínua efervescência no 

Estado.  A busca pelo orgulho de ser natural de Pernambuco, transferindo toda a 

grandiosidade da história desse Estado para a nação, associada a bravuras e a 

conquistas, em um sentimento positivo e auto-retratável, alusivo à busca de novos 

caminhos para o engrandecimento e o sucesso.  
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Associada à cidade de Roma, berço do conhecimento e ícone da República 

Romana, marcada por conquistas que expandiram seu domínio por quase todo o 

Antigo Mundo, o Estado de Pernambuco foi uma das primeiras áreas do País a ser 

ocupada pelos portugueses, gerando inúmeras riquezas e sendo responsável, 

durante muitos anos, por mais da metade das exportações brasileiras da época. 

Além de ter participação altiva na História do Brasil, mantendo e disseminando ideais 

libertários, como na Guerra dos Mascates, na revolução Pernambucana, na 

Confederação do Equador e na Revolta Praieira. 

Por tal comparação, rege o coro do Hino de Pernambuco, hoje bem difundido 

pelos quatro cantos do Estado, tanto em campanhas publicitárias como em eventos 

populares: 

 

“Salve! Ó terra dos altos coqueiros!, 

 De belezas soberbo estendal! 

 Nova Roma de bravos guerreiros,  

 Pernambuco, imortal, imortal!” 

 

Por tudo isso, o Mantenedor está convicto de ter encontrado mais do que o 

nome apropriado para a Mantida, um símbolo forte para os valores que procura criar 

para a mesma através da educação: louvor ao conhecimento, orgulho pela cidadania 

e bravura para conquistas de objetivos e ideais.  

A faculdade Nova Roma é uma instituição particular de ensino superior, com 

limite territorial de atuação circunscrito ao município de Recife, foi recredenciada 

pela Portaria nº 1145/2012, publicada no DOU de 13/09/2012. 

 
1.2 Inserção Regional 

 

A elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Nova 

Roma considera, como base para suas políticas de ensino, pesquisa e extensão da 

instituição, as demandas de natureza econômica e social do estado de Pernambuco. 

A atual seção desse documento apresenta, dessa forma, os principais aspectos 

demográficos, sociais, econômicos e educacionais da unidade federativa 

pernambucana com a finalidade de caracteriza-la e apresentar o ambiente onde a 

Faculdade Nova Roma está inserida.  
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1.2.1 Aspectos Demográficos 
 

Segundo dados estimados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2018, nos 185 municípios pernambucanos residem, aproximadamente, 

9.496.294 habitantes. Sua capital, Recife, é a cidade mais populosa com 1.637.834 

habitantes, seguida por Jaboatão dos Guararapes, com tamanho da população 

superior a 600 mil habitantes e as cidades de Olinda, Caruaru, Paulista e Petrolina, 

cujas populações alcançam mais de 300 mil pessoas. A densidade demográfica do 

Estado é de 89,62 habitantes/km2, sendo cerca de 77% da sua população formada 

por residentes de zonas urbanas. 

Localizado no centro-leste da região nordeste brasileira, o Estado de 

Pernambuco possui uma área de 98.937 km² e tem como limites os estados da 

Paraíba, do Ceará, de Alagoas, da Bahia e do Piauí. Uma de suas 185 cidades é 

Fernando de Noronha, arquipélago formado por 21 ilhas, situado a 545 km de 

Recife. A fisiografia de Pernambuco é formada por quatro regiões bem definidas: 

zona litorânea, com 187 km de extensão, zona agreste, sertão e zona da mata. A 

Região Metropolitana do Recife, cuja população estimada corresponde a 43% da 

população total de Pernambuco, é constituída de quinze municípios (Recife, Olinda, 

Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Goiana, Camaragibe, Itamaracá, Abreu e Lima, 

Igarassu, Cabo de Santo Agostinho, Itapissuma, Moreno, Ipojuca, São Lourenço da 

Mata e Araçoiaba). 

Ainda, segundo dados do último censo do IBGE em 2010, aproximadamente, 

25% do total de habitantes de Pernambuco possuem entre 0 e 14 anos, 64% estão 

com idade entre 15 e 59 anos e, consequentemente, 11% da população 

pernambucana é formada por residentes com 60 anos de idade ou mais. A fim de 

apresentar de forma ainda mais extensa as características demográficas do estado, 

a tabela 1 exibe informações sobre a densidade demográfica, a taxa de urbanização 

e a taxa média geométrica de incremento anual da população dos municípios que 

compõem a Região Metropolitana do Recife. 

 

Tabela 1: Indicadores Demográficos da Região Metropolitana do Recife 
Municípios Indicadores Demográficos 

Densidade* 
(hab/km2) 

Urbanização 
(%) 

Tx Média 
Anual** (%) 
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Abreu e Lima 724,90 91,74 0,59 
Araçoiaba 196,74 84,09 1,85 

Cabo 414,32 90,68 1,92 
Camaragibe 2821,93 100 1,16 

Goiana 150,72 76,71 0,61 
Igarassu 333,88 92,07 2,17 
Ipojuca 151,39 74,06 3,12 

Ilha de Itamaracá 328,18 77,65 3,27 
Itapissuma 320,19 77,08 1,68 
Jaboatão 2493,06 97,82 1,03 
Moreno 289,16 88,54 1,43 
Olinda 9068,36 98,03 0,27 

Paulista 3086,01 100 1,37 
Recife 7037,61 100 0,78 

S. L. da Mata 392,49 94,05 1,30 
Fonte: IBGE, 2010. *Densidade Demográfica. **Taxa Média Geométrica de Incremento Anual. 
 
1.2.2 Aspectos Sociais 

 

Verificar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma 

maneira de estudar e concluir sobre o nível socioeconômico das regiões. O IDHM, 

segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é uma 

medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: 

longevidade, educação e renda. O índice varia entre 0 e 1 e, quanto mais próximo 

de 1, maior o desenvolvimento humano1. 

A tabela 2 apresenta os valores de IDHM, fornecidos pelo IBGE em 2010 para 

os municípios da Região Metropolitana do Recife. São considerados muito baixos, 

índices de valores entre 0 e 0,499; considerados baixos valores entre 0,500 e 0,599; 

considerados médios valores entre 0,600 e 0,699; considerados altos valores entre 

0,700 e 0,799 e; consequentemente, são considerados muito altos índices com 

valores entre 0,800 e 1. Os dados fornecidos pelo banco de dados do PNUD 

apontam que apenas o município de Araçoiaba possui um IDHM abaixo de 0,599 e, 

portanto, considerado baixo. Já as cidades de Recife, Olinda, Jaboatão dos 

Guararapes e Paulista têm índices interessantes de desenvolvimento humano e 

considerados altos. 

 
 
 

                                            
1 Para saber mais, acessar: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-

idhm.html. Disponível em 22/10/2018. 
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 Tabela 2: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
Municípios IDHM 

Abreu e Lima 0,679 
Araçoiaba 0,592 

Cabo 0,686 
Camaragibe 0,692 

Goiana 0,651 
Igarassu 0,665 
Ipojuca 0,619 

Ilha de Itamaracá 0,653 
Itapissuma 0,633 
Jaboatão 0,717 
Moreno 0,652 
Olinda 0,735 

Paulista 0,732 
Recife 0,772 

S. L. da Mata 0,653 
Fonte: PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro (2012). 
 

Indicadores de Vulnerabilidade Social também são importantes para 

caracterizar o nível socioeconômico e o padrão de vida de uma região. Uma forma 

de verificar tal aspecto é construindo uma análise sobre o número de crianças 

atendidas pela rede de ensino. A tabela 3 apresenta a proporção de crianças de 6 a 

14 anos fora da escola nos municípios da Região Metropolitana do Recife. Percebe-

se que quanto mais próximo da capital, cidade sede da Faculdade Nova Roma, e 

quanto maior o IDHM visto na tabela anterior, mais crianças, em termos 

proporcionais, são inseridas nas escolas. 

 

Tabela 3: Indicador de Vulnerabilidade Social 
Municípios % crianças de 6 a 14 anos fora da 

escola 
Abreu e Lima 2,83 

Araçoiaba 3,68 
Cabo 3,54 

Camaragibe 2,56 
Goiana 3,34 

Igarassu 2,15 
Ipojuca 2,69 

Ilha de Itamaracá 3,34 
Itapissuma 2,44 
Jaboatão 3,23 
Moreno 4,18 
Olinda 3,11 

Paulista 2,13 
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Recife 2,95 
S. L. da Mata 2,90 

Fonte: PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro (2012). 
 

 

1.2.3 Aspectos Econômicos 
 

A partir dos anos 2000, o Estado de Pernambuco recebeu investimentos que 

modificaram sua estrutura socioeconômica e elevaram o papel da construção civil, 

indústria de transformação e dos serviços. Isso posicionou a economia 

pernambucana como uma das que mais crescem no país. No primeiro trimestre de 

2018, por exemplo, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco foi 

60% superior ao crescimento do PIB do país. Além disso, a indústria de segmentos 

de produtos de metal e a automotiva se destacaram com as que mais cresceram no 

estado2. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 2017, o 

estado possui o segundo maior PIB da região nordeste e o décimo maior do país. A 

base da economia de Pernambuco se encontra na agricultura, na indústria e no 

setor de serviços. Nos últimos anos, o crescimento e desenvolvimento econômico do 

estado foram impulsionados pelos recentes investimentos nos setores petroquímico, 

biotecnológico, farmacêutico, de informática, naval e automotivo. Essa mudança de 

perfil econômico possibilitou ao estado pernambucano a experiência de um 

crescimento na produção, nos últimos anos, muito acima do apresentado pelo país. 

 
1.2.3.1 Agropecuária 

 
Os produtos agrícolas mais destacados em Pernambuco são os de acerola, 

algodão, melancia, caju, mandioca, banana, feijão, cebola, cana de açúcar, tomate, 

goiaba, uva, melão, melancia, caju e milho. Parte dessa produção atende o mercado 

externo e sua expansão é bastante impulsionada pelos projetos de irrigação do 

Sertão do São Francisco (IBGE/PAM3, 2017).  

Segundo dados do IBGE sobre a Produção Agrícola Municipal, Pernambuco, 

em 2017, o valor bruto da produção de agrícola no Estado foi de, aproximadamente, 

R$ 4 bilhões. Pernambuco recebe destaques, em nível nacional, como:  

                                            
2 Dados fornecidos pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (2018). 

3 IBGE/Produção Agrícola Municipal. 
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− Maior produtor de goiaba (destacando-se os municípios de Petrolina, 

Petrolândia, Belém de São Francisco, Cedro, São Vicente Férrer e Santa Maria da 

Boa Vista); 

− Maior produtor de acerola; 

− Segundo maior produtor de uva (destacando-se Lagoa Grande e 

Petrolina); 

− Terceiro maior produtor de manga (destacando-se Belém de São 

Francisco e Lagoa Grande; 

− Terceiro maior produtor de coco. 

Além disso, o estado pernambucano se localiza na terceira posição entre os 

polos floricultores do Brasil. Ainda, Pernambuco apresenta, segundo banco de 

dados da Produção Agrícola Municipal de 2017 do IBGE, uma das maiores 

produções de ovos (quarto maior produtor do Brasil com valor bruto da produção de 

quase R$ 1 bilhão), frangos de corte (sexto maior produtor do país) e de leite (oitava 

maior bacia leiteira). 

 
1.2.3.2 Indústria 

 

Dentro da região Norte-Nordeste, a indústria de transformação de 

Pernambuco é de alta relevância. Os principais setores industriais pernambucanos 

são os setores automobilístico, químico, eletrônico, de minerais não-metálicos, têxtil, 

alimentício e naval. Diversas empresas importantes no mercado nacional e mundial 

possuem sede em Pernambuco, como:  

 

− Refinaria Abreu e Lima: localizada no Complexo Industrial Portuário de 

Suape (a 45 km do Recife) é, segundo informações da plataforma eletrônica da 

Petrobrás, a mais moderna refinaria construída e com maior taxa de conversão de 

petróleo cru em diesel (70%), combustível essencial para a circulação de produtos e 

riquezas do país4. 

                                            
4 Mais informações, acessar: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-

operacoes/refinarias/refinaria-abreu-e-lima.htm. Disponível em 22/10/2018. 
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− PQS: Complexo Industrial Químico-Têxtil, situado em Suape, que tem o 

objetivo de produzir os principais insumos do poliéster em suas várias formas. A 

empresa utiliza a tecnologia suíça Bühler, detentora de 75% do mercado mundial de 

tecnologia SSP (policondensação em estado sólido)5; 

− Estaleiro Atlântico Sul: criado em novembro de 2005 e localizado em 

Suape, o estaleiro conta com capacidade de processamento de 160 mil toneladas de 

aço/ano e tem como grande objetivo ser a maior e melhor empresa naval e offshore 

no Hemisfério Sul para competir internacionalmente;  

− Hemobrás: empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, 

vinculada ao Ministério da Saúde e fundada em 2004. A instalação em Pernambuco 

foi uma estratégia do Governo Federal em descentralizar investimentos e estimular o 

desenvolvimento técnico-científico além do eixo Sul-Sudeste6. 

− Novartis: Empresa Global de cuidados com a saúde que se concentra 

na atuação em três dimensões: farmacêutica, cuidados com os olhos e genéricos. 

Sua estratégia de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é guiada pela ciência de 

inovação e orientada para as necessidades dos pacientes7. 

− Jeep: gigante empresa automobilística possui fábrica localizada no 

município de Goiana com parque de fornecedores com 16 outras empresas dentro 

do complexo. Os carros produzidos em Pernambuco pela Jeep possuem índice de 

nacionalização de componentes de mais de 70%, enquanto o padrão é de apenas 

35%. A fábrica gerou 8000 empregos, 250 mil veículos produzidos por ano e, estima-

se que até 2020, o polo industrial representará cerca de 6,5% do PIB de 

Pernambuco8; 

− Baterias Moura: empresa pernambucana que fabrica acumuladores 

elétricos para os mercados automotivo, náutico, logístico, de telecomunicações, de 

sistema no-break e de energia alternativa. Maior empresa latina no segmento9; 

 

                                            
5 Mais informações, acessar: http://www.pqspe.com.br/a-empresa/tecnologia. Disponível em 

22/10/2018. 

6 Mais informações, acessar: http://www.hemobras.gov.br/Home.aspx. Disponível em 22/10/2018. 

7 Mais informações, acessar: https://www.novartis.com.br/. Disponível em 22/10/2018. 
8 Mais informações, acessar: https://www.jeep.com.br/fabrica-jeep.html. Disponível em 22/10/2018. 

9 Mais informações, acessar: https://www.moura.com.br/. Disponível em 22/10/208. 
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1.2.3.3 Serviços e Comércio 
 

O setor de serviços corresponde a cerca de 70% da composição do Produto 

Interno Bruto de Pernambuco. Os segmentos com mais relevância no estado são: 

serviços, médicos, serviços de informática e de engenharia, consultoria empresarial, 

ensino e pesquisa, turismo e comércio. Algumas áreas do setor terciário 

pernambucano merecem destaque, como: 

− Porto Digital: dentro do setor de serviços pernambucano e localizado 

no Recife, o Porto Digital é um dos principais parques tecnológicos e ambientes de 

inovação do Brasil. Ele representa a nova economia do Estado de Pernambuco e 

sua atuação abrange eixos de software e serviço de Tecnologia da Informação e 

Comunicação e Economia Criativa, enfatizando segmentos de games, cine-vídeo-

animação, música, fotografia e design10.O parque abriga mais de 200 empresas, 

entre elas as gigantes Motorola, Oracle, IBM, Microsoft e Nokia; 

− Polo Médico-Hospitalar do Recife: considerado o primeiro de todo 

Nordeste e o segundo maior do Brasil em qualidade, modernidade e avanço 

tecnológico. Ele é constituído de 417 hospitais, clínicas, laboratórios e centros de 

diagnósticos por imagem, além de fornecer 8,2 mil leitos e atender cerca de 20 mil 

pessoas/dia11; 

− Instalação de quatro shoppings em Paulista, Camaragibe, Olinda e no 

Recife no período compreendido entre outubro de 2015 e dezembro de 2017, a RMR 

conta hoje com doze centros de compras, que geram 15 mil empregos diretos em 

Pernambuco, segundo uma estimativa da Associação Brasileira de Shopping 

Centers (Abrasce). O setor de serviços representa aproximadamente 73% da 

composição do PIB estadual, de acordo com dados do IBGE para o ano de 2016. 

 

Com isso, ampliam-se as possibilidades de participação de moradores das 

cidades localizadas nas proximidades de Recife nas atividades econômicas da 

região e, como consequência, ampliam-se a demanda por atividades de educação 

proporcionada por instituições de ensino da capital. Dentre estas instituições, a 

                                            
10 Mais informações, acessar: em www.portodigital.org. Disponível em 22/10/2018.  

11 Informações contidas em https://www.pe-az.com.br/editorias/saude/442-polo-medico-do-recife. 

Disponível em 22/10/2018. 
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Faculdade Nova Roma despontou como uma faculdade diferenciada, que traz em 

sua própria missão a condição de atuar em âmbito regional e de forma a buscar se 

diferenciar pela busca da excelência acadêmica. 

 
1.2.4 Aspectos Educacionais 
 

A Faculdade Nova Roma vislumbra contribuir para a formação de 

profissionais que respondam às necessidades do mercado pernambucano, e com 

isso, impulsionar novamente a curva de crescimento do Estado. Os grandes 

investimentos supracitados potencializam a busca por profissionais de alta 

qualificação, característica marcante da formação oferecida pela Faculdade, dentro 

de um mercado em franca expansão. 

 Em nível de escolaridade, Pernambuco tem uma posição muito favorável no 

Nordeste, apesar de ainda baixa para os padrões de exigência contemporâneos. O 

ensino fundamental, destinado a crianças de 7 a 14 anos, vem registrando forte 

crescimento, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Em 

Pernambuco, o atendimento a crianças desta faixa etária aumentou de 89,4% em 

1994, para 96,5%, expansão semelhante à média nacional, que chegou a 98,2% de 

crianças matriculadas, em 2009. Em 2015 contamos com cerca de 1 milhão e 300 

mil estudantes. 

Uma das consequências diretas da expansão e melhoria do ensino 

fundamental é a maior demanda pelo ensino médio, chegando, em 2015 ao patamar 

de 357 mil estudantes matriculados. Na tabela a seguir observa-se a composição do 

nível de escolaridade em Pernambuco. 

 
Tabela 4: Número de alunos por nível de Escolaridade em Pernambuco (2015) 
 Escolaridade  Número de alunos 
Ensino Fundamental 1.327.947 
Ensino Médio 357.616 
Ensino Superior – 
Graduação 

222.152 

Fonte: IBGE, 2015. 
 

No caso do Ensino Superior, ocorreu, nos últimos anos, um grande 

crescimento no número de matrículas, sobretudo após a rápida abertura de novas 

instituições privadas, conforme mostra a tabela 5. 
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A partir dos dados, pode-se observar o crescimento do número de alunos 

matriculados em cursos de graduação em Pernambuco, partindo de 57.421 

matriculados em 1981 a 75.157 em 1999, alcançando 175.152 matriculados em 

2009, e em 2013 o patamar de 222 mil estudantes conforme dados do INEP/MEC. 

Nos últimos anos, este crescimento de alunos matriculados em cursos de graduação 

tem chegado a valores anuais próximos superiores a 6%.  

Ainda dentro do contexto do Ensino Superior, a tabela a seguir apresenta uma 

breve descrição da oferta de vagas das IES em Pernambuco, incluindo dados sobre 

as áreas de concentração dos cursos oferecidos. 

 
Tabela 5: Detalhamento das Vagas no Ensino Superior em Pernambuco (2015) 
Discriminação Categoria Administrativa 

Indicadores Total Federal Estadual Municipal Privada 
Instituições 98 5 1 22 70 
Cursos 925 191 55 101 578 
Matrículas 264.089 52.777 16.373 19.447 175.492 
Concluintes 34.723 5.835 2.305 3.421 23.162 
Área de Concentração Percentuais 
Educação 14,52% 2,67% 3,43% 0,49% 7,93% 
Humanidades e Artes 3,50% 1,05% 0,47% 0,04% 1,94% 
Ciências Sociais, 
Negócios e Direito 

42,62% 3,22% 1,74% 1,01% 36,64% 

Ciências, Matemática e 
Computação 

8,49% 1,98% 1,08% 0,12% 5,31% 

Engenharia, Produção 
e Construção 

10,52% 2,48% 1,07% 0,25% 6,72% 

Agricultura e 
Veterinária 

2,56% 1,05% 0,50% 0,07% 0,95% 

Saúde e Bem-Estar 
Social 

15,81% 2,00% 0,94% 0,32% 12,55% 

Serviços 1,98% 0,27% 0,15% 0,01% 1,55% 
Total 100,00% 14,72% 9,39% 2,31% 73,59% 
Fonte: MEC/INEP – Sinopse da Educação Superior – 2015 
 

Nota-se que existe uma forte concentração de graduandos nas áreas de 

Educação (40%); Ciências Sociais, Negócios e Direito (33%). Isto sinaliza para a 

necessidade de cursos de graduação, extensão e pós-graduação nestas áreas do 

conhecimento, justamente as áreas de atuação da Faculdade Nova Roma.  

Com a expansão e a melhoria da qualidade nos níveis fundamental e médio, 

estima-se que o número de alunos ingressantes no ensino superior tende a crescer 

ainda mais. Nesse sentido, vislumbra-se um futuro ainda mais promissor para a 
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Faculdade Nova Roma, o qual será ainda mais estimulante em função da 

diferenciação do ensino de alto nível que vem sendo desenvolvido. 

 
1.3 Áreas de Atuação Acadêmica 
 

A Faculdade Nova Roma atua na área das Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Exatas e Engenharias, oferecendo os cursos de graduação em 

Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Engenharia de 

Produção, Engenharia Civil, CST em Gestão Comercial, CST em Gestão de 

Processos Gerenciais, CST em Gestão Financeira, CST em Gestão de Recursos 

Humanos, CST em Logística e CST em Análise e Desenvolvimento em Sistemas.. 

Além disso, no período de vigência deste PDI, oferecerá cursos de pós-graduação 

lato sensu nas áreas em que possui atuação. 
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2 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
2.1 Evolução Institucional a partir dos Processos de Planejamento e 

Avaliação Institucional 
 
2.1.1 Balanço Avaliativo do PDI 
 

A Faculdade Nova Roma tem como missão promover o desenvolvimento e a 

excelência na formação e no aperfeiçoamento de profissionais nas diversas áreas de 

atuação, os quais sejam capazes de atender às demandas do mercado e às 

necessidades da sociedade, com capacidade para diagnosticar, desenvolver e 

implementar mudanças que contribuam para o desenvolvimento sustentável da 

sociedade, de forma geral, e, em particular, do Estado de Pernambuco e da Região 

Nordeste do Brasil.  

Com o intuito de cumpri-la, a instituição formalizou em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional para o período entre 2016 e 2020 o objetivo de criar, 

implementar, desenvolver e consolidar cursos superiores nas diferentes modalidades 

e áreas de conhecimento, tendo como metas atingidas a autorização e criação dos 

cursos tecnólogos de Processos Gerenciais, Gestão Financeira, Gestão Comercial e 

Análise e Desenvolvimento de Sistema, a autorização e criação do curso de 

graduação em Engenharia Civil. Além disso, no mesmo período, a instituição 

conquistou o reconhecimento do curso de Direito. 

Também, segundo o PDI, a Faculdade Nova Roma objetiva formar 

profissionais capazes para diagnosticar, desenvolver e implementar mudanças nas 

esferas públicas e privadas. Para isso, a instituição construiu, através de uma 

parceria com a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, o Núcleo de Prática 

Jurídica e a Câmara de Mediação e Conciliação, com a finalidade de dar 

oportunidade para a criação de um elo entre atividade prática do discente do curso 

de Direito e a sociedade. Com mesmo intuito, a Faculdade Nova Roma desenvolveu, 

com o apoio da Receita Federal, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, órgão 

facilitador da prática profissional que atua como escritórios de assistência tributária e 

fiscal. Por fim, a IES criou o Núcleo de Empregabilidade e Extensão com o objetivo 

de aperfeiçoar a carreira dos alunos e realizar uma ponte com o mercado de 

trabalho. A partir de todo esse esforço, a Faculdade Nova Roma constituiu o Núcleo 
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de Práticas Profissionais, englobando todos os cursos de maneira multidisciplinar e 

fortalecendo as políticas de extensão. 

Para alcançar o objetivo de desenvolver a educação com ênfase na relação 

entre a teoria e a prática, enfatizando o processo de aprendizagem e não 

simplesmente a apreensão de conteúdos isolados e desconexos da realidade, a 

Faculdade Nova Roma fomentou as políticas de pesquisa, consolidando o Núcleo de 

Pesquisa como instrumento de coordenação de trabalhos científicos desenvolvidos 

através da parceria entre professores e alunos da instituição. Diversos grupos de 

pesquisa foram criados e artigos elaborados, subsidiando a construção de três 

revistas acadêmicas, com periodicidade semestral. 

Com a finalidade de ampliar o leque e desenvolver convênios e parcerias com 

organizações públicas e privadas, instituições do terceiro setor e comunidade, 

objetivando aos alunos um ambiente natural de aprendizagem que proporcione uma 

aproximação com a realidade social, foi desenvolvido a Nova Roma Social, 

programa de apoio às organizações não governamentais que seleciona alunos 

voluntários que desejam apoiar tecnicamente, em diversas áreas, entidades recém-

inauguradas. Isso também faz parte do objetivo da faculdade de empreender um 

processor de inserção social, pensando globalmente e agindo localmente na 

detecção e solução de problemas da comunidade local e regional a partir da 

prestação de serviços especializados. 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020, a Faculdade 

Nova Roma possui como meta a disponibilização da infraestrutura física e academia 

para o desenvolvimento da instituição e de seus cursos. Dessa forma, foram 

promovidas edificações, adaptações e ampliações das instalações de salas de aulas 

e de laboratórios de informática, assim como ampliações e atualizações do acervo 

bibliográfico. 

Por fim, com o intuito de tornar frequente a auto avaliação institucional e 

contínua a reavaliação dos objetivos e metas do PDI, a atuação da Comissão 

Própria de Avaliação foi reforçada, tornando seus resultados publicados durante o 

período letivo para toda comunidade acadêmica. Além disso, o processo de 

autoavaliação foi consolidado e conquistou uma frequência maior com a parceria da 

CPA com o setor administrativo da instituição, que desenvolveu a Avaliação de 
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Desempenho Administrativo e a Avaliação de Desempenho de Serviços, de 

periodicidade mensal e semanal, respectivamente. 

Essas são algumas das diversas conquistas da Faculdade Nova Roma nos 

últimos anos, mostrando que a IES segue seu planejamento estratégico de forma 

responsável e prezando pela qualidade do seu serviço prestado à sociedade. Ao 

longo desse relato institucional, serão apresentados os resultados das avaliações 

externas e internas e como, a partir desses, a instituição desenvolveu planos de 

melhorias. Além disso, será descrito o processo de gestão e a demonstração de 

evolução institucional. 

 
2.1.2 Conceitos Obtidos pela IES em Avaliações Externas 
 

A Faculdade Nova Roma se posiciona como a melhor faculdade particular de 

Pernambuco, com nota 4 pelo Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação 

(IGC/MEC), alcançando esse resultado pelo segundo ano consecutivo. Além disso, 

os cursos de Administração e Ciências Contábeis obtiveram notas 5 e 4, 

respectivamente, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) em 

2016, sendo considerado os melhores cursos do estado. Ainda, O curso de Direito 

teve seu reconhecimento renovado pelo MEC com nota 4. Segue tabela com um 

resumo dos resultados de avaliações externas da Faculdade Nova Roma durante o 

período 2015/2017. 

 
 

AVALIAÇÕES EXTERNAS 
CURSO ENADE CPC CC CI IGC 

Administração 5 4 
   

Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas   4   

Ciência da Computação 3 3 
   

Ciências Contábeis 4 4    
Direito   4   
Engenharia Civil 

  
3   

Engenharia da Produção 
     

Gestão Comercial      
Gestão de Recursos Humanos      

Gestão Financeira 
     

Logística      

Processos Gerenciais      
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Legenda: ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes; CPC – Conceito Preliminar de 
Curso; CC – Conceito de Curso; CI – Conceito Institucional; IGC – Índice Geral de Cursos. 
  
2.1.3 Divulgação e Análise dos Resultados de Avaliações Internas 
 

Após a realização do processo de avaliação institucional, os principais 

resultados foram apresentados, primeiramente, para a superintendência acadêmica. 

Após a discussão dos apontamentos dispostos na análise, uma síntese dos 

questionamentos foi apresentada, em reunião, aos diretores da instituição. Baseada 

nas dimensões que contemplam os requisitos avaliativos do MEC, a avaliação 

institucional da Faculdade Nova Roma abordou questões que tinham como possíveis 

respostas notas de 1 a 5, com ordem crescente em relação à satisfação do 

respondente sobre os quesitos abordados. 

 

A Faculdade Nova Roma procedeu à divulgação direcionada dos resultados 

analisados para os respectivos setores/responsáveis para dar continuidade ao 

processo de avaliação institucional. Dessa forma, reuniões foram realizadas com a 

finalidade de discutir as sugestões e críticas levantadas pelos corpos discente, 

docentes e técnicos-administrativos. Os resultados dessas reuniões serviram como 

base para formulação de políticas de melhoria e frequente atualização do PDI. Além 

disso, cartazes foram distribuídos nos ambientes da instituição com as principais 

demandas apresentadas pelos discentes e com as políticas produzidas a partir 

dessas. 

 
a. AVALIAÇÃO DA IES PELO CORPO DISCENTE 

A análise dos resultados foi construída pelos membros da CPA. A tabela 

referente a Avaliação da IES pelo corpo discente apresenta o nível de satisfação dos 

alunos nos cinco eixos investigados pelo estudo dos questionários. Os resultados 

revelando que as áreas mais prestigiadas pelos alunos são a comunicação com a 

sociedade, as políticas de atendimento aos discentes e as políticas de pessoal. Tal 

resultado se assemelha bastante com as respostas vistas em 2016, consolidando 

essas dimensões como eficientes quanto a tornar o aluno da Faculdade Nova Roma 

satisfeito. A dimensão referente às políticas de ensino, pesquisa e extensão 

FACULDADE NOVA ROMA 
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apresentou menor pontuação, revelando o anseio do aluno em relação, 

principalmente, aos incentivos a construção de trabalhos científicos e estudos que 

integrem faculdade e sociedade. No entanto, a satisfação com pesquisa acadêmica 

cresceu de forma significativa em relação aos anos anteriores. A média dos 

resultados da autoavaliação da IES pelo corpo discente foi de 3,96, superior ao do 

ano anterior em 0,59 ponto. 

A pesquisa também questionou os alunos sobre suas opiniões a respeito da 

qualidade do ensino, do atendimento acadêmico, bem como da infraestrutura da 

faculdade. Os resultados revelam que o corpo discente se mostra muito satisfeito 

com IES. Esse fato converge com a percepção de qualidade da Faculdade Nova 

Roma demonstrada nas reuniões da comissão com os representantes de turmas e 

condiz com o conteúdo das entrevistas locais obtido na visita da Fundação Getúlio 

Vargas em seu programa de Certificação de Qualidade do curso de Administração. 

Além disso, o bom nível de satisfação dos alunos é refletido nos conceitos 

concebidos à Faculdade Nova Roma pelas comissões designidas pelo Ministério da 

Educação para análise do recredenciamento e reconhecimento dos seus cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Engenharias Civil e de 

Produção, Direito e os diversos cursos tecnólogos.  

Também foi realizada uma avaliação dos docentes por parte dos discentes, 

com a finalidade de avaliar quesitos como relacionamento do professor com a turma, 

assiduidade e pontualidade do docente, bem como sua maneira de ministrar as 

aulas. Os resultados foram divulgados para os professores e coordenadores de 

curso através do portal eletrônico da IES. 

 
EIXO NOTA 
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 3,92 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 4,13 
POLÍTICAS ACADÊMICAS 3,95 
POLÍTICAS DE GESTÃO - 
INFRAESTRUTURA 3,85 
TOTAL 3,96 
 

b. AVALIAÇÃO DA IES PELO CORPO DOCENTE 

A avaliação da Faculdade Nova Roma pelo corpo docente revelou que os 

professores da instituição reconhecem, como pontos destaques na IES, o 
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desenvolvimento institucional e as políticas de gestão. Pode-se destacar também 

que os docentes sentem a necessidade de uma maior estruturação e 

desenvolvimento na área de pesquisa acadêmica. Esse fato converge com o 

conceito médio lançado, que posicionou a dimensão referente a políticas para o 

Ensino, Pesquisa e Extensão como a segunda pior avaliada (3,82). As principais 

reclamações dos professores são relacionadas à infraestrutura física da Faculdade 

Nova Roma (conceito médio de 3,61). Este resultado está correlacionado, segundo a 

pesquisa e, mais precisamente, as questões subjetivas, às críticas sobre a rede de 

internet e laboratórios. No entanto, o conceito desse eixo avaliado foi 

substancialmente maior do que do ano anterior (3,0). O conceito médio geral para a 

avaliação da IES por parte dos docentes foi de 4,07. 

A avaliação dos professores sinaliza para o clima positivo nas relações entre 

professores, alunos e funcionários, além de um conhecimento e valorização da 

Missão e do PDI da Faculdade Nova Roma. Além do que estão claros, para os 

docentes o empenho dos funcionários de todos os setores no sentido de 

possibilitarem as melhores condições ao seu trabalho. Isto tem sido verificado na 

ocasião das reuniões de planejamento com o corpo docente, nas reuniões de 

Colegiado dos cursos e também ecoado em sala de aula junto aos discentes. 

 
EIXO NOTA 
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 4,29 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 4,33 
POLÍTICAS ACADÊMICAS 3,82 
POLÍTICAS DE GESTÃO 4,31 
INFRAESTRUTURA 3,61 
TOTAL 4,07 
 

c. AVALIAÇÃO DA IES PELO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Em 2017, o corpo técnico-administrativo da Faculdade Nova Roma destacou 

três das dez dimensões avaliadas: organização e gestão da instituição, política de 

atendimento aos discentes e planejamento e avaliação. Essa avaliação converge 

com as respostas do corpo docente, enfatizando a eficiência dos setores envolvidos 

nessas áreas. 

Corroborando com os resultados referentes às respostas dos professores, o 

corpo técnico-administrativo da instituição também, em média, pontuou Infraestrutura 
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Física o pior eixo avaliado. Isso é um importante indicativo de que essa pesquisa 

deve ser considerada como base para formulação de políticas levantem pontos a 

serem melhorados dentro dos setores responsáveis por essas áreas. 

A pesquisa, por fim, alcançou o membro representante da sociedade civil 

através de reuniões qualitativas que tiveram como principal objetivo registrar a 

manifestação de suas impressões, em nome da comunidade do entorno, nas 

respectivas dimensões alcançadas. 

 
EIXO NOTA 
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 3,92 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 3,97 
POLÍTICAS ACADÊMICAS - 
POLÍTICAS DE GESTÃO 3,18 
INFRAESTRUTURA 3,19 
TOTAL 3,57 
 
 
2.1.4 Planos de Melhorias a partir dos Processos Avaliativos 
 

a. ALCANCE EM RELAÇÃO AO PDI 

As atividades desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade Nova Roma, durante o ano de 2017, praticamente satisfizeram a 

programação desenvolvida para o ano letivo em sua plenitude. Em 2017, a 

instituição completou 10 anos de existência da sua primeira graduação e, sendo 

uma IES relativamente nova, não se espera uma gama de protocolos prontos para a 

resolução de todos os problemas. Contudo, o esforço da autoavaliação e o espaço 

aberto concedido pelos dirigentes para as discussões das fragilidades, 

potencialidades e sugestões, têm facilitado bastante o trabalho da CPA. 

Os próprios resultados dos questionários autoavaliativos demonstram 

caminhos a serem trabalhados, incluindo atualizações no Plano de Desenvolvimento 

Institucional que permitam maior alinhamento e acompanhamento das ações 

propostas pela CPA.  As informações obtidas através de entrevistas, reuniões e 

pesquisas quantitativas e qualitativas dos corpos docente, discente e técnico-

administrativo da Faculdade Nova Roma, podemos estabelecer uma síntese 

programática de ações de melhoria a fim de obter-se conceito de excelência nas 

dimensões preconizadas pelo MEC. 
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AÇÕES INTERNAS PLANEJADAS PARA A CPA EM 2019 
 

 
MÊS 

  

                                               
                                     DESCRIÇÃO 

Fevereiro  Posse do novo presidente da CPA e representante do corpo 
docente. 
Posse do novo representante do corpo discente, em 
substituição ao anterior (egresso por conclusão de seu 
curso). 
Reunião com a Superintendência, para discussão de 
demandas. 

Março  1ª. Reunião Ordinária da CPA em 2019. 
Conclusão do Relatório 2018 pelo novo presidente. 
Reunião com a Superintendência, para discussão de 
demandas. 
Reunião para apresentação à Diretoria e Superintência 
Acadêmica do Relatório 2018 e considerações técnicas da 
CPA.  
Disponibilização do Relatório 2018 ao MEC. 

Abril     Estruturação dos questionários a serem aplicados em 2019 
(maio). 
Sensibilização de toda a comunidade acadêmica sobre a 
importância do processo de Autoavaliação Institucional 2019. 
Divulgação interna dos resultados de 2018. 
Reunião com a Superintendência, para discussão de 
demandas. 
Reunião com a Diretoria. 

Maio    Aplicação dos questionários 2019. 
Reunião com a Superintendência, para discussão de 
demandas. 
Reunião com a Diretoria. 

Junho  2ª. Reunião Ordinária da CPA em 2019. 
Análise das informações recebidas. 
Reunião com a Superintendência, para discussão de 
demandas. 
Reunião com a Diretoria. 

Julho  Análise das informações recebidas; 
Elaboração do relatório parcial 2019. 
Reunião com a Superintendência, para discussão de 
demandas. 
Reunião com a Diretoria. 

Agosto    Análise das informações recebidas; 
Elaboração do relatório parcial 2019. 
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Reunião com a Superintendência, para discussão de 
demandas. 
Reunião com a Diretoria. 

Setembro      3ª. Reunião Ordinária da CPA em 2019. 
Estruturação dos questionários a serem aplicados em 2019 
(novembro). 
Reunião com a Superintendência para discussão de 
demandas. 
Reunião com a Diretoria. 

Outubro  Sensibilização de toda a comunidade acadêmica sobre a 
importância   
 do processo de Autoavaliação Institucional 2019, com a 
presnça dos   
 membros da Comissão. 
 Reunião com a Superintendência, para discussão de 
demandas. 
 Reunião com a Diretoria.          

Novembro     Sensibilização de toda a comunidade acadêmica sobre a 
importância do processo de Autoavaliação Institucional 2019. 
Aplicação dos questionários 2019. 
Reunião com a Superintendência para discussão de 
demandas. 
Reunião com a Diretoria.          

Dezembro   4ª. Reunião Ordinária da CPA em 2019. 
Análise das informações recebidas; 
Elaboração do relatório parcial 2019. 
Reunião com a Superintendência, para discussão de 
demandas. 
Reunião com a Diretoria. 

 
 
2.1.5 Ações Previstas 
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Nova Roma tem suas 

ações planejadas frequentemente atualizadas a partir da autoavaliação institucional 

semestral. Isso possibilita a instituição entender suas fragilidades e potencialidades 

e, de acordo com elas, retraçar planejamentos a fim de tornar o processo de 

cumprimento de metas mais eficiente. O item 3.1.4 abaixo, apresenta a quantificação 

das metas com cronograma do PDI 2016-2020. 

 
2.1.6 Processos de Gestão e Demonstração de Evolução Institucional 
 

O instrumento de avaliação institucional de 2017 buscou respostas bastante 

objetivas, fornecendo informações importantes que constam no PDI, sempre em 
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conformidade com a missão da instituição em constituir-se num centro de excelência 

nas áreas contempladas pelos cursos de graduação e tecnológos, compromissada 

com a iniciação científica, com a produção e a disseminação de conhecimentos e 

experiências, ministrando o ensino para a formação de profissionais qualificados. 

As tabelas desenhadas a seguir apresentam as ações que já estão em curso 

na IES, a partir dos resultados da autoavaliação e das avaliações externas. As 

ações foram estabelecidas a partir das dez dimensões do Instrumento de Avaliação 

de Cursos de graduação referenciadas no marco legal do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes) - Artigo 3º da Lei n° 10.861/2004. Além 

disso, o conteúdo das tabelas seguintes demonstra a evolução institucional da 

Faculdade Nova Roma, bem como suas fragilidades e potencialidades. 

 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Objetivos do PDI Planejamento e Autoavaliação Institucional. 
 
Ações Realizadas 

 
Sensibilização dos corpos discente, docente e técnico-
administrativo quanto a importância da participação nas 
ações empreendidas pela CPA; Reformatação dos 
questionários utilizados pela CPA; Aplicação dos 
questionários pela CPA; Produção do Relatório; Divulgação 
dos resultados. 

 
Resultados Alcançados 

 
As informações coletadas neste relatório subsidiam ações 
na gestão acadêmica e administrativa; Significativa adesão 
dos docentes e discentes no processo de Autoavaliação; 
Reuniões de sensibilização junto aos corpos técnico-
administrativo, docente e discente reforçam a importância 
do trabalho conscientizador da CPA; Atendimento 
significativo de demandas sinalizadas para melhorias na 
IES; Parceria com o setor administrativo para confecção de 
avaliação contínua na instituição sobre as demandas 
relacionadas à infraestrutura. 

 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

DIMENSÃO 1: MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Objetivos do PDI Planejamento e Autoavaliação Institucional. 
 
Ações Realizadas 

 
Difundir a Missão da IES; Manter a oferta dos cursos 
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existentes; Ter cursos reconhecidos; Selecionar docentes 
ativos, segundo o plano de cargos e carreiras, para o 
ingresso na Instituição, considerando titulação acadêmica e 
experiência acadêmica e profissional; Contratar docentes, 
primando pela aderência da titulação à área do 
componente curricular ministrado, com preferência para 
mestres e doutores, além de sua  experiência em sala de 
aula; Incentivar a pesquisa; Verificar a articulação do PDI e  
Projetos Pedagógicos dos cursos com as atividades de 
ensino, pesquisa, extensão, avaliação institucional, gestão 
acadêmica e administrativa; Avaliar os Projetos 
Pedagógicos dos cursos de graduação. 
 

Resultados Alcançados Qualidade superior do ensino entregue pela Faculdade 
percebida pela comunidade acadêmica, constituindo-se 
critério decisivo ou relevante na escolha da IES pelos 
discentes; Novas turmas de Engenharia;        A IES 
encontra-se autorizada para formação em cursos de 
graduação de curta duração; Professores em regime 
parcial e integral, à frente de projetos, com a 
responsabilidade junto à IES de contribuirem para a 
produção e disseminação do conhecimento; A missão 
prevista no PDI está sendo cumprida, inclusive no que diz 
respeito à criação de novos cursos de graduação e 
tecnólogos. As diretrizes estão presentes nas ações 
institucionais, que valorizam a relação ensino-
aprendizagem e ressaltam a “pernambucanidade” como 
elemento integrador das diversas iniciativas da IES; Com 
as novas metas de expansão traçadas pela Direção, o PDI 
prevê ações para suprir fragilidades detectadas em anos 
anteriores; Cursos com PPCs em constante atualização 
pelos docentes que integram o Colegiado e/ou NDE. 

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 
Objetivos do PDI  

 

Dia da Responsabilidade Social; Divulgação das ações de 
responsabilidade social; Preservação ambiental; Inclusão 
Social: Políticas de descontos para empresas conveniadas 
e funcionários. 

 
Ações Realizadas 

 

No dia 16 de setembro, foi promovido, nas instalações da 
IES, a sétima edição do Dia da Responsabilidade Social. O 
evento contou com cerca de 250 voluntários, entre eles 
alunos, professores, funcionários e empresas e entidades 
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parceiras. Foram oferecidos serviços de de saúde como 
aferição de pressão, teste de glicemia e distribuição de 
preservativos, com o apoio do Governo Presente – Estação 
Afogados e o Distrito Sanitário V, que trouxe também, 
orientações para prevenção do Aedes Aegypti; serviços de 
apoio à empregabilidade como confecção de carteiras de 
trabalho para comunidade, cadastro em entrevistas de 
emprego; oficinas de instrução no uso de software e de 
reciclagem. Além disso, as crianças da comunidade foram 
agraciadas com várias opções de brinquedos. Permanece 
a coleta seletiva de resíduos; Várias ações foram 
realizadas pela Assessoria de Comunicação e Marketing; 
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) intensificou sua 
atuação, ouvindo alunos, professores e funcionários; 
Percentual relevante de alunos ingressos via PROUNI; 
Concessão de bolsas e descontos parciais e parceria com 
instituições públicas e empresas privadas conveniadas; 
Ação de inclusão social através do FIES; Outros projetos 
de disseminação de conhecimento como o movimento do 
Outubro Rosa, realizado no dia 25 de Outubro, com 
palestra sobre concientização e prevenção do câncer de 
Mama. 

 
Resultados Alcançados 

 

Integração da IES com a sociedade, prestação de serviços 
de utilidade pública; As ações realizadas e publicadas 
destacam a Faculdade como um importante ator social 
perante toda a comunidade; Os instrumentos de 
comunicação acontecem através do site da Faculdade e 
por redes sociais, com o registro e atualização das 
atividades de responsabilidade social e impressos nos 
murais para publicação e divulgação da comunidade 
acadêmica; A FNR preserva em seu campus a árvore de 
uma espécie rara no país, em área protegida no 
estacionamento. Conscientização dos alunos sobre a 
importância da inclusão no ambiente acadêmico e social; 
Na IES, há uma relação igualitária e inclusiva com todos os 
membros da comunidade acadêmica com respeito à 
gênero, etnia e religião; A responsabilidade social da IES 
está ancorada especialmente na oferta de condições à 
inclusão de alunos carentes, com bolsas integrais no 
vestibular para alunos oriundos de escolas públicas, além 
da inclusão dos programas públicos de financiamento 
estudantil (FIES) e de inserção social nas universidades 
(PROUNI). 
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

DIMENSÃO 2: POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 

Objetivos do PDI Apoio a professores quanto a participação em eventos 
externos; Publicações de professores e alunos; Criação de 
grupo de estudo; Estímulo ao programa de monitorias; 
Estímulo à produção acadêmica; Estímulo às atividades de 
Extensão;  Novos cursos de Pós-graduação. 

 
Ações Realizadas 

 
O Núcleo de Pesquisa (NUPE) iniciou, neste ano, um 
processo de desenvolvimento de grupos de pesquisa e 
estudos em diversas áreas; Criação da primeira edição do 
periódico científico da instituição: Revista Eletrônica Nova 
Roma que contemplou artigos nas áreas de Negócios, 
Direito e Ciência e Tecnologia; A Empresa Nova Roma 
Júnior intensificou suas atividades práticas com o maior 
envolvimento do corpo discente; Lançamentos de editais 
para monitoria; Disponibilidade de Nivelamento em 
Matemática; Manutenção dos esforços pela excelência na 
qualidade do ensino; Foram montadas novas turmas na 
Pós-graduação lato sensu, assim como cursos de 
aperfeiçoamento profissional (CADEMP) ofertados pela 
FGV; Criação do Nova Roma Social, órgão que capta 
alunos de diferentes áreas para prestação de serviços a 
ONG’s; Instituição do Núcleo de Empregabilidade e 
Extensão com o próposito de facilitar a inserção do aluno 
no mercado de trabalho. 

 
Resultados Alcançados 

 
Estímulo à produção científica através da publicação de 
diversos artigos desenvolvidos na parceria professor-aluno; 
Auxílio na organização e disciplina para o estudo em grupo 
e individual; A monitoria é reconhecidamente facilitadora do 
processo de ensino-aprendizagem para professor, aluno e 
monitor; A IES prosseguiu com seu programa de monitoria 
em novas disciplinas; Atualização do Portal do Aluno e 
Docente e do Sistema AcadWeb – ferramenta facilitadora 
do processo ensino-aprendizagem; Atividades de extensão 
foram intensificadas aos alunos, com palestras e 
seminários; O interesse dos alunos, bem como dos 
professores, cresceu com as novas palestras realizadas 
;Gestores da Graduação e Pós-Graduação reúnem-se 
semestralmente para discussão sobre novos projetos. 

 
EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 
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DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Objetivos do PDI Aproximação efetiva entre IES e sociedade. 
 
Ações Realizadas 

 
NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal criado, em 
parceria com a Receita Federal, com o intuito de prestar 
atendimento de orientações básicas ao Contribuinte, ao 
Microempreendedor Individual e prestará apoio às 
entidades sem fins lucrativos a respeito da contabilidade 
necessária para seu funcionamento; Parceria com o 
SEBRAE para introdução do Expresso Empreendedor na 
instituição, além de fornecimentos de minicursos, palestras 
e consultorias; Continuidade do Núcleo de Práticas 
Jurídicas, atendendo demandas da sociedade a respeito 
de peças desenvolvidas e encaminhadas a Defensoria 
Pública do Estado; Comunicação com a sociedade em 
geral, através dos diversos canais; Investimentos para 
maior divulgação publicitária nos meios de comunicação; 
Ampliação da atuação da Faculdade nas redes sociais, 
com novos projetos lançados, inclusive concursos culturais; 
Incentivo à comunicação da comunidade acadêmica com a 
Ouvidoria para que as reclamações, sugestões e outros 
comentários fossem repassados para CPA; Eventos 
realizados para a sociedade em geral e comunidade do 
entorno; Distribuição dos manuais de procedimentos 
internos em cada departamento da Instituição; 
Reestruturação do site da Faculdade e do ambiente CPA; 
A gerência comercial realiza visitas e convênios com 
empresas, divulgando a Faculdade;  O CAS realiza 
reuniões periódicas com o grupo MV2, agência 
responsável pelas ações de publicidade institucional, com 
o propósito de discutir o melhor retorno em propaganda e 
marketing; Ações empresariais de apresentação da IES e 
captação; Ações intensificadas em campanhas nas redes 
sociais; Novos convênios; melhoria da estrutura do 
Departamento Comercial da Graduação; Distribuição de 
Bolsas no Vestibular; Vestibular Agendado; Verificação de 
documentos, recebimento e processo de matrícula 
absorvido pelo setor; Participação em matérias e 
reportagens de cunho educacional em meios de 
comunicação do estado; O alcance das ações de 
publicidade da Faculdade foi ampliado e atingiu o propósito 
de atrair um maior retorno em marketing;  A participação 
em matérias sobre assuntos cotidianos como economia, 
psicologia e educação, por meio da colaboração dos 
docentes, é uma forma de fortalecer a imagem da Nova 
Roma como instituição de ensino envolvida com a 
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sociedade e engajada em questões de interesse social; 
Com um número crescente de seguidores nas redes 
sociais, as ações internas e externas da Faculdade - 
educacionais e publicitárias - se tornam públicas e ao 
alcance dos que integram a rede; A Ouvidoria tem o 
objetivo de melhorar a gestão dos serviços prestados pela 
Faculdade. É um canal aberto para receber manifestações 
de alunos, funcionários e visitantes; Em setembro, 
aconteceu o Dia da Responsabilidade Social, oportunidade 
em que acontecem campanhas de doação de livros, 
alimentos não perecíveis, brinquedos; em 2016, o evento 
assumiu proporções ainda maiores que nos anos 
anteriores, contemplando a comunidade do entorno com 
serviços jurídicos e de saúde, além de vasta programação 
artística e lúdica; Atualização diária do Mural Pedagógico; 
Programação de reuniões com gestores; A atualização do 
Portal trouxe maior acesso à comunidade acadêmica; O 
site da Faculdade (www.faculdadenovaroma.com.br) 
dispõe de vários serviços aos usuários e ao público 
externo, como notícias institucionais, informações 
pedagógicas, calendário letivo, ações de responsabilidade 
social, eventos e outros; Murais de divulgação e Portal 
AcadWeb atualizados com caráter informativo e prestando 
serviços ao corpo discente; A nova ferramenta possibilita à 
CPA postar seus conteúdos sempre que necessário; A IES 
utilizou-se dos mecanismos tradicionais de comunicação, 
como o jornal impresso, outbus, rádio e televisão, além de 
seu website, para divulgar ações realizadas para a 
sociedade; Aumento do número de visitantes, interação da 
sociedade com a instituição, visibilidade institucional; 
Central de Matrículas; Controle das demandas 
espontâneas com retorno das informações e captação de 
contato para trabalho ativo durante as campanhas; 
Sequência de turmas preservadas 

Resultados Alcançados O site da Faculdade (www.faculdadenovaroma.com.br) 
dispõe de vários serviços aos usuários e ao público 
externo, como notícias institucionais, informações 
pedagógicas, calendário letivo, ações de responsabilidade 
social, eventos e outros; a ferramenta possibilita à CPA 
postar seus conteúdos sempre que necessário; A IES 
utilizou-se dos mecanismos tradicionais de comunicação, 
como o jornal impresso, outbus, rádio e televisão, além de 
seu website, para divulgar ações realizadas para a 
sociedade e obteve excelentes resultados com as 
matrículas nos dois semestres de 2017. 
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

DIMENSÃO 9: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Objetivos do PDI Apoio Psicopedagógico aos discentes; Atendimento aos 
Egressos; Atendimento aos Ingressos; Empresa Júnior; 
Atividades Complemen- tares; Portal do Aluno; Atendimento da 
CPA. 

Ações Realizadas Orientações a respeito de documentação de estágios 
supervisionados; Atendimento individual para orientação ao 
discente e identificação de possíveis déficits educacionais; 
Realização de eventos para promover interação do discente 
com a instituição; Orientação ao docente no preenchimento de 
documentos de controle acadêmico, auxílio no planejamento de 
disciplinas e aulas; Cursos de nivelamento e ciclos de palestras; 
Dúvidas e esclarecimentos diretamente via Portal e nos horários 
agendados ou ocasionais pela CPA; Realização das Rodas de 
Conversa – sobre Educação – aos alunos. 

Resultados Alcançados Segurança ao aluno para sua tomada de decisões quanto à sua 
formação; Apoio ao professor que não teve formação na área 
educacional a planejar e desenvolver atividades didaticamente 
mais apropriadas; A integração permite dirimir dúvidas sobre os 
procedimentos educacionais e condutas acadêmicas; A 
satisfação pela atenção na escuta às necessidades; Os cursos 
de nivelamento foram ofertados aos discentes, bem como o ciclo 
de palestras voltadas para diversas áreas de conhecimento; O 
atendimento psicopedagógico, realizado por uma psicóloga, 
contribuindo para a melhora do sujeito que aprende e do sujeito 
suposto-saber; As solicitações são prontamente acolhidas e 
encaminhadas rapidamente aos setores competentes para 
conhecimento e solução;  As sugestões de melhorias são 
levadas ao conhecimento do CAS para possível aprovação e 
providências; O resultado da avaliação IGC por dois anos 
consecutivos reflete a satisfação do alunado; A Autoavaliação 
Institucional amadurece, a cada ano, a partir da maior 
sensibilização para a importância da participação de todos no 
processo contínuo. 

 
EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL 

Objetivos do PDI Políticas aos funcionários – estímulo, capacitação, assistência; 
Políticas aos docentes - estímulo; Pesquisa e melhoria do 
clima Institucional, relações interpessoais, graus de satisfação 
pessoal e profissional.; Implantação de PPRA e Mapa de 
Risco; Implantação do Código de Ética e Conduta. 

Ações Realizadas Reuniões com os gestores e coordenadores; Admissão dos 
docentes com experiência ou que tenham participado de 
programas de formação para o ensino superior; Convênios com 
Planos de Saúde; Bolsas de estudo para funcionários e 
parentes; Eventos comemorativos dos funcionários 
coordenados pela DP/RH, com o apoio do Marketing e 
funcionários voluntários; Eventos de valorização dos 
funcionários como entrega de brindes em datas comemorativas 
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e homenagens; 
Resultados Alcançados Enquadramento geral de salário entre os docentes com a mesma 

titulação; Nivelamento salarial de acordo com a titulação e o 
tempo de casa; Melhor conforto e acomodação física; Maior 
controle de riscos ambientais e cumprimento da legislação 
trabalhista; Maior controle e prevenção de acidentes de trabalho 
e cumprimento da legislação trabalhista; Percentual de 60% de 
bolsa de estudo para funcionários e seus vinculados diretos; Os 
funcionários têm direito a descontos                                                        
nos cursos da Graduação e Pós-graduação; A IES aplica uma 
política de carreira à equipe técnico-administrativa que contempla 
a evolução por mérito e por tempo de vínculo com a Instituição. 

 
 
EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

Objetivos do PDI Evolução e Consolidação do trabalho do Núcleo Docente 
Estruturante; Revisão e implantação dos regulamentos; 
Implantação da Superintendência Acadêmica; Funcionamento de 
órgãos  colegiados; Entidade mantenedora (CBPE); 
Representatividade dos órgãos colegiados. 

Ações Realizadas Reuniões para agenda periódica, de modo que cada NDE possa 
cumprir a meta semestral; Reunião do Conselho Administrativo 
Superior – CAS é um órgão consultivo e normativo no que se 
refere à pesquisa, extensão e ensino, que funciona com a 
participação dos Diretores da Faculdade, representantes da 
coordenação, professor e discente; Reunião de Colegiado de 
Curso; Reunião pedagógica realizada nos dois semestres com os 
docentes, pontuando informações sobre o Regimento; Aula 
Inaugural com os alunos e repasse das informações sobre o 
Regimento; Reuniões sistemáticas da Superintendência com a 
CPA. 

Resultados Alcançados Melhoria na qualidade dos serviços prestados, a partir das novas 
condições de trabalho e instalações físicas; A participação dos 
docentes nas reuniões dos Colegiados de cursos tem crescido, e 
as sugestões têm sido acatadas para as atividades acadêmicas 
propostas; O funcionamento dos órgãos de gestão tem sido 
plenamente verificado na Faculdade, especialmente no que se 
refere ao Conselho Administrativo Superior CAS, uma vez que 
existem reuniões semanais regulares entre os membros deste 
Conselho; Distribuição do Manual de Apoio Pedagógico – MAP. 
  

              
                                            
EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Objetivos do PDI Situação financeira da Faculdade Nova Roma; Investimentos. 

Ações Realizadas A Faculdade mantém-se equilibrada nas suas receitas, custos e 
despesas; Novas compras de computadores, projetores, telas de 
projeção, mesas, cadeiras e livros foram realizadas, de forma a 
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garantir a qualidade superior do processo de ensino e 
aprendizagem; Reformas nas instalações físicas foram 
implementadas visando melhores condições de trabalho para 
técnico-administrativos, gestores e docentes, bem como de aulas 
e atendimento para os discentes; 

Resultados Alcançados Todos os funcionários, alunos, docentes, fornecedores e 
prestadores de serviço percebem o crescimento da Instituição 
com a ampliação de sua estrutura; Trabalha-se com 
responsabilidade e profissionalismo, sempre honrando com 
pontualidade os pagamentos a funcionários, fornecedores, 
prestadores de serviços e igualmente seus professores; A faixa 
salarial dos funcionários da Faculdade segue a média do 
mercado, inclusive alguns deles têm incentivos para o estudo, 
através de bolsas para cursos de graduação ou MBA. 

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Objetivos do PDI Biblioteca; Laboratório de Informática, equipamentos; 
Laboratório de Engenharia; Salas de aula; Demais estruturas 
de apoio; Melhorias de acessibilidade; Serviços de limpeza, 
manutenção predial e estacionamento; Serviço de cantina e 
lanchonete; Instalações elétricas; Serviços de segurança; 
Telefonia; Estrutura de apoio aos funcionários; Água; 
Jardinagem; Estacionamento. 

Ações Realizadas Atualização da pintura das salas e fachada; Renovação dos 
projetores utilizados em sala de aula; Implementação do novo 
sistema de Wi-Fi para uso dos alunos e funcionários; Parceria 
com a Suport One para serviços de Gestão de TI; Ampliação 
do acervo da Biblioteca; Atualização dos equipamentos de 
informática e aquisição de novos computadores; Instalações 
de todos os ambientes monitoradas pelos gestores e, quando 
necessário, realizados reparos; Melhorias nas condições já 
presentes de acessibilidade; Manutenção e melhoria do 
Atendimento Personalizado (via senha); Parceria com a Suport 
One para serviços de Gestão de TI; Todos os ambientes da 
IES possuem condições de acessibilidade reconhecido pelo 
MEC, por ocasião do Reconhecimento do curso de Direito. 
 

Resultados Alcançados Todos os funcionários, alunos, docentes, fornecedores e 
prestadores de serviço percebem o crescimento da Instituição 
com a ampliação de sua estrutura; Trabalha-se com 
responsabilidade e profissionalismo, sempre honrando com 
pontualidade os pagamentos a funcionários, fornecedores, 
prestadores de serviços e igualmente seus professores; A faixa 
salarial dos funcionários da Faculdade segue a média do 
mercado, inclusive alguns deles têm incentivos para o estudo, 
através de bolsas para cursos de graduação ou MBA. 
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2.2 Processo de Autoavaliação Institucional 
 

A Autoavaliação da Faculdade Nova Roma foi elaborada em cumprimento a 

Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), e tem como base as disposições contidas na Portaria 

MEC 2.051, de 09 de julho de 2004, e as Diretrizes para a Autoavaliação das 

Instituições e as Orientações Gerais para o Roteiro da Autoavaliação, editados pela 

CONAES. 

O SINAES fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da 

qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 

permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

É integrado por três modalidades principais de instrumentos de avaliação, aplicados 

em diferentes momentos: 1) Avaliação das Instituições de Educação Superior 

(AVALIES), que se desenvolve em duas etapas principais: (a) autoavaliação – 

coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES; (b) avaliação 

externa – realizada por comissões designadas pelo INEP; 2) Avaliação dos Cursos 

de Graduação (ACG); 3) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Em decorrência de sua concepção, o SINAES está apoiado em alguns 

princípios fundamentais para promover a qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional, da sua efetividade acadêmica e social e especialmente do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. Esses princípios 

são: 

− A responsabilidade social com a qualidade da educação superior; 

− O reconhecimento da diversidade do sistema; 

− O respeito à identidade, à missão e à história das Instituições; 

− A globalidade institucional pela utilização de um conjunto significativo de 

indicadores considerados em sua relação orgânica; 

− A continuidade do processo avaliativo como instrumento de política 

educacional para cada instituição e o sistema de educação superior em seu 

conjunto.  
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 No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo 

contínuo por meio do qual a Instituição constrói conhecimento sobre sua própria 

realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades 

para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se 

em condição básica para o necessário aprimoramento do planejamento e gestão da 

Instituição, uma vez que propicia a constante reorientação de suas ações. 

Para a Faculdade Nova Roma a autoavaliação é um importante instrumento 

para a tomada de decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência 

entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, 

uma autoconsciência, nos membros da comunidade acadêmica, de suas qualidades, 

problemas e desafios para o presente e o futuro.  

 No desenvolvimento do processo de autoavaliação, a Faculdade Nova Roma 

considera como base a democracia institucional, a liberdade nas ações e ética no 

fazer, a articulação dialógica entre qualidade e quantidade e a sensibilidade 

institucional para mudança. São os seguintes seus princípios norteadores: 

− Globalidade, isto é, avaliação de todos os elementos que compõem a 

Instituição; 

− Comparabilidade, isto é, a busca de uma padronização de conceitos e 

indicadores; 

− Respeito à identidade, isto é, consideração das características próprias da 

Instituição; 

− Legitimidade, isto é, a adoção de metodologias e construção de indicadores 

capazes de conferir significado às informações, que devem ser fidedignas; 

− Reconhecimento, por todos os agentes, da legitimidade do processo 

avaliativo, seus princípios norteadores e seus critérios. 

Adicionalmente, são pressupostas algumas condições fundamentais, a saber: 

equipe de coordenação; participação dos integrantes da Instituição; compromisso 

explícito dos dirigentes da Faculdade em relação ao processo avaliativo; 

informações válidas e confiáveis; uso efetivo dos resultados; avaliação externa – os 

resultados da autoavaliação são submetidos ao olhar externo de especialistas. 

Vale salientar que a Comissão Própria de Avaliação, idealizadora e promotora 

da Autoavaliação Institucional, é instrumento de contribuição para o 

desenvolvimento sustentável da instituição. A comissão zela por ser autônoma em 



40 
 
 

relação aos órgãos de gestão acadêmica e representativa de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada. Além disso, a CPA respeita 

a valorização dos sujeitos e dos órgãos constituintes da Faculdade Nova Roma e a 

liberdade de expressão, de pensamento e de crítica. 

 
2.2.1 Objetivos da Autoavaliação Institucional 

 

A autoavaliação tem por objetivos gerais: 

− avaliar a Faculdade Nova Roma como uma totalidade integrada, permitindo a 

autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais 

efetivamente realizadas, visando a melhoria da qualidade acadêmica e o 

desenvolvimento institucional; 

− 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. 

 

São objetivos específicos: 

− produzir conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da Instituição 

em relação à melhoria contínua de qualidade dos serviços desenvolvidos; 

− pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas 

pela Instituição; 

− identificar os acertos da Instituição e as possíveis causas dos seus problemas 

e deficiências; 

− aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo; 

− fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais; 

− tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade; 

− julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; 

− prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos. 

 
2.2.2 Etapas da Autoavaliação Institucional 

 
O processo de autoavaliação da Faculdade Nova Roma é desenvolvido em 

três etapas, conforme sugerido no documento do INEP: “Orientações Gerais para o 

Roteiro da Autoavaliação das Instituições”. 
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A primeira etapa consiste na preparação do Projeto de Autoavaliação, a 

segunda no seu desenvolvimento e a terceira na consolidação.  

• Primeira Etapa 

− Preparação 

Em atendimento ao disposto no art. 11 da Lei 10.861, de 14/04/2004, foi 

constituída a Comissão Própria de Avaliação – CPA com as atribuições de condução 

dos processos de avaliação internos da Faculdade Nova Roma, de sistematização e 

de prestação das informações solicitadas pelo INEP. 

A CPA é, portanto, o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento 

da autoavaliação da Faculdade Nova Roma. Possui autonomia em relação a 

conselhos e demais órgãos colegiados existentes na Instituição. 

Na sua composição, a CPA conta com a participação de representantes de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-

administrativo) e, também, da sociedade civil organizada, estando vedada a 

existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos 

representados.  

As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, 

duração do mandato, dinâmica de funcionamento e modo de organização da CPA 

são objeto de regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Superior da 

Instituição.  

Os representantes são escolhidos entre pessoas capazes de assumir a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no processo 

avaliativo. Para assegurar sua legitimidade junto à comunidade acadêmica, no 

processo de escolha dos seus membros, são consultados os agentes participantes 

do processo.  

 
− Planejamento 

 

A elaboração do Projeto de Autoavaliação compreende a definição de 

objetivos, estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. O 

calendário contempla os prazos para execução das ações principais e datas de 

eventos (reuniões, seminários etc.), observando igualmente os prazos estabelecidos 

pela Portaria nº 2051/04, que regulamenta o SINAES. 
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O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, leva em conta as 

características da faculdade, seu porte e a existência de experiências avaliativas 

anteriores. 

 
− Sensibilização 
 
No processo de autoavaliação, a sensibilização busca o envolvimento da 

comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização 

de reuniões, palestras, seminários e outros meios de interlocução.  

A sensibilização tem caráter permanente, sendo realizada tanto nos 

momentos iniciais quanto na continuidade das ações avaliativas, pois sempre 

haverão sujeitos novos iniciando sua participação no processo: sejam estudantes, 

sejam membros do corpo docente ou técnico-administrativo. 

Cabe destacar que a Instituição busca obter a mais ampla e efetiva 

participação de todos os segmentos de sua comunidade interna e, se possível, 

também a colaboração de membros externos, como ex-alunos e representantes dos 

setores sociais mais diretamente envolvidos com a faculdade.  

• Segunda Etapa 

− Desenvolvimento 

No desenvolvimento do processo de autoavaliação é fundamental assegurar a 

coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação 

entre os participantes e a observância aos prazos. Nesta etapa serão desenvolvidas 

as seguintes atividades: 

a) realização de reuniões ou debates de sensibilização; 

b) sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas destas reuniões; 

c) realização de seminários internos para: apresentação do SINAES, 

apresentação da proposta do processo de avaliação interna da Faculdade 

Nova Roma, discussões internas e apresentação das sistematizações dos 

resultados e outros; 

d) definição da composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais 

segmentos da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos 

docentes; estudo de evasão etc); 

e) construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, 

grupos focais e outros; 
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f) definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

g) definição de formato do relatório de autoavaliação; 

h) implementação dos procedimentos de coleta e análise das informações; 

i) elaboração de relatórios; e, 

j) organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e 

publicação das experiências. 

• Terceira Etapa 

− Consolidação 

A consolidação consiste na elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de 

seus resultados em termos da melhoria da qualidade da Instituição. 

O relatório final de avaliação deve expressar o resultado do processo de 

discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do 

processo de autoavaliação. A CPA deve incorporar, quando estiverem disponíveis, 

os resultados da avaliação de cursos e de desempenho de estudantes. 

Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são 

fundamentais a clareza na comunicação das informações e o caráter analítico e 

interpretativo dos resultados obtidos. Além disso, o relatório apresenta sugestões 

para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a 

serem implementadas. 

A divulgação, como continuidade do processo de autoavaliação, oportuniza a 

apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas 

anteriores. Para tanto, poderão ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões, 

documentos informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. A 

divulgação deve propiciar, ainda, oportunidades para que as ações concretas 

oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à 

comunidade interna e externa. 

Ao final do processo de autoavaliação, será necessária uma reflexão sobre o 

mesmo, visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, 

das dificuldades e dos avanços apresentados permitindo planejar ações futuras. O 

balanço crítico permite revisão do Projeto de Autoavaliação, assim como a revisão 
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do planejamento das atividades para a continuidade do processo de avaliação 

SINAES. 

Deste modo, o processo de avaliação proporciona, além do 

autoconhecimento institucional, as linhas gerais que conduzirão a avaliação externa, 

prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional. 

 
2.2.3 Dimensões Avaliadas 
 

De acordo com o disposto no art. 3º da Lei 10.861/04, alinhada com a Norma 

Técnica nº 65/2014, são objeto de avaliação as seguintes dimensões: 

 
I – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional. 
Objetivo: Identificar o projeto e/ou missão institucional, em termos de finalidade, 
compromissos, vocação e inserção regional e/ou nacional. 
Tópicos avaliados: 
1. Finalidades, objetivos e compromissos da Instituição, explicitados em documentos 
oficiais. 
2. Concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os 
objetivos centrais da Instituição, identificando resultados, dificuldades, carências, 
possibilidades e potencialidades. 
3. Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e econômico 
em que a instituição está inserida. 
4. Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional no que diz respeito às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão institucional e 
avaliação institucional. 
Documentação e dados: 
- Plano de Desenvolvimento Institucional. 
- Projeto Pedagógico Institucional. 
- Projeto Pedagógico dos Cursos. 
- Efetiva utilização do PDI como referência para programas e projetos desenvolvidos 
pelas unidades acadêmicas e pela administração central da Instituição. 
- Avaliação e atualização do PDI (realização de seminários, reuniões, consultas). 
- Descrição do perfil de egressos (conhecimentos e competências que devem adquirir 
durante a sua permanência na IES). 
- Descrição do perfil de ingressantes: com base nas demandas regionais e nacionais 
(conhecimentos e competências que devem apresentar). 
 
II – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação, a Extensão. 
Objetivo: Explicitar as políticas de formação acadêmico-científica, profissional e cidadã; 
de construção e disseminação do conhecimento; de articulação interna, que favorece a 
iniciação científica e profissional de estudantes, os grupos de pesquisa e o 
desenvolvimento de projetos de extensão. 
A. ENSINO 
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Tópicos avaliados: 
1. Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (métodos, metodologias, 
planos de ensino e de aprendizagem e avaliação da aprendizagem) de acordo com os 
fins da Instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área. 
2. Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de informações e 
utilização de processos participativos de construção do conhecimento. 
3. Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos 
institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais etc.) e as 
necessidades individuais. 
4. Práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o 
apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso 
das novas tecnologias no ensino. 
B. PESQUISA 
Tópicos avaliados: 
1. Relevância social e científica da pesquisa em relação aos objetivos institucionais, 
tendo como referência as publicações científicas, técnicas e artísticas, patentes, 
produção de teses, organização de eventos científicos, realização de intercâmbios e 
cooperação com outras instituições nacionais e internacionais, formação de grupos de 
pesquisa, política de investigação e políticas de difusão dessas produções. 
2. Vínculos e contribuição da pesquisa para o desenvolvimento local/regional. 
3. Políticas e práticas institucionais de pesquisa para a formação de pesquisadores 
(inclusive iniciação científica). 
4. Articulação da pesquisa com as demais atividades acadêmicas. 
5. Critérios para o desenvolvimento da pesquisa, participação dos pesquisadores em 
eventos acadêmicos, publicação e divulgação dos trabalhos. 
C. EXTENSÃO 
Tópicos avaliados: 
1. Concepção de extensão e de intervenção social afirmada no PDI. 
2. Articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e com as 
necessidades e demandas do entorno social. 
3. Participação dos estudantes nas ações de extensão e intervenção social e o 
respectivo impacto em sua formação. 
D. PÓS-GRADUAÇÃO 
Tópicos avaliados: 
1. Políticas institucionais para criação, expansão e manutenção da pós-graduação, lato 
e strictosensu. 
2. Política de melhoria da qualidade da pós-graduação. 
3. Integração entre graduação e pós-graduação. 
4. Formação de pesquisadores e de profissionais para o magistério superior. 
Documentação e dados: 
- Currículos e programas de estudos. 
- Mecanismos, acordos e conclusões da revisão, atualização e renovações dos 
currículos e programas de estudo. 
- Responsáveis pelas ações de atualização dos documentos da IES. 
- Sistematização das atividades de extensão (programas, descrição de atividades, 
número de estudantes participantes). 
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- Acompanhamento e avaliação do impacto das atividades de extensão. 
- Grupos de trabalho, bolsas outorgadas, estímulos à pesquisa. 
- Convênios e acordos com outras instituições públicas e privadas, organizações 
profissionais e empresariais, associações, centros assistenciais. 
 
III – Responsabilidade Social da Instituição.  
Objetivo: Explicitar o compromisso social da Instituição enquanto portadora da 
educação como bem público e expressão da sociedade democrática e pluricultural, de 
respeito pela diferença e de solidariedade. 
Tópicos avaliados: 
1. Transferência de conhecimento e importância social das ações universitárias e dos 
impactos das atividades científicas, técnicas e culturais, para o desenvolvimento 
regional e nacional. 
2. Natureza das relações com o setor público, com o setor produtivo e com o mercado 
de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis. 
3. Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de 
atenção a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa etc. 
Documentação e dados: 
- Critérios que a Instituição utiliza para a abertura de cursos e ampliação de vagas. 
- Contribuição da Instituição na criação de conhecimentos para o desenvolvimento 
científico, técnico ou cultural. 
- Caracterização e pertinência das atividades da IES nas áreas de educação, saúde, 
lazer, cultura, cidadania, solidariedade, organizações econômicas e sociais, meio 
ambiente, patrimônio cultural, planejamento urbano, desenvolvimento econômico, entre 
outras. 
- Descrição e sistematização das atividades relacionadas com cooperativas, ONGs, 
corais, centros de saúde, escolas, clubes, sindicatos, partidos políticos ou outras. 
- Evidências da vinculação dessas atividades com o desenvolvimento das finalidades da 
Instituição. 
- Dados sobre bolsas, descontos e outras evidências de políticas institucionais de 
inclusão de estudantes em situação econômica desfavorecida. 
- Lista de estudantes/docentes/técnico-administrativos portadores de necessidades 
especiais. Estratégias pedagógico-didáticas empregadas. 
- Convênios e acordos com outras instituições públicas e privadas, organizações 
profissionais e empresariais, associações, centros assistenciais. 
 
IV – Comunicação com a Sociedade. 
Objetivo: Identificar as formas de aproximação efetiva entre IES e sociedade, de tal 
sorte que a comunidade participe ativamente da vida da acadêmica, bem como a IES se 
comprometa efetivamente com a melhoria das condições de vida da comunidade, ao 
repartir com ela o saber que produz e as informações que detém. 
Tópicos  avaliados: 
1. Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa. 
2. Imagem pública da Instituição nos meios de comunicação social. 
Documentação e dados: 
- Meios e canais de comunicação utilizados para publicizar as atividades da Instituição 
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na comunidade externa. 
- Regimentos e manuais de circulação interna informando sobre procedimentos. 
- Folhetos e jornais para divulgação interna, existência de sítios-web de divulgação. 
Análises sobre sua eficácia. 
- Guia do aluno ou semelhante que contenha informações sobre Projeto Pedagógico do 
Curso, disciplinas, créditos, horários de funcionamento e outros. 
- Questionários destinados aos membros dos diversos segmentos da Instituição 
avaliando a efetividade da comunicação e a circulação das informações na instituição. 
- Questionários para os estudantes, docentes e técnico-administrativos indagando e 
avaliando as estratégias mais eficazes e os problemas na circulação das informações. 
- Procedimentos de recepção de sugestões e procedimentos de resposta. 
 
V – Políticas de Pessoal. 
Objetivo: Explicitar as políticas e os programas de formação, aperfeiçoamento e 
capacitação do pessoal docente e técnico-administrativo, associando-os com planos de 
carreira condizentes com a magnitude das tarefas  desenvolvidas e com condições 
objetivas de trabalho. 
Tópicos avaliados: 
1. Planos de carreira regulamentados para docentes e funcionários técnico-
administrativos com critérios claros de admissão e de progressão. 
2. Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de 
docentes e funcionários técnico-administrativos. 
3. Clima institucional, relações interpessoais, estrutura de poder, graus de satisfação 
pessoal e profissional. 
A. DOCENTES 
Documentação e dados: 
- Nº de docentes em tempo integral, parcial e horistas. 
- Nº de docentes doutores, mestres e especialistas com respectivos regimes de 
trabalho. 
- Experiência profissional no magistério superior. 
- Experiência profissional fora do magistério superior. 
- Formação didático-pedagógica. 
- Nº de publicações por docente. 
- Critérios de ingresso na Instituição e de progressão na carreira. 
- Políticas de capacitação e de avaliações de desempenho. 
- Pesquisas e/ou estudos sobre docentes com as condições de trabalho, recursos, 
formação dos técnico-administrativos. 
B. TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
Documentação e dados: 
- Nº de funcionários técnico-administrativos. 
- Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos. 
- Envolvimento de funcionários técnico-administrativos com pesquisa e extensão. 
- Experiência profissional. 
- Critérios de ingresso na Instituição. 
- Critérios de progressão na carreira. 
- Políticas de capacitação. 
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- Avaliações de desempenho. 
- Pesquisas e/ ou estudos sobre a satisfação dos funcionários técnico-administrativos 
com as condições de trabalho, recursos, formação dos técnico-administrativos. 

 
VI – Organização e Gestão da Instituição. 
Objetivo: Avaliar os meios de gestão para cumprir os objetivos e projetos institucionais, 
a qualidade da gestão democrática, em especial nos órgãos colegiados, as relações de 
poder entre estruturas acadêmicas e administrativas e a participação nas políticas de 
desenvolvimento e expansão institucional. 
Tópicos avaliados: 
1. Existência de plano de gestão e/ou plano de metas: adequação da gestão ao 
cumprimento dos objetivos e projetos institucionais e coerência com a estrutura 
organizacional oficial e real. 
2. Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados. 
3. Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades 
educativas. 
4. Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções 
5. Modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, burocrática). 
6. Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da gestão central 
ou fluida em todos os níveis). 
Documentação e dados: 
- Atas dos órgãos colegiados. 
- Regulamentos internos, normas acadêmicas, regimentos e estatutos da Instituição. 
- Funcionamento do sistema de registro acadêmico. 
- Funcionamento do sistema e recursos de informação. 
- Mecanismos de controle de normas acadêmicas. 
- Organogramas. 
 
VII –Infraestrutura Física. 
Objetivo: Analisar a Infraestrutura da Instituição, relacionando-a com as atividades 
acadêmicas de formação, de produção e disseminação de conhecimentos e com as 
finalidades próprias da IES; 
Tópicos avaliados: 
1. Adequação da Infraestrutura da Instituição (salas de aula, biblioteca, laboratórios, 
áreas de lazer, transporte, hospitais, equipamentos de informática, rede de informações 
e outros) em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
2. Políticas institucionais de conservação, atualização, segurança e de estímulo à 
utilização dos meios em função dos fins. 
3. Utilização da Infraestrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 
Documentação e dados: 
- Nº de salas de aula. 
- Nº de instalações administrativas. 
- Nº e condições das salas de docentes. 
- Nº e condições das salas de reuniões. 
- Nº e condições dos gabinetes de trabalho. 
- Nº e condições das salas de conferência/auditórios. 
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- Nº e condições das instalações sanitárias. 
- Existência de áreas de convivência. 
- Acessos para portadores de necessidades especiais. 
- Nº de equipamentos (informática, laboratórios, apoio administrativo). 
- Nº de bibliotecas (central e setoriais). 
- Acesso a bases de dados e bibliotecas virtuais. 
- Nº de livros, periódicos e títulos em geral. 
- Nº e condições de laboratórios de informática. 
- Nº De equipamentos informáticos e condições de uso e acesso pelos estudantes. 
- Nº e condições de laboratórios específicos. 
- Descrição do plano de segurança, proteção de riscos e proteção ambiental. 
- Questionários de satisfação dos usuários sobre as instalações em geral e 
especialmente sobre a biblioteca, laboratórios e equipamentos informáticos. 
 
VIII – Planejamento e Avaliação. 
Objetivo: Avaliar a integração entre o planejamento e a avaliação, elementos de um 
mesmo continuum, partícipes do processo de gestão da educação superior. 
Tópicos avaliados: 
1. Adequação e efetividade do (plano estratégico) planejamento geral da Instituição e 
sua relação com o Projeto Pedagógico Institucional e com os projetos pedagógicos dos 
cursos. 
2. Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, 
especialmente das atividades educativas. 
Documentação e dados: 
- Projeto Pedagógico Institucional. 
- Projeto Pedagógico dos Cursos. 
- Relatórios parciais de autoavaliação. 
- Relatório final de autoavaliação. 
- Ações decorrentes das conclusões da autoavaliação. 
- Nº de eventos e seminários de difusão dos processos de autoavaliação. 

 
IX – Políticas de Atendimento aos Estudantes. 
Objetivo: Analisar as formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida 
acadêmica e os programas através do quais a IES busca atender aos princípios 
inerentes à qualidade de vida estudantil. 
Tópicos  avaliados: 
1. Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados, 
acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) e sua relação 
com as políticas públicas e com o contexto social. 
2. Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino (estágios, tutoria), 
iniciação científica, extensão, avaliação institucional, atividades de intercâmbio 
estudantil. 
3. Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados sobre ingressantes, 
evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação professor/aluno e 
outros estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas. 
4. Acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação 
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continuada. 
5. Inserção profissional dos egressos. 
6. Participação dos egressos na vida da Instituição. 
Documentação e dados: 
- Pesquisas ou estudos sobre os egressos e/ou empregadores dos mesmos. 
- Dados sobre a ocupação dos egressos. 
- Evidências de atividades de formação continuada para os egressos. 
- Nº de Candidatos. 
- Nº de Ingressantes. 
- Nº de Estudantes matriculados por curso. 
- Nº de Estudantes com bolsas. 
- Nº médio de estudantes por turma. 
- Nº de bolsas e estímulos concedidos. 
- Nº de intercâmbios realizados. 
- Nº de eventos realizados. 
- Nº de participações em eventos. 
- Nº de trabalhos de estudantes publicados. 

 
X – Sustentabilidade Financeira. 
Objetivo: Avaliar a capacidade de gestão e administração do orçamento e as políticas e 
estratégias de gestão acadêmica com vistas à eficácia na utilização e na obtenção dos 
recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades 
estabelecidas. 
Tópicos avaliados: 
1. Sustentabilidade financeira da Instituição e políticas de captação e alocação de 
recursos. 
2. Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e 
extensão. 
Documentação e dados: 
- Aluno tempo integral/técnico-administrativo. 
- Planilha de contratação de pessoal docente 
- Planilha de contratação de pessoal técnico-administrativo. 
- Planilha financeira que compõe o PDI. 
- Tabela de cursos oferecidos pela IES. 
- Folhas de pagamento dos docentes e dos técnico-administrativos (últimos 6 meses). 
- Planilha de liberação de verbas para capacitação de docentes e técnico-
administrativos. 
- Planilha de liberação de verbas para auxílio de custo para participação em eventos 
pelos discentes. 
- Planilha de gastos com multas (trabalhistas e outras). 
 
2.2.4 Instrumentos Avaliados 
 

Os instrumentos de avaliação interna foram desenvolvidos a partir da 

definição das variáveis e dos itens de controles da qualidade associados a cada uma 
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das dez dimensões contidas no art. 3º da Lei 10.861/04. Esses instrumentos 

deverão contemplar abordagens quantitativas e qualitativas.  

A definição dos instrumentos resulta dos trabalhos dos Grupos constituídos 

por dimensão da avaliação institucional. A princípio, foram selecionados os 

seguintes instrumentos: entrevistas com os dirigentes e porcentagem representativa 

de professores, técnico-administrativos e discentes, seguindo-se as dez dimensões 

propostas; questionários para análise do tipo survey, com todos os membros da 

Instituição; grupos focais; análise documental e observação, entre outros. 

 

2.2.5 Formas de Análise e de Tratamento dos Dados e Informações 
 

Inicialmente se procede a coleta dos dados e informações necessários ao 

trabalho. A coleta é direta e anual, com intervalos de tempo constantes. Obtidos os 

dados, estes são cuidadosamente criticados, a procura de possíveis falhas e 

imperfeições, a fim de não se incorrer em erros grosseiros, que possam influir 

sensivelmente nos resultados. Esta crítica interna visa a observação dos elementos 

originais dos dados da coleta. 

O tratamento dos dados e informações consiste no processamento destes 

dados obtidos e na sua disposição mediante critérios de classificação manual e/ou 

eletrônica. Os dados são apresentados sob forma de tabelas e gráficos, para tornar 

mais fácil o seu exame assim como do objeto de tratamento estatístico. 

Após a apresentação dos dados se calcula as medidas típicas convenientes 

para se proceder a análise dos resultados obtidos, através de métodos estatísticos. 

E obter dessa análise os resultados que permitiram concluir e realizar previsões a 

cerca dos itens avaliados. O relato das conclusões, de modo que sejam facilmente 

entendidas por quem as for usar na tomada de decisões, como todo o trabalho de 

autoavaliação é de responsabilidade da CPA. 

Por meio de sondagem, de coleta de dados e de recenseamento de opiniões, 

poder-se-á conhecer a realidade institucional, o corpo social, os recursos financeiros 

disponíveis, a qualidade da Infraestrutura e as expectativas da comunidade sobre a 

Instituição e desta com a comunidade, para rever suas metas, seus objetivos com 

maior possibilidade de serem alcançados a curto, médio ou longo prazo. 
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O tratamento dos dados é realizado então por métodos estatísticos e os 

resultados são sistematizados para maior compreensão e utilização mais adequada. 

O conjunto de informações obtido, após trabalho de análise e interpretação, 

permitirá compor uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, científicos e 

sociais da Instituição, identificando possíveis causas de problemas, bem como 

possibilidades e potencialidades.  

 

2.2.6 Formas de Integração da Avaliação (Autoavaliação, Avaliação de 
Cursos, Avaliação de Desempenho de Estudantes e Avaliação Externa) 

 
Na elaboração do relatório final do processo de autoavaliação são 

incorporados, quando estiverem disponíveis, os resultados da avaliação de cursos, 

de desempenho de estudantes e avaliação externa. 

A análise contempla de forma objetiva a correlação entre os resultados 

obtidos pela Faculdade Nova Roma nessas avaliações e no processo de 

autoavaliação, tendo como parâmetro os indicadores estabelecidos nos instrumentos 

de avaliação oficial.   

Em sua proposta, o SINAES prevê a articulação entre a avaliação da IES 

(interna e externa), a avaliação dos cursos e avaliação do desempenho dos 

estudantes (ENADE). 

As políticas de acompanhamento e avaliação das atividades-fim, ou seja, 

ensino, pesquisa e extensão, além das atividades-meio, caracterizadas pelo 

planejamento e gestão da Instituição, abrangem toda a comunidade acadêmica, 

articulando diferentes perspectivas o que garante um melhor entendimento da 

realidade institucional. 

A integração da avaliação com o projeto pedagógico dos cursos ocorre pela 

contextualização destes com as características da demanda e do ambiente externo, 

respeitando-se as limitações regionais para que possam ser superadas pelas 

estratégias desenvolvidas a partir do processo avaliativo. 

 
2.2.7 Periodicidade da Avaliação 
 

O processo de autoavaliação deve ser realizado e divulgado, conforme 

cronograma traçado pela CPA. Na sua totalidade, a realização da autoavaliação, 

considerada todas as suas etapas, tem periodicidade de dois anos.  
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A periodicidade da avaliação de cada dimensão é definida, mediante 

consultas aos diversos segmentos da comunidade acadêmica, atendida a Lei 

10.861/04, a Portaria MEC 2.051/04, os documentos Diretrizes para a Autoavaliação 

das Instituições e Orientações Gerais para o Roteiro da Autoavaliação das 

Instituições, o Regimento, o Projeto Pedagógico Institucional, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e demais documentos internos, aprovados pelo 

colegiado superior. A definição da periodicidade depende de cada dimensão 

avaliada. Alunos e professores, por exemplo, devem ser avaliados semestralmente. 

A periodicidade das demais dimensões depende sobremaneira das metas definidas 

para a avaliação. 

Anualmente, a CPA promove a avaliação da metodologia utilizada, 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. 

 
2.3 Autoavaliação Institucional: Participação da Comunidade Acadêmica 
 

Em atendimento ao disposto no art. 11 da Lei 10.861, de 14/04/2004, foi 

constituída pela Faculdade Nova Roma, a Comissão Própria de Avaliação – CPA 

com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da Instituição 

de Ensino Superior, de sistematização e de prestação das informações solicitadas 

pelo INEP. 

Na sua composição, a CPA conta com a participação de representantes de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-

administrativo) e, também, da sociedade civil organizada, estando vedada a 

existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos 

representados.  

O processo de autoavaliação liderado pela Comissão Própria de Avaliação, 

conta com a participação de toda a comunidade acadêmica, isto é, docentes, 

discentes, e corpo técnico-administrativo, além de representantes da sociedade civil 

organizada. Os Grupos de Trabalho que vierem a ser constituídos para estudarem 

problemas específicos no contexto da avaliação, devem contar também, sempre que 

possível, com a participação de representantes dos segmentos diretamente 

envolvidos. 
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No processo de autoavaliação da Faculdade Nova Roma acontecem três 

pesquisas simultâneas aplicadas aos corpos discente, docente e técnico-

administrativo, com base nos cinco eixos instituídos pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – Sinaes. Para tanto, são utilizados os 

instrumentos:  

a) questionário socioeconômico e cultural;  

b) questionário de autoavaliação por parte do corpo discente;  

c) questionário de autoavaliação por parte do corpo docente;  

d) questionário de autoavaliação por parte do corpo técnico-administrativo;  

e) reuniões com discentes representantes de turma;  

f) reuniões com os diversos setores do quadro técnico-administrativo da IES;  

g) reuniões com os docentes;  

h) entrevista de caráter qualitativo com o membro da sociedade civil na CPA. 

Formulários eletrônicos disponibilizados no portal da faculdade facilitam o 

acesso e a participação de toda comunidade acadêmica. A CPA em conjunto com a 

Coordenação Pedagógica e discentes representantes de turma conduzem o 

processo junto aos alunos. O Departamento de Recursos Humanos/Pessoal integra-

se à autoavaliação junto ao corpo técnico-administrativo e docentes.  

 

 Complementam a estratégia o uso de banners eletrônicos apresentados nas 

redes sociais informando importância e objetivos da autoavaliação institucional.  

 

 

2.4 Autoavaliação Institucional e Avaliações Externas: Análise e Divulgação 
dos Resultados 

 
Após a realização do processo de avaliação institucional, os principais 

resultados foram apresentados, primeiramente, para a superintendência acadêmica. 

Após a discussão dos apontamentos dispostos na análise, uma síntese dos 

questionamentos foi apresentada, em reunião, aos diretores da instituição. Baseada 

nas dimensões que contemplam os requisitos avaliativos do MEC, a avaliação 

institucional da Faculdade Nova Roma abordou questões que tinham como possíveis 

respostas notas de 1 a 5, com ordem crescente em relação à satisfação do 

respondente sobre os quesitos abordados. 
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A Faculdade Nova Roma procedeu à divulgação direcionada dos resultados 

analisados para os respectivos setores/responsáveis para dar continuidade ao 

processo de avaliação institucional. Dessa forma, reuniões foram realizadas com a 

finalidade de discutir as sugestões e críticas levantadas pelos corpos discente, 

docentes e técnicos-administrativos. Os resultados dessas reuniões serviram como 

base para formulação de políticas de melhoria e frequente atualização do PDI. Além 

disso, cartazes foram distribuídos nos ambientes da instituição com as principais 

demandas apresentadas pelos discentes e com as políticas produzidas a partir 

dessas. 

A consolidação consiste na elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de 

seus resultados em termos da melhoria da qualidade da Instituição. 

O relatório final de avaliação deve expressar o resultado do processo de 

discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do 

processo de autoavaliação. A CPA deve incorporar, quando estiverem disponíveis, 

os resultados da avaliação de cursos e de desempenho de estudantes. 

Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são 

fundamentais a clareza na comunicação das informações e o caráter analítico e 

interpretativo dos resultados obtidos. Além disso, o relatório apresenta sugestões 

para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a 

serem implementadas. 

A divulgação, como continuidade do processo de autoavaliação, oportuniza a 

apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas 

anteriores. Para tanto, poderão ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões, 

documentos informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. A 

divulgação deve propiciar, ainda, oportunidades para que as ações concretas 

oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à 

comunidade interna e externa. 

Ao final do processo de autoavaliação, será necessária uma reflexão sobre o 

mesmo, visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, 

das dificuldades e dos avanços apresentados permitindo planejar ações futuras. O 

balanço crítico permite revisão do Projeto de Autoavaliação, assim como a revisão 
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do planejamento das atividades para a continuidade do processo de avaliação 

SINAES. 

A CPA da Faculdade Nova Roma se responsabiliza pelo processo de 

divulgação, cuida da eficiente aplicação dos questionários, realiza a escuta 

qualitativa que contribui para a análise dos resultados, tira dúvidas, esclarece 

questionamentos de toda a comunidade acadêmica envolvida. Inclusive, promove 

reuniões com:  

a) discentes representantes de turma;  

b) gestores e coordenadores da IES; 

c) corpo técnico-administrativo da IES;  

d) docentes;  

e) membro da CPA representante da sociedade civil. 

 

A divulgação, discussão e análise deste relatório, observados os eixos 

analisados, oportuniza apontar um conjunto de críticas capaz de sustentar a 

viabilização de evoluções em todos os âmbitos da gestão.  

 

Os resultados dessas reuniões servem como base para formulação de 

políticas de melhoria e frequente atualização do PDI. Além disso, cartazes foram 

distribuídos nos ambientes da instituição com as principais demandas apresentadas 

pelos discentes e com as políticas produzidas a partir dessas. Ainda, para garantir 

maior transparência de suas análises dos resultados da autoavaliação institucional, 

a CPA disponibiliza este relatório no site institucional da Faculdade Nova Roma. 

 

Para extração, tratamento e análise dos dados, foram utilizados softwares de 

edição de texto e planilhas eletrônicas, que possibilitaram a confecção de uma 

substancial análise estatística descritiva das informações fornecidas pelos 

questionamentos. Para levantar inferências a respeito das respostas, fez-se uso de 

medidas de posição e de tendência central. Para as análises puramente qualitativas, 

optou-se por uma análise modal, dando ênfase a resultados que se apresentaram 

com maior frequência e por aqueles que demandariam ações mais imediatas. 
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Através deste processo autoavaliativo, desenvolve-se um olhar crítico que vai 

além da natural visão internalizada dos processos e normas, tido pela 

operacionalização dos segmentos, complementar, pois, em processo que se baseia 

na demanda pela compreensão das reais necessidades dos discentes, do corpo 

técnico-administrativo, dos professores e da comunidade externa. Dessa maneira, a 

evolução da Faculdade Nova Roma se atrela às aspirações da sociedade em que se 

encontra plantada, e que, decerto, se alinha cada vez mais, a cada período 

avialiado, com sua missão. 

O fortalecimento das ações da CPA em toda Faculdade Nova Roma está atrelado ao 

envolvimento de todos as áreas, gestores, coordenadores, diretores e professores. A 

comunidade acadêmica dispõe deste relatório, para formulação de planos de ação. 

 
 
 
2.5 Relatórios de Autoavaliação 

 

Os resultados do processo de autoavaliação são encaminhados à instância 

superior da IES, a quem compete a (re) definição e implementação das políticas 

acadêmicas que o processo avaliativo sugerir. Os resultados da avaliação subsidiam 

as ações internas e a (re) formulação do Plano de Desenvolvimento da Instituição e 

do Projeto Pedagógico Institucional. 

O conhecimento, gerado pelo processo de autoavaliação e disponibilizado à 

comunidade acadêmica, aos avaliadores externos e a sociedade, tem uma finalidade 

clara de priorizar ações de curto, médio e longo prazo, planejar de modo 

compartilhado e estabelecer etapas para alcançar metas simples ou mais complexas 

que comprometam a Instituição para o futuro.  

A Autoavaliação da Faculdade Nova Roma disponibiliza indicadores para a 

revisão de ações e redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição. Ele é 

uma ferramenta para o planejamento e gestão institucional, instrumento este de 

acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico e do processo sistemático 

de informações à sociedade.  

Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento para o 

aperfeiçoamento do projeto acadêmico e sócio-político da Instituição, garantindo a 
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melhoria da qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas, é realizada uma 

análise criteriosa dos resultados do processo de avaliação. 

Os relatórios gerados servem para que a Instituição identifique os acertos e 

as ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades envolvendo-se num 

processo de reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, 

assumindo assim a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os 

resultados, portanto, também servem de base para revisar o planejamento do PDI, 

bem como os projetos pedagógicos dos cursos. 

O conhecimento das estratégias adequadas norteia as decisões no sentido de 

disseminá-las, generalizando o sucesso. Por outro lado, as formas de ação que não 

apresentam resultados satisfatórios são modificadas, buscando-se alternativas para 

introdução de novos caminhos. 

Uma vez que o trabalho tem como um dos objetivos apontar os pontos fortes 

e fracos da Instituição, permitindo alterações favoráveis, os resultados obtidos são 

cuidadosamente analisados pelos diretores, coordenadores, professores e, 

especialmente, pela Comissão Própria de Avaliação. 
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3 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
3.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais 
 
3.1.1 Missão 
 

A Faculdade Nova Roma, enquanto uma instituição de cunho educacional, 

tem por finalidade a promoção da educação superior integral, por meio da pesquisa, 

do ensino e da extensão para o desenvolvimento da ciência e do conhecimento de 

forma geral. Sua missão consiste em “promover o desenvolvimento e a 

excelência na formação e no aperfeiçoamento de profissionais nas diversas 

áreas de atuação, os quais sejam capazes de atender às demandas do 

mercado e às necessidades da sociedade, com capacidade para diagnosticar, 

desenvolver e implementar mudanças que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, de forma geral, e, em particular, do Estado de 

Pernambuco e da Região Nordeste do Brasil”.  

A perseguição da qualidade e da excelência no ensino fundamenta-se no 

princípio de que um alto nível de profissionalização é fundamental para a inserção 

em um mercado global e altamente competitivo, mas ao mesmo tempo, marcado por 

características e necessidades locais próprias e diversas. Assim, torna-se 

necessária a ampliação de horizonte que não se limite apenas às demandas locais 

ou regionais, mas que conduza a uma visão global, capaz de lidar com a diversidade 

do mundo atual. Nesse sentido, a Faculdade Nova Roma busca: 

− Criar, implementar, desenvolver e consolidar cursos superiores nas 

diferentes modalidades e áreas de conhecimento, assim como manter parcerias 

junto a outras instituições com o intuito de alargar as possibilidades de alcance 

eficaz dos objetivos e das finalidades a que se propõe; 

− Promover a formação e o aperfeiçoamento técnico de profissionais nas 

diferentes áreas, contribuindo também para o aprimoramento dos conhecimentos já 

adquiridos e de suas experiências profissionais. 

 
3.1.2  Visão e Valores 
 

Como uma maneira de enunciar estes itens, a Faculdade Nova Roma 

estabeleceu sua visão: Ser reconhecida como uma instituição de destaque na 
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educação superior brasileira, em especial no Estado de Pernambuco, na 

formação de profissionais competentes, empreendedores, éticos e cidadãos 

nas diversas áreas de conhecimento, no prazo de cinco anos. 

Diante deste desafio, a Faculdade Nova Roma sinaliza seus principais 

valores: 

− louvor ao conhecimento;  

− orgulho pela cidadania; e  

− bravura para conquistas de objetivos e ideais. 

 

3.1.3 Finalidades 
 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 

com o art. 7O do seu Regimento, a finalidade principal é o oferecimento de ensino no 

nível de educação superior que promova o desenvolvimento e a excelência na 

formação e no aperfeiçoamento de profissionais nas diversas áreas de atuação, que 

sejam capazes de atender às demandas do mercado e às necessidades da 

sociedade, com capacidade para diagnosticar, desenvolver e implementar mudanças 

que contribuam para o desenvolvimento sustentável da sociedade, de forma geral, e, 

em particular, do Estado de Pernambuco e da Região Nordeste do Brasil. São ainda 

finalidades da Faculdade Nova Roma (art. 8º do Regimento Interno): 

I. Oferecer cursos de graduação, sequenciais e pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu visando à formação de profissionais, especialistas e 

pesquisadores; 

II. Oferecer cursos de educação continuada visando à atualização e ao 

aperfeiçoamento de profissionais; 

III. Desenvolver assessorias e consultorias com participação direta em projetos 

de iniciativa pública (municipal, estadual e federal) e privada que estejam de 

conformidade com os princípios institucionais; 

IV. Prestar serviços especializados à comunidade, visando melhorar processos e 

produtos e elevar a produtividade; 

V. Realizar atividade de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico 

visando ajudar a comunidade em suas necessidades e na geração de novos 

empreendimentos;  
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VI. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo dos alunos e da comunidade; 

VII. Contribuir com o desenvolvimento as organizações e da sociedade 

pernambucana; 

VIII. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

IX. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive; 

X. 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; 

XI. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

XII. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 

os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; e 

XIII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

 
3.1.4 Objetivos e Metas 

 
Tendo em vista a sua missão e finalidades, a Faculdade Nova Roma possui 

como principais objetivos: 

 Colocar em prática uma metodologia de ensino que seja capaz de 

desenvolver profissionais gabaritados para unir competências tanto em relação ao 

atendimento das necessidades e expectativas do mercado de trabalho, quanto para 

garantir o desenvolvimento sustentável e os anseios da sociedade;  



62 
 
 

− Formar profissionais capazes para diagnosticar, desenvolver e implementar 

mudanças nas esferas públicas e privadas; 

− Possibilitar o desenvolvimento de iniciativas que proporcionem a articulação 

entre os diversos saberes, considerando uma visão sistêmica e abrangente 

do conhecimento em detrimento a uma visão fragmentada da ciência; 

− Desenvolver a educação com ênfase na relação entre a teoria e a prática, 

enfatizando o processo de aprendizagem e não simplesmente a apreensão 

de conteúdos isolados e desconexos da realidade; 

− Pressupor a prática educacional levando em consideração que os docentes 

não são meros professores repassadores de conteúdos, mas orientadores e 

incentivadores dos alunos, despertando-os para a investigação científica, a 

curiosidade, a reflexão e o senso crítico; 

− Empreender um processo de inserção social, pensando globalmente e agindo 

localmente na detecção e solução de problemas da comunidade local e 

regional a partir da prestação de serviços especializados; 

− Ampliar o leque e desenvolver convênios e parcerias com organizações 

públicas e privadas, Instituições do terceiro setor e comunidade, 

proporcionando aos alunos um ambiente natural de aprendizagem que 

proporcione uma aproximação com a realidade social; 

As diretrizes que norteiam o Projeto Institucional da Faculdade Nova Roma 

estabelecem como compromisso a busca de um padrão de excelência no ensino de 

graduação, associando a eficiência e a eficácia exigidas pelo mercado aos princípios 

éticos que regem a atuação do profissional a ser formado. A decorrência dessa 

concepção geral é a de procurar formar um profissional que contribua para a 

melhoria da qualidade de vida da sociedade 

A Faculdade Nova Roma procura desenvolver ações que assegurem: 

− a formação ética e humanística do sujeito voltada para a autonomia, 

cooperação, solidariedade, respeito à diversidade, tolerância e equidade 

social; 

− a sólida formação técnico-científica, que possibilite ao sujeito compreensão e 

ação críticas do/no mundo em transformação; 
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− o envolvimento das instâncias superiores de planejamento, desenvolvimento 

e avaliação das atividades de ensino de Graduação; 

− o aprimoramento da faculdade, visando sua qualificação na área educacional; 

− a modernização institucional continuada; 

− os mecanismos que harmonizem as relações internas; 

− os meios necessários para a realização da sistemática de avaliação 

institucional; 

− a integração das áreas de ensino e extensão com uma administração 

comprometida com a educação; 

− o estímulo à comunidade acadêmica na busca por capacitação em áreas 

acadêmicas e técnico-administrativas; 

− formas alternativas de recursos, intensificando parcerias com organizações 

nacionais e internacionais. 

A fim de alcançar seus objetivos, a Faculdade Nova Roma estabeleceu as 

metas a serem perseguidas para o período de vigência deste PDI: 

 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – METAS 

Meta 1: 

Obter Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento dos atuais cursos de 

graduação presenciais - 2016 a 2020 (permanente). 

Ações: 

− Reconhecer o curso de Direito (Meta alcançada);  

− Reconhecer o curso de Engenharia de Produção; 

− Renovar o reconhecimento do curso de Administração (Meta alcançada); 

− Renovar o reconhecimento do curso de Ciências Contábeis (Meta alcançada); 

− Renovar o reconhecimento do curso de Ciência da Computação (Meta 

alcançada); 

 

Meta 2: 

Ampliar a oferta de cursos de graduação presenciais - 2016 a 2020 (permanente).  

Ações: 

− Autorizar os Cursos Superiores de Tecnologia em: 
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Processos Gerenciais (Meta alcançada); 

Gestão Financeira (Meta alcançada); 

Gestão Comercial (Meta alcançada); 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Meta alcançada); 

Gestão de Recursos Humanos (Meta alcançada); 

Logística(Meta alcançada). 

− Autorizar o curso de graduação em Engenharia Civil (Meta alcançada) 

 

Meta 3: 

Alcançar a renovação do Recredenciamento Institucional (2018) 

Ação: 

− Obter o Recredenciamento Institucional 

 

Meta 4: 

Promover a avaliação contínua das atividades desenvolvidas pela Faculdade Nova 

Roma - 2016 a 2020 (permanente). 

Ações: 

− Reforçar a atuação da Comissão Própria de Avaliação nos moldes do 

SINAES; 

− Consolidar o Processo de Auto-Avaliação. 

− Desenvolver programas permanentes de melhoria institucional, com base nas 

avaliações do MEC e nos resultados da Autoavaliação Institucional.  

 

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - METAS 

Meta 1: 

Propagar a missão Institucional junto à comunidade acadêmica, assegurando seu 

crescimento e perenidade - 2016 a 2020 (permanente). 

Ações: 

− Ampliar a ação institucional de divulgação e discussão com a comunidade 

acadêmica da missão, valores e visão da Faculdade Nova Roma, bem como, 

dos objetivos, metas e ações do PDI; 

 

Meta 2: 
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Acompanhar a execução do PDI pelos dirigentes e gestores institucionais - 2016 a 

2020 (permanente). 

Ações: 

− Desenvolver um modelo acadêmico integrado para o gerenciamento das 

atividades e informações relacionadas à execução do PDI, que forneça 

informações referentes a vida acadêmica dos alunos, disciplinas, docentes, 

projetos de pesquisa e extensão. 

 

Meta 3: 

Atuar junto à sociedade civil oferecendo programas de responsabilidade social - 

2016 a 2020 (permanente).  

Ações: 

− Implantar programas de extensão com o objetivo de aumentar 

substancialmente o número de comunidades atendidas; 

− Fortalecer a responsabilidade social da Faculdade, 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 da região onde está inserida.  

 

Meta 4: 

Viabilizar mecanismos de acompanhamento e fortalecimento das políticas de ensino 

e extensão - 2016 a 2020 (permanente).  

Ações: 

− Revisar, continuamente, os Projetos Pedagógicos de todos os cursos de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

− Consolidar e qualificar as atividades de apoio ao ensino, ampliando e 

melhorando a infraestrutura de laboratórios, equipamentos e biblioteca.  

 

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS - METAS 

Meta 1: 

Propiciar um ambiente favorável a comunidade acadêmica - 2016 a 2020 

(permanente).  

Ações: 
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− Melhorar continuamente a estrutura dos setores acadêmicos;  

− Ampliar o grau de atuação Núcleo Docente Estruturante no incentivo a 

práticas interdisciplinares de ensino e de pesquisa; 

− Implantar ações de modernização e padronização de processos e 

procedimentos administrativos.  

 

Meta 2: 

Consolidar programas de formação do corpo discente, a fim de favorecer o 

crescimento integral em relação à aprendizagem com autonomia, através de 

conhecimentos e desenvolvimento de competências e habilidades - 2016 a 2020 

(permanente). 

Ações: 

− Aproximar a formação acadêmica à prática profissional, por meio dos estágios 

e atividades práticas e vivenciais; 

− Apoiar as iniciativas quanto à realização de eventos científicos e de formação 

profissional. 

 

 

Meta 3: 

Consolidar o Programa de atendimento aos discentes e aos egressos - 2016 a 2020 

(permanente). 

Ações: 

− Atualizar, continuamente, a base de dados dos egressos; 

− Incentivar o envolvimento dos egressos em atividades de pesquisa e de 

extensão desenvolvidas na Instituição; 

− Incorporar os resultados da avaliação da satisfação do aluno concluinte.  

 

Meta 4: 

Melhorar o desempenho discente desde seu ingresso na Faculdade Nova Roma - 

2016 a 2020 (permanente).  

Ações: 

− Orientação aos estudantes sobre métodos de estudo;  
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− Incentivo à participação discente em grupos de pesquisa e Programa de 

Extensão;  

− Informações constantes sobre tendências, requisitos e dificuldades 

relacionadas ao mercado de trabalho; 

− Oferecimento de cursos de nivelamento, de modo prioritário, aos alunos 

ingressantes com dificuldades de aprendizagem. 

 

Meta 5: 

Fomentar as atividades de pesquisa fortalecendo a iniciação científica - 2016 a 2020 

(permanente). 

Ações: 

− Apoiar os corpos docente e discente no desenvolvimento de projetos de 

iniciação científica. 

− Participar e promover eventos de caráter científico. 

 

Meta 6: 

Consolidar a extensão como fator de inserção da Instituição na sociedade - 2016 a 

2020 (permanente). 

Ações: 

− Incentivar a elaboração de projetos de extensão integrados envolvendo 

cursos de diferentes áreas do conhecimento; 

− Constituir o Núcleo de Práticas Profissionais, englobando todos os cursos de 

maneira multidisciplinar; 

− Instituir o Núcleo de Empregabilidade e Extensão auxiliando no processo de 

formação do aluno para garantir empregabilidade. 

 

Meta 7: 

Oportunizar condições adequadas relacionadas ao processo de comunicação 

interna e externa - 2016 a 2020 (permanente).  

Ações: 

− Divulgar a agenda e das ações da Faculdade nas redes sociais: Facebook, 

Instagram e Linkedin; 
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− Utilizar e-mail marketing para convites de eventos e divulgação institucional; 

− Divulgar os resultados dos procedimentos avaliativos recentes (autoavaliação, 

avaliação institucional e de cursos de graduação e ENADE); 

− Divulgar os cursos de extensão, das atividades de iniciação científica e 

demais eventos acadêmicos de interesse; 

  

EIXO 4 - POLÍTICAS GESTÃO - METAS 

Meta 1: 

Proporcionar a efetivação das atividades docente e administrativa - 2016 a 2020 

(permanente). 

Ações: 

− Constituir a Comissão de Avaliação Docente; 

− Reavaliar o enquadramento dos professores nas categorias, classes e níveis 

do Plano de Carreira; 

− Contratar professores titulados. 

 

Meta 2: 

Oferecer condições para aperfeiçoamento do corpo docente e técnico-administrativo 

- 2016 a 2020 (permanente). 

Ações: 

− Promover a política de qualificação do corpo docente. 

− Promover os incentivos aos docentes. 

− Promover a política de qualificação do corpo técnico-administrativo. 

 

Meta 3: 

Manter a Instituição autossustentável econômica e financeiramente - 2016 a 2020 

(permanente). 

Ações: 

− Acompanhar e avaliar o desempenho orçamentário, financeiro e econômico 

da Instituição; 

− Intensificar as estratégias para evitar perda de receita; 

− Criar fontes alternativas de receitas.  
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA - METAS 

 

Meta 1: 

Disponibilizar a infraestrutura física e acadêmica para o desenvolvimento da 

Faculdade Nova Roma e de seus cursos - 2016 a 2020 (permanente). 

Ações: 

− Promover a expansão da infraestrutura física e acadêmica necessária para a 

implantação dos cursos previstos e operação dos cursos implantados neste 

PDI; 

− Construir, ampliar ou adaptar instalações para os laboratórios específicos 

para as atividades pedagógicas; 

− Atualizar tecnologicamente todos os equipamentos da Instituição, segundo as 

necessidades pedagógicas. 

 

Meta 2: 

Implementar melhorias na Biblioteca - 2016 a 2020 (permanente). 

Ação: 

− Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico; 

 

Meta 3: 

Implementar melhorias na infraestrutura de informática - 2016 a 2020 (permanente) 

Ações: 

− Promover a edificação, adaptação ou ampliação das instalações específicas 

para os laboratórios de informática, a fim de atender às necessidades 

pedagógicas. 

 
3.1.5 Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e dos 

cursos 
 

3.1.5.1 Cursos em Funcionamento 
 

Os cursos de graduação atualmente implantados na Faculdade Nova Roma 

são a seguir apresentados: 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO 

CURSOS MODALIDADE 
VAGAS 
ANUAIS 

TURNOS ATOS LEGAIS 

Administração Bacharelado 200 
Diurno 

Noturno 

Autorização – Portaria Nº 412 
de 18/05/2007, publicada em 
21/05/2007.                 
Reconhecimento – Portaria 
SESu nº 40 de19/04/2012, 
publicada em 20/04/2012. 
Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SESu nº 269 de 03/04/2017, 
publicada em 04/04/2017. 

Ciências 
Contábeis 

Bacharelado 200 
Diurno 

Noturno 

Autorização – Portaria Nº 
1.131 de 19/12/2008, 
publicado em   
Reconhecimento – Portaria 
SESu nº 38 de 14/02/2013, 
publicada em 15/02/2013. 
Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SESu nº 269 de 03/04/2017, 
publicada em 04/04/2017. 

Ciência da 
Computação 

Bacharelado 100 
Diurno 

Noturno 

Autorização – Portaria MEC Nº 
316 de 10/03/2009, publicada 
em 11/03/2009.     
Reconhecimento – Portaria 
MEC Nº 614 de 30/10/2014, 
publicada em 31/10/2014. 

Direito Bacharelado 150 
Diurno 

Noturno 

Autorização – Portaria Nº 66 
de 01/06/2011, publicado em 
02/06/2011.  
Reconhecimento – Portaria 
MEC nº 326 de 22/07/2016, 
publicada em 25/07/2016. 

Engenharia de 
Produção 

Bacharelado 200 
Diurno 

Noturno 

Autorização – Portaria Nº 265 
de 27/03/2015, publicado em 
30/03/2015. 

Engenharia Civil Bacharelado 200 
Diurno 

Noturno 

Autorização – Portaria Nº605 
de 13/10/2016, publicado em 
14/10/2016. 

Gestão Comercial  Tecnólogo 200 
Diurno 

Noturno 

Autorização – Portaria Nº 566 
de 27/09/2016, publicado em 
28/09/2016. 
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Gestão Financeira Tecnólogo 200 
Diurno 

Noturno 

Autorização – Portaria Nº 565 
de 27/09/2016, publicado em 
28/09/2016. 

Gestão de 
Processos 
Gerenciais 

Tecnólogo 200 
Diurno 

Noturno 
Autorização – Portaria Nº 564 
de 27/09/2016, publicado em 
28/09/2016. 

Análise e 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Tecnólogo 200 

Diurno 
Noturno 

Autorização – Portaria Nº 
1.019 de 27/09/2017, 
publicado em 28/09/2017. 

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Tecnólogo 200 
Diurno 

Noturno 
Autorização – Portaria Nº 196 
de 22/03/2018, publicado em 
23/03/2018. 

Logística Tecnólogo 200 
Diurno 

Noturno 

Autorização – Portaria Nº 196 
de 22/03/2018, publicado em 
23/03/2018. 

 
3.1.5.2 Cursos Pretendidos 
 

A Faculdade Nova Roma realizou todas as metas de abertura de novos 

cursos de graduação previstas para o quinquênio 2016-2020.  

Com relação aos cursos de pós-graduação, a Faculdade Nova Roma tem 

realizado cursos nos formatos de especialização e MBA através de convênio com a 

Fundação Getulio Vargas – FGV. A proposta é continuar com o desenvolvimento de 

tais cursos, ampliando aos poucos a inserção de novos cursos/turmas. 

 
3.2 Princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais que norteiam as 

práticas acadêmicas da instituição 
 
Entre os princípios fundamentais que conferem identidade à Faculdade Nova 

Roma, pode-se destacar o envolvimento direto com a comunidade. O estudante está 

constantemente sendo desafiado pela prática a ampliar os seus conhecimentos 

teóricos, articulando a ação-reflexão-ação, num processo dialético de aprendizagem 

que começa com a postura investigativa dos melhores métodos, das principais 

teorias e da integração com o real, em suma, o estudante aprende a aprender, 

sendo, desde o início de seu curso, estimulado a estudar pesquisando e pesquisar 

estudando.  

A Faculdade Nova Roma, ciente das suas responsabilidades sociais tem por 

finalidade a transformação da realidade onde está inserida, através da geração e 
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difusão do conhecimento, orientando suas ações de acordo com os paradigmas que 

nortearão este milênio: inovação, antecipação e excelência. 

Para a Faculdade Nova Roma, a educação é concebida como um instrumento 

que oferece ao indivíduo a oportunidade de construir a sua própria formação 

intelectual e profissional. 

Nessa linha filosófica, seus cursos terão uma orientação de permanente 

estímulo à imaginação e à criatividade dos alunos, procurando exercitar seu 

raciocínio analítico, inspirar sua capacidade de realização e desenvolver suas 

habilidades de expressão oral e escrita. 

Do ponto de vista institucional, essa filosofia se traduz no compromisso de 

acompanhar a evolução das potencialidades do aluno, adotando procedimentos que 

orientem seu processo de aprendizagem e estimulem a conscientização do 

compromisso com sua própria formação, não só como profissional, mas também 

como cidadão responsável. 

Esta forma de pensar exige a incorporação de uma nova pedagogia, 

fundamentada numa concepção mais crítica das relações existentes entre educação, 

sociedade e trabalho. Assim, compreender criticamente a educação implica  em  

72econhece-la   como  uma  prática  inscrita  e  determinada   pela sociedade; 

implica ainda, entender que, embora condicionada, a educação pode contribuir  para  

transformar  as  relações  sociais,  econômicas  e  políticas,  na medida em que 

conseguir assegurar, a todos, um ensino de qualidade, comprometido com a 

formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. 

A pedagogia que se inspira nessa concepção de educação, sem 

desconsiderar os condicionantes de ordem política e econômica interessada em 

introduzir, no trabalho   docente, elementos   de   mudanças   que   garantam   a   

qualidade pretendida para o ensino, é coerente com esse pressuposto, e busca 

garantir, ao aluno, o acesso ao conhecimento socialmente acumulado. 

O processo de aquisição de conhecimento deve ser compreendido como 

decorrência das trocas que o aluno estabelece na interação com o meio (natural, 

social e cultural), cabendo ao professor exercer a mediação desse processo e 

articular essas trocas, tendo em vista a assimilação crítica e ativa de conteúdos 

significativos, vivos e atualizados. 
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A compreensão acerca do processo de elaboração do conhecimento obriga à 

superação da abordagem comportamentalista da aprendizagem. 

Conseqüentemente, os métodos de ensino passam a fundamentar-se nos princípios 

da psicologia cognitiva, que privilegia a atividade e iniciativa dos discentes. Os 

métodos utilizados, além de propiciar o diálogo, respeitar os interesses e os 

diferentes estágios do desenvolvimento cognitivo dos alunos, favorecem a 

autonomia e a transferência de aprendizagem, visando, não apenas ao aprender a 

fazer, mas sobretudo, ao aprender a aprender. 

 

3.3 Organização Didático-Pedagógica 
 

As instituições de ensino superior têm sido cobradas e interpeladas a se inserir 

nas contradições do sistema social, sem, contudo, conseguir o amadurecimento 

necessário para uma atuação mais eficaz. Estando inseridas numa sociedade de 

desenvolvimento desigual, carentes de recursos humanos qualificados e de 

lideranças capazes de atuarem como agentes de mudança, as IES necessitam de 

uma análise crítica que as conduza ao diagnóstico de suas necessidades e a um 

projeto que estabeleça as suas prioridades estratégicas de mudanças. 

Consequentemente, uma instituição de ensino superior deve ter, ao lado de 

seu caráter acadêmico, de sua procura do saber, do desejo de promover a 

criatividade, uma função explícita de colaboradora do desenvolvimento e da solução 

dos problemas contidos em nosso habitat. Sua preocupação deve ser a de produzir 

modelos de desenvolvimento baseados em valores humanos novos, voltados para 

problemas da realidade.  

Além disso, as IES precisam ter como função básica a posição de crítica, 

fazendo da sala de aula e dos laboratórios, locais para o questionamento dos 

valores e pressupostos anteriormente adquiridos, concorrendo para a transformação 

dos estudanes e professores em agentes de mudança. Como agente determinante, 

portanto, a Faculdade Nova Roma procura atuar sobre o espaço social em que está 

inserida, e via sua dinâmica operacional, agindo para ajudar a promover o 

desenvolvimento sócio-educacional local, regional e nacional. 

Implícitas nestas funções estão algumas idéias que caracterizam o processo 

didático-pedagógico na Faculdade Nova Roma, ou seja: 
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− Os estudantes são ajudados e estimulados a usar o conhecimento existente 

para serem criativos. São preparados para aceitar e promover mudanças. 

Focam seu interesse máximo para a consideração dos valores humanos, com 

habilidade tanto para criticar e questionar, como para responder e construir. 

As experiências organizadas e proporcionadas devem contemplar problemas 

que sejam significativos e relevantes para as suas vidas e para a formação 

profissional; 

− Aos acadêmicos são providas vivências conduzíveis à formação de uma 

consciência crítica, ao conhecimento interdisciplinar, ao trabalho de equipe 

envolvendo discentes e docentes, ratificando os compromissos da instituição 

em função dos problemas que o desenvolvimento sócio-político-econômico 

coloca. 

No caso da Faculdade Nova Roma, o desafio que se coloca para a sua 

inserção na sociedade local, regional e nacional, que se prenuncia no novo século é, 

principalmente, o da adequação da sociedade - e consequentemente, do cidadão 

brasileiro - para a criação, adaptação e absorção de mudanças importantes que já 

vêm ocorrendo nas sociedades mais desenvolvidas. Mudanças que, aparentemente, 

têm maior impacto nas relações econômicas, mas que, na realidade, se refletem no 

cotidiano das relações políticas entre as nações e das relações sociais entre os 

indivíduos. 

Neste contexto, a Faculdade Nova Roma planeja sua organização didático-

pedagógica de maneira coerente com os objetivos que se propõe atingir, tomando 

por base um conjunto de princípios e idéias básicas que norteiam as atitides do 

corpo docente, discente e técnico-administrativo. 

 
3.3.1 Seleção de Conteúdos 

 
As disciplinas e as atividades que integram as matrizes curriculares dos 

cursos oferecidos pela Faculdade Nova Roma tem seus conteúdos selecionados 

tendo como base o perfil do egresso e levando em consideração as Diretrizes 

Curriculares da área à qual o curso estiver relacionado. 

Observa-se que a formação educacional considera o conjunto de 

competências individuais e coletivas necessárias, o que não pode ser visto como o 

simples estoque de conhecimentos fixo no tempo, mas como um fluxo, e que 
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incluam no seu bojo, habilidades e atitudes necessárias que possam ser mobilizadas 

e desmobilizas em um processo sequencial  de ajuste conforme as necessidades da 

sociedade e as demandas do mercado interno e externo.  Desta forma, os saberes 

tácitos, incorporados ao longo da trajetória de formação do aluno, têm uma 

importância peculiar, mostrando a necessidade dos cursos de estarem preocupados 

com esse conjunto de competências que está muito mais ao nível da 

subjetividade/intersubjetividade da formação do aluno do que propriamente nas 

qualificações anteriormente prescritas.   

A busca de referenciais para apreender as competências, detectar os seus 

conteúdos, captar sua dinâmica, os mecanismos como se articulam (diante da 

necessidade de resolver problemas) e o modo como são postas em ação em uma 

situação concreta, representa o grande desafio para os egressos de Instituições de 

Ensino Superior e para os docentes, uma vez que não há o intuito de formar apenas 

um especialista, mas, acima de tudo, um cidadão generalista/sistêmico como um 

cidadão do mundo. 

Deste modo, cabe ressaltar alguns critérios gerais que permeiam a seleção 

dos conteúdos dos cursos oferecidos pela Faculdade Nova Roma: 

− Atualidade, alcançada por meio da constante busca de novos 

conhecimentos; 

− Contribuição social, com vistas a atender às necessidades da sociedade 

local, regional e nacional; 

− Interdisciplinaridade dos conteúdos, possibilitando a compreensão do 

conteúdo a partir de diversas perspectivas; 

− Integração vertical e horizontal dos conteúdos, possibilitando não apenas a 

compreensão da sequência lógica dos conteúdos ao longo do curso, mas também a 

interligação entre as diversas áreas de conhecimento dentro de um todo complexo. 

Na seleção e na organização dos conteúdos dos cursos são considerados, o 

nível cultural, os interesses e o perfil dos alunos assim como dos princípios 

metodológicos. 

 

3.3.2 Princípios Metodológicos 
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Os princípios seguidos nos cursos da Faculdade Nova Roma levam em conta 

metodologias dinâmicas e interativas, centradas no aluno e voltadas para o seu 

desenvolvimento intelectual. 

Por seus objetivos, a Faculdade Nova Roma concebe a graduação como 

atividade-fim da instituição e, principalmente, como meio de desenvolver e 

implementar mudanças que contribuam para o desenvolvimento sustentável da 

sociedade, de forma geral, e, em particular, do Estado de Pernambuco e da Região 

Nordeste do Brasil. Neste sentido, torna-se imprescindível à 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. 

Para a Faculdade Nova Roma o ensino de graduação deve propiciar a 

construção de uma ordem social com processos de aprendizagem permanente, de 

forma a promover atitudes e ações para que os estudantes sejam portadores de uma 

cultura de sustentabilidade por meio de: 

− Projeto pedagógico que assegure a qualidade do ensino por meio de uma 

organização didático-pedagógica flexível e interdisciplinar, evidenciando 

práticas e procedimentos metodológicos inovadores; 

− Processos acadêmicos eficazes garantidos pela disponibilidade de recursos 

adequados; 

− Atendimento às demandas de mercado de trabalho e a previsão dessas 

demandas; 

− Atendimento às necessidades e expectativas da comunidade; 

− Seleção de professores com titulação exigida pelos padrões de qualidade 

especificados pelo Ministério da Educação. 

Na pesquisa, a produção do conhecimento e sua disseminação constituem 

parte integrante do conceito do ensino superior. A ampliação do conhecimento se 

consolida como uma atividade indispensável que é incorporada ao ensino, o que 

determina a identidade da instituição. A investigação reforça, atualiza e qualifica o 

ensino apoiando as atividades de extensão, bem como o que delas deriva. O 

compromisso da Faculdade Nova Roma é o de explorar a investigação enquanto 

instrumento de potenciação da qualidade do ensino, por meio de: 

− Iniciação científica como forma de fortalecer e dar suporte às atividades de 

ensino; 
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− Estudos e programas que envolvam professores e estudantes, viabilizando o 

princípio da indissociabilidade das atividades-fim; 

− Trabalhos científicos que apontem alternativas para o desenvolvimento 

sustentável da região; 

− Métodos para aferição e controle de resultados dando credibilidade e suporte 

às atividades científicas. 

Quanto à extensão, entende-se como fundamental para a sustentação da vida 

acadêmica, estabelecendo um sistema de comunicação e integração transformadora 

entre a instituição e a comunidade, o que permite a definição da verdadeira vocação 

institucional, ou seja: 

− Extensão como eixo de integração transformadora comunidade/instituição; 

− Definição da vocação extensionista da Faculdade Nova Roma, firmando o seu 

compromisso com o social; 

− Prioridade no atendimento à comunidade na área de influência da Faculdade; 

− Difusão artístico-cultural, ampliação de conhecimentos científicos e a 

transferência de tecnologia. 

Dentre as metodologias utilizadas destacam-se: aulas dialogadas, dinâmicas 

de grupo, leituras comentadas, fichamentos, aulas expositivas, visitas técnicas, aulas 

práticas, ensaios em laboratórios, estudos de meio, pesquisa bibliográfica e iniciação 

científica, além de metodologias de ensino baseadas na interação, tais como a 

discussão, o debate, a mesa redonda, o seminário, o simpósio, o painel, o diálogo, a 

entrevista, o estudo de casos. Em algumas áreas também se utiliza da metodologia 

do aprendizado baseado em problemas, com o estudo centrado em casos reais.  

O material pedagógico utilizado nos cursos da Instituição é desenvolvido 

pelos docentes de cada curso, como também por parceiros, como a Fundação 

Getulio Vargas, de acordo com a natureza das disciplinas ministradas, dentro de 

especificações e padrões definidos pela Coordenação dos Cursos.  

A Faculdade Nova Roma estimula a utilização de ferramentas informatizadas 

que permitam o acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias 

eletrônicas. Nesse sentido, a Faculdade Nova Roma, atenta ao avanço tecnológico 

relacionado ao ensino, incentiva docentes e discentes à participação em congressos 

e seminários que abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias 
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ao processo de ensino/aprendizagem, para que promovam no âmbito da Instituição 

as inovações desejadas. 

 

3.3.3 Práticas Pedagógicas Inovadoras 
 

Além das práticas tradicionais de ensino, a Faculdade Nova Roma busca 

adotar em seus cursos, algumas alternativas didático-pedagógicas consideradas 

inovadoras, como:  

− Utilização de recursos audiovisuais e multimídia em sala de aula; 

− Utilização de equipamentos de informática com acesso à Internet; 

− Desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares; 

− Utilização de simulações como recursos didáticos; 

− Utilização de métodos de ensino baseados na interação entre alunos e 

professores, tais como: debates, mesas redondas, seminários e painéis; 

− Utilização de métodos de ensino baseados em estudo de casos reais; 

− Desenvolvimento de trabalhos construídos em conjunto entre alunos dos 

diversos cursos da Faculdade desde que os conteúdos sejam 

interdisciplinares; 

Dentro da perspectiva acima colocada, a Faculdade Nova Roma busca: 

− Uma visão holística do conhecimento, afinada com as mutações que estão 

acontecendo a cada dia; 

− Disposição para perseguir esta visão, por meio do tratamento dos conteúdos 

com as situações de aprendizagem, de modo a destacar as múltiplas 

interações entre as disciplinas do currículo; 

− Abertura e sensibilidade para identificar as relações que existem entre os 

conteúdos do curso e das situações de aprendizagem com os muitos 

contextos de vida social e pessoal, de modo a estabelecer uma relação ativa 

entre o aluno e o objeto do conhecimento e a desenvolver a capacidade de 

relacionar o aprendido com o observado, a teoria e suas consequências e 

aplicações práticas; 

− Reconhecimento e aceitação de que o conhecimento é uma construção 

coletiva e que a aprendizagem mobiliza afetos, emoções e relações com seus 

pares, além das cognições e habilidades intelectuais. 
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− Permeando essa busca, alguns princípios se configuram como fundamentais, 

sendo eles: 

− A interdisciplinaridade; 

− A integração disciplinar possibilitando a análise dos objetos de estudo sob 

diversos olhares; 

− A formação não só de um profissional, mas acima de tudo de um cidadão; 

− O incentivo ao espírito crítico; 

− A busca da autonomia intelectual; 

− Postura investigativa; 

− Responsabilidade social, comprometimento e respeito aos valores individuais 

e à solidariedade social; 

− Diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; 

− respeito à diversidade. 

 
3.3.4 Perfil do Egresso 
 

O perfil profissional de cada carreira está consubstanciado no projeto 

pedagógico de cada curso. Entretanto, é oportuno esclarecer que, de forma 

genérica, a Faculdade Nova Roma adota o entendimento de que o ensino de 

graduação tem caráter genérico e pluralista, admitindo, em alguns casos, ênfases 

curriculares específicas 

A Faculdade Nova Roma se propõe a formar profissionais capazes de atender 

às demandas do mercado e às necessidades da sociedade, com capacidade para 

diagnosticar, desenvolver e implementar mudanças que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, de forma geral, e, em particular, do 

Estado de Pernambuco e da Região Nordeste do Brasil.  

A formação deste profissional também deverá lhe conferir condições de 

responder às demandas de um ambiente em mudança permanente, adaptando-se e 

antecipando-se às constantes demandas do mercado de trabalho e da sociedade 

em geral.  

O perfil do egresso da Faculdade Nova Roma propõe fazer frente aos 

propósitos do projeto pedagógico de cada um dos seus cursos, e convergente à 

filosofia definida pela Instituição no seu projeto educacional que consiste em formar 
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profissionais competentes, éticos, conscientes de seu papel na sociedade, 

empreendedores e com alto nível educacional. 

O perfil do egresso da Faculdade Nova Roma permeia as matrizes 

curriculares propostas nos cursos a serem oferecidos. A definição da matriz 

curricular levou em consideração o perfil desejado para o curso, observando também 

a seleção de conteúdos necessários, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 

a serem desenvolvidas para se obter o referido perfil. Observa-se, ainda, a 

necessidade de preparação dos alunos para o mundo do trabalho, de atendimento 

às novas demandas econômicas e de emprego, da formação para a cidadania 

crítica, da preparação para a participação social em termos de fortalecimento ao 

atendimento das demandas da comunidade, de formação para o alcance de 

objetivos e comprometimento com o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o 

egresso da Faculdade Nova Roma, deverá se capaz de: 

− Ser flexível para atuar em ambientes complexos e marcados pela mudança 

constante; 

− Elaborar hipóteses ou pressupostos sobre a realidade; 

− Estabelecer relações entre as múltiplas variáveis e dimensões do mundo 

contemporâneo; 

− Interpretar dados e informações e transformá-los em conhecimento aplicável; 

− Analisar e compreender as bases científicas-técnicas, sociais e econômicas 

da ciência como um todo; 

− Compreender o contexto social e econômico onde estiver inserido; 

− Tomar decisões; 

− Exprimir-se com clareza. 

 

3.3.5 Processo de Avaliação 
 

A avaliação da aprendizagem está pautada nos princípios da aprendizagem e 

no compromisso com o desenvolvimento pleno dos formandos nas dimensões 

humana, cognitiva, política, ética e filosófica. O conhecimento será avaliado na 

observação das habilidades e competências, em simulações de situações reais ou 

em vivências efetivas.  



81 
 
 

As atividades curriculares, realizadas por meio de trabalhos de grupo, 

pesquisa, produção individual escrita e provas orientam-se por critérios 

cientificamente definidos. Assim, a avaliação tem uma perspectiva processual, 

problematizadora e contextualizada, com acompanhamento dos avanços do 

acadêmico durante a realização do curso, levando-se em conta critérios em relação 

às atitudes (pontualidade e frequência, leitura prévia dos textos, atividades de troca 

e respeito para com o grupo, pontualidade na entrega dos trabalhos), em relação à 

produção em grupo (contribuição nos debates e sínteses realizadas durante as 

aulas, atitude reflexiva diante dos diferentes pontos de vista teórico-práticos, 

participação nas discussões em sala de aula, apontando soluções para os casos 

apresentados) e às habilidades e competências individuais, oral e escrita: clareza e 

coerência na apresentação de ideias; compreensão da teoria discutida; capacidade 

de analisar situações-problema e apresentar soluções criativas. 

O processo de avaliação é regulamentado pelo Regimento da Faculdade 

Nova Roma, no TÍTULO V – DO REGIME ACADÊMICO, CAPÍTULO V, envolvendo 

normas sobre a avaliação do rendimento acadêmico: 

 
“Art. 92 O rendimento acadêmico para promoção do aluno será obtido através 

de: 

I. Verificação da frequência; 

II. Avaliações quantitativas e qualitativas efetuadas pelo professor; e 

III. Exames finais quando couber. 

Art. 93 O aproveitamento de estudos ou de competências por alunos que já 

realizaram cursos de graduação será analisado pelas coordenações de curso, 

segundo critérios estabelecidos pela legislação vigente, e respeitando: 

I. Equivalência de 75% da carga horária; e 

II. Compatibilidade de 75% do conteúdo. 

Seção I – Da frequência 

Art. 94 A frequência é obrigatória, observado o limite mínimo de 75% (setenta 

e cinco por cento) de presença em cada disciplina dependendo do regime de 

matrícula de cada curso, para todos os alunos, salvo os casos de dispensas 

amparadas na legislação vigente. 
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Art. 95 Não existe abono de faltas, entretanto são previstos três casos 

específicos em que o aluno, mediante preenchimento de requerimento e anexando a 

comprovação pertinente, pode solicitar o benefício do regime especial, desde que o 

faça até (05) cinco dias úteis após o acontecimento, a saber: 

− Discente Militar em Formação da Reserva, que esteja obrigado a faltar a suas 

atividades civis, por força do exercício ou manobras, ou reservista que seja 

chamado para fins de exercício de apresentação das reservas ou cerimônia 

cívica do Dia do Reservista tem suas faltas abonadas para todos os efeitos; 

bem como o oficial ou aspirante a oficial da reserva, convocado para o 

Serviço Ativo que for aluno de estabelecimento de ensino superior, terá 

justificadas as faltas às aulas e trabalhos escolares, durante esse período, 

desde que apresente o devido comprovante; 

− Aluna gestante;  

− Discente com doença infecto-contagiosa. 

§1º O tratamento excepcional para tais alunos portadores autoriza a 

compensação da ausência às aulas por exercícios domiciliares com 

acompanhamento direto do discente, respeitando a compatibilidade com seu estado 

de saúde e as possibilidades do estabelecimento. 

§2º O tratamento excepecional pode ser extendido excepcionalmente a 

discentes com causa comprovada de mobilidade reduzida após parecer favorável do 

coordenador de curso com endosso obrigatório da Superintendência Acadêmica. 

Seção II – Da Avaliação Discente 

Art. 96 A avaliação deve se caracterizar como uma ferramenta formativa além 

de normativa, possuindo a função de diagnosticar o processo de ensino 

aprendizagem, com o objetivo de posicionar o próprio planejamento e ensino, 

visando estimular o avanço do conhecimento e da formação. 

Art. 97 O papel do professor na avaliação escolar deve ser o de um agente 

facilitador, tendo como princípios básicos que tal abrangência de avaliação escolar 

entende que os acertos, os erros, as dificuldades, as dúvidas e o contexto social e 

econômico que os alunos apresentam, são evidências significativas de como ele 

interage com a apropriação do conhecimento. 

Art. 98 A verificação do rendimento acadêmico será feita através de testes, 

provas, trabalhos e outros meios que permitam avaliar o progresso do aluno e o 
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esforço dispensado no processo de aprendizagem, nos termos das normas 

expedidas pelo Conselho Administrativo Superior – CAS.  

§ 1º. Durante o semestre letivo, cada aluno receberá 2 (duas) Notas Parciais 

(P1 e P2), na primeira e segunda unidade respectivamente, resultantes das 

avaliações e trabalhos acadêmicos atribuídos pelo professor. Existirá apenas uma 

Prova Substitutiva ou Complementar (PS) no Período.  

§ 2º. A P1 poderá contemplar outras avaliações como, por exemplo, trabalhos 

de pesquisa, exercícios, trabalhos extraclasse, participação em sala de aula, 

projetos (em grupo) interdisciplinares e outros. A P2 será exclusivamente composta, 

por uma única avaliação. O cálculo da média das avaliações do semestre (MS) será 

efetuado da seguinte maneira: 

− P1 (peso 40%) – Avaliação a ser aplicada na 1ª Unidade. 

− P2 ( peso 60%) – Avaliação  a ser aplicada na 2ª Unidade. 

− 2ª chamada (peso 40%) – Avaliação exclusiva para alunos que não 

realizaram a P1. 

− PS – Prova substitutiva e final. 

a) Aprovação por Média: Média ≥ 7,0 

Média do Semestre (MS) = P1 (40%) + P2 (60%); 

b) Condição para realizar a PS: 4,0 ≤ Média < 7,0 

O discente que tiver realizado a P1 ou 2ª chamada e faltar a P2 estará 

habilitado a realizar a PS que irá figurar como Prova Substitutiva e Prova Final, 

considerando a nota obtida para avaliação P2 e PS; 

c) Aprovação por Média Final (após PS): Média Final ≥ 5,0 

Média Final (MF) = MS + PS; 

               2 

d) A nota da PS não poderá ser inferior a 5,0. Caso o discente obtenha 

nota inferior a 5,0 na PS, o mesmo estará automaticamente reprovado, não se 

aplicando a ele o cálculo existente para Média Final; 

e) O aluno que faltar a P1, 2ª chamada e P2 estará automaticamente 

reprovado; 

f) O aluno que faltar a P1 e 2ª chamada deverá realizar a prova P2 e 

obter média de acordo com a alínea “b” acima.” 
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3.3.6 Atividades de Estágio, Prática Profissional e Atividades 

Complementares 

 

As práticas estarão asseguradas em todos os cursos propostos pela 

Faculdade Nova Roma, seja por meio do oferecimento de atividades laboratoriais, do 

Estágio Supervisionado, das Atividades Complementares, do Trabalho de Conclusão 

de Curso e/ou por convênios firmados como forma de assegurar a qualidade de seus 

cursos e da formação de seus egressos. 

a) Estágio 

O Estágio Supervisionado é componente curricular que visa proporcionar ao 

aluno formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades 

necessárias à atuação profissional. É concebido para propiciar ao aluno a 

participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua 

área de formação 

Conforme o Regimento da Faculdade Nova Roma, o estágio é o período 

destinado a propiciar ao aluno a complementação do processo ensino/aprendizagem 

em termos de experiência prática na linha da habilitação profissional escolhida. 

O estágio tem sido planejado, executado, acompanhado e avaliado em 

conformidade com os currículos e programas de ensino e é desenvolvido em 

empresas, junto à comunidade e na própria faculdade através de laboratórios 

especiais, sob orientação e acompanhamento da Instituição. 

O estágio na Faculdade Nova Roma é compreendido como parte integrante 

do conjunto de atividades que o aluno deve desenvolver ao longo do curso. Parte de 

situações reais de trabalho, sob a supervisão de um docente. Dessa forma, se 

propõe a aproximar o futuro profissional à realidade do mercado de trabalho, 

permitindo-lhe testar, aplicar e desenvolver os conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos durante sua vida acadêmica, contribuindo para sua aprendizagem 

profissional, social e cultural. 

O estágio supervisionado engloba atividades de prática profissional, exercidas 

em situações reais de trabalho, sem vínculo empregatício, na área específica do 

curso em que estiver matriculado o aluno. Os estágios supervisionados para os 

cursos de graduação são realizados em empresas ou órgãos públicos mediante 
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convênios celebrados com a Instituição ou podem ainda ser desenvolvidos nos 

laboratórios específicos dos cursos a serem implantados.  

Os estágios são supervisionados por professores orientadores de estágio. A 

coordenação consiste no acompanhamento dos relatórios mensais e na apreciação 

do relatório final dos resultados, além de acompanhamento do trabalho de 

supervisão. 

Observadas as normas gerais do Regimento da Faculdade Nova Roma, o 

estágio supervisionado é regulamentado pelo Conselho Administrativo Superior, 

ouvidas as Coordenações de Curso. 

Além deste, a Faculdade Nova Roma também possibilita aos seus alunos a 

possibilidade de realizar estágios não-obrigatórios, mediante parcerias com 

instituições de integração universidade-empresa ou diretamente com empresas 

conveniadas, tudo com o intuito de possibilitar o desenvolvimento individual do aluno 

com relação às competências profissionais propostas por cada curso. 

Os critérios e a forma de realização do estágio são definidos no Projeto 

Pedagógico de cada curso, atendida a legislação própria.  

b) Prática Profissional 

A Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB) em seu 

primeiro artigo afirma que a educação escolar deverá estar vinculada ao trabalho e à 

prática social. Nesse sentido, a prática do aluno participando e intervindo em sala de 

aula somados à sua participação na área profissional em geral, se configuram como 

elementos centrais nas inovações curriculares, levando ao estabelecimento do 

binômio teoria-prática.  

A Faculdade Nova Roma oportuniza situações concretas vinculadas à prática 

profissional dos alunos, visando ao desempenho técnico, humano e político. 

Subsidiada pelas mais avançadas fundamentações teóricas de ensino e de 

aprendizagem cuja formação prevê um profissional competente nos atributos de sua 

profissão, detém uma metodologia de ensino cuja prática associa-se aos conceitos 

teóricos numa simbiose com dimensão que extrapola os antigos conceitos 

desarticulados da prática versus teoria em momentos sucessores. 

Assim é que os laboratórios, os núcleos, as atividades práticas e as 

organizações conveniadas oferecem ambiente sustentável para a experiência na 
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prática profissional daquilo que os egressos irão se defrontar no mercado de 

trabalho, promovendo a coexistência do exercício da prática e a reflexão inerente, 

embasada nos fundamentos teóricos que lhe servirão como patamar para análise. 

 

c) Atividades Complementares 

As atividades complementares são elementos curriculares que compõem o 

projeto pedagógico do curso, estando integradas às atividades de ensino, pesquisa 

e extensão do curso de graduação; 

As atividades complementares permeiam todo o currículo dos cursos, dando-

lhe maior flexibilidade no trato dos mais diversos temas e assuntos voltados para a 

promoção da interdisciplinaridade. São caracterizadas como seminários, palestras, 

mesas redondas, debates, etc., dentre muitas outras formas que colaborem para o 

enriquecimento do currículo dos cursos e contemple o perfil traçado do profissional. 

Favorecem o aluno numa participação ativa em atividades extracurriculares 

que complementam seu conhecimento e o ajudam a construí-lo de uma forma mais 

eclética e criativa, a partir de um estreitamento das relações com conteúdos das 

disciplinas que estão sendo cursadas, de outros que ainda não foram 

estudados/abordados nos currículos e inclusive de assuntos emergentes nas áreas 

de atuação da Faculdade Nova Roma  que merecem ser abordados e debatidos 

com profissionais, empresários, professores, sindicatos, associações e outros. 

Esse exercício de participação permite ao aluno ir aprendendo a se expressar 

nos eventos, com apresentação de trabalhos ou outros tipos de intervenções, assim 

como proporciona maior envolvimento e estreitamento das relações com alunos de 

outros períodos, formando um curso harmônico e coeso. 

A formação do aluno, nesse sentido, não fica restrita à sala de aula, com 

atividades estanques, mas permite que interaja criativamente com outros contextos e 

ajuda a desenvolver habilidades que podem contribuir para a formação do seu perfil 

profissional. 

As atividades complementares são desenvolvidas em três níveis: como 

instrumento de integração e conhecimento do aluno à realidade social, econômica e 

do trabalho de sua área/curso; como instrumento de iniciação científica e sua 

articulação com o ensino e como instrumento de iniciação profissional. 
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É de competência do colegiado de curso normatizar a distribuição da carga 

horária das atividades complementares ao longo do tempo de integralização 

curricular, em coerência com as diretrizes estabelecidas pela Faculdade Nova Roma 

e pelo MEC. As atividades complementares são computadas no sistema de horas, 

para efeito de integralização do total previsto para o curso. 

As atividades complementares estão previstas nos Projetos Pedagógicos dos 

cursos e as modalidades admitidas são divulgadas pela direção e coordenações de 

cursos, a fim de permitir a sua livre escolha pelo aluno. 

 
3.3.7 Responsabilidade Social da IES 
 

A Faculdade Nova Roma tem em sua essência que a responsabilidade social 

de uma IES não pode ser executada apenas como um cumprimento normativo e sim 

pilar essencial da instituição, este deve ser debatida e vivenciada nos diferentes 

espaços acadêmicos como forma de conceber um novo mundo, as pessoas e as 

relações que elas estabelecem entre si e o meio ambiente, estando alindas ao PDI e 

fazem parte da história da própria IES, que foram sendo desenvolvidas e 

aperfeiçoadas com o passar dos anos.  

Com a importância dada ao tema a IES, desenvolve ações que tocam os três 

eixos basilares da instituição, ensino, pesquisa e extensão, alinhados aos 17 

objetivos propostos pela ONU para o Desenvolvimento Sustentável- ODS, como 

erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de 

gênero, trabalho decente e crescimento econômico, redução da desigualdade , 

cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça e instituições são alguns dos 

objetivos que buscam garantir uma vida sustentável, pacífica, próspera e equitativa 

na Terra para todos, agora e no futuro. Assim a Faculdade Nova Roma, assume 

debater e buscar soluções dentre o meio acadêmico para os desafios globais que 

são fundamentais para a sobrevivência da humanidade. Esta é refletida na 

transferência de conhecimento e importância social das ações e impactos das 

atividades científicas, técnicas e culturais para o desenvolvimento regional e 

nacional; nas ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da 

cidadania, de atenção a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa; no 

incentivo e apoio ao voluntariado, ao apoio e financiamento de estudos para alunos 

carentes, como Prouni Recife, Prouni Federal e Financiamento Estudantil-FIES. 
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Além disso, o compromisso com o desenvolvimento econômico e social da 

região e do Estado se faz presente nos projetos pedagógicos dos cursos, 

reconhecendo o papel que a educação possui para a erradicar a pobreza e que a 

mesma caminha de mão dadas com o desenvolvimento econômico. 

A Faculdade Nova Roma desenvolve atividades já institucionalizadas através 

do “Nova Roma Social”, e também promove eventos como:  

− Dia de Responsabilidade Social: quando a IES abre as portas para a 

comunidade e oferece diversos serviços, tais como, vacinas, emissão de 

documentos, orientação de nutrição, exames médicos, atividades físicas, 

orientações jurídicas, orientações de beleza, cadastro de currículos para 

vagas com parceiros, entre outros; 

− Programa de Apoio ao Terceiro Setor: Aproxima a IES, através dos docentes 

e alunos voluntários, das organizações da sociedade civil, através das 

associações hipossuficientes que executam projetos sociais de grande 

impacto na sociedade mas que demandam por orientações técnicas; 

− Parceria com o Porto Social: Plataforma de soluções social que possui uma 

incubadora de projetos sociais. A Instituição apoia tecnicamente através da 

participação nos eventos promovidos pelo Porto, mentorias oferecidas pelos 

professores aos projetos, aulas e palestras ministradas. 

− Feirinhas Solidárias: As associações, entre elas, asilos, lares de acolhimentos 

a crianças, entre outros, que trazem seus produtos para serem vendidos no 

pátio da instituição como forma de arrecadar recursos para mantença dos 

projetos, promovendo também o empreendedorismo; 

− Dia da Mulher: No mês de março é promovido um debate de Gênero, de 

maneira interdisciplinar, com profissionais e personas de diferentes esferas 

sociais e culturais, trazendo temas relevantes a tona, como feminicídio, 

diferença salarial, mercado de trabalho e  empoderamento. 

− Bazar de livros: Evento promovido pelos alunos, em que trocam e vendem 

livros a baixo custo, contribuindo para o consumo consciente e sustentável. 

− Núcleo de Empregabilidade e Extensão: O núcleo é dedicado a inclusão dos 

alunos no mercado de trabalho, tem o papel de buscar a inclusão no cenário 

econômico local de maneira digna e focada na formação prática do discente. 

Além disso, realiza eventos que são preocupados com o aperfeiçoamento 
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profissional, como elaboração de currículos, oratória, cursos de informática, 

entre outros. Estes cursos que são para a comunidade acadêmica, também 

são abertos ao público externo, fazendo assim com que a IES contribua para 

o desenvolvimento econômico e social do seu entorno. 

− Semana Nacional de Educação Financeira: Alinhada com o movimento 

promovido em todo o território nacional, busca disseminar a educação 

financeira em todas as regiões do pais  e classes sociais, pois se tem a 

certeza que através do letramento financeiro e o apoio ao desenvolvimento 

econômico, haverá a diminuição da desigualdade social e haverá a geração 

de bem-estar. O evento gira em torno de parcerias com instituições 

comprometidas com a causa, como Banco Centro, Bolsa de Valores-B3, 

Tesouro Direto, Conselho Regional de Economia e Contabilidade, onde se 

debate sobre planejamento financeiro, investimentos, consumo consciente, 

entre outros, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico de 

maneira sustentável. 

− Voluntariado: 1- Plataforma Transforma Recife: Trata-se de um ambiente 

virtual onde as ONGs ofertam vagas para possíveis voluntários, que muitas 

vezes não sabem qual instituição procurar para desenvolver trabalhos. Os 

alunos que cursam as disciplinas de “Estágio Supervisionado” são 

incentivados a procurar estas instituições através da plataforma, como forma 

também de cumprir sua carga horária obrigatória. 2- Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco: Os alunos desenvolvem práticas de maneira 

voluntária com o intuito de aperfeiçoamento profissional incentivados pela IES 

com a certeza do reflexo social desta inserção do alunato no meio jurídico. 

Existem outras parcerias desenvolvidas internamente no núcleo de práticas 

profissionais que incentivam o voluntariado. 

− Núcleo de Pesquisa: Existem linhas pesquisa que norteiam seus estudos 

dentro de temas de grande impacto social, como direitos humanos, igualdade 

de gênero, étnico-racial, responsabilidade social corporativa, Consumo 

Consciente, Terceiro Setor, entre outras linhas que permeiam os ODS.  

− Núcleo de Práticas Profissionais: Dentre as ações e convênios institucionais 

entre a IES e agentes do mercado, temos o com a Receita Federal do Brasil, 

que tem um braço operacional dentro da IES através do  Núcleo Contábil e 
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Fiscal- NAF, prestando atendimento aos contribuintes hipossuficientes da 

região, desburocratizando o atendimento da Receita Federal e levando 

desenvolvimento econômico para a região do entorno da IES, possibilitando 

com que os alunos e professores desenvolvam atividades com pessoas 

físicas e jurídicas, inclusive com ações de arrecadação de mantimentos. 

Dentre os parceiros, existe ainda relação com o SEBRAE, que busca atender 

ao micro e pequeno empreendedor do entorno da IES, facilitando o acesso 

dos mesmos à capacitação e serviços, potencializando as habilidades e 

competências empreendedoras dos mesmos. A Defensoria Pública também 

oferece parceria pioneira com a IES, em que os alunos juntos aos 

professores, atendem e orientam a comunidade diante de demandas 

jurídicas, permitindo assim, que o hipossuficiente tenha acesso a justiça. 

− Cine Nova Roma: Os alunos são levados ao cinema para assistirem filmes 

como forma de incentivo ao desenvolvimento cultural e reflexão sobre temas 

atuais e de relevante importância para formação profissional e humanística do 

discente. 

− Caminhada do Contabilista: Evento promovido por um parceiro da IES, o 

Conselho Regional de Contabilidade, que promove o incentivo à saúde e 

bem-estar além da integração entre alunos e comunidade e fortalecimento da 

classe profissional; 

− Gincana Multicultural: O evento ocorre anualmente, tem como objetivo 

integrar os discentes de maneira interdisciplinar, contribuindo através das 

provas para o engajamento social, como por exemplo, a doação de 

mantimentos que são doados a instituições de caridades apoiadas pela IES. 

Sendo assim a Faculdade Nova Roma reafirma que as ODS permeiam sua 

responsabilidade social e é tratada como ponte para relação com os agentes 

internos e externos. Essas ações são amplamente difundidas com a comunidade 

acadêmica e a do entorno da IES. 

 
3.3.8 Incorporação de avanços tecnológicos 
 

O atual processo de avanço tecnológico trouxe a toda sociedade fatores que 

favorecem a vida das pessoas. Em decorrência das tecnologias pode-se desfrutar de 
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momentos de descontração, aprendizagem e conforto, pontos que se tornaram 

rotina no dia-a-dia de qualquer cidadão.  

Não se pode deixar de observar que as tecnologias também servem para 

informar e comunicar. Encontram-se nas tecnologias de informação e comunicação 

a linguagem oral, escrita e da síntese entre som, imagem e movimento e seu avanço 

para informação em tempo real com a linguagem digital. Nesse avanço constante se 

passa a ter uma relação dinâmica de informação e interação por meio de redes, 

satélites, fibras etc.  

É importante perceber que, mediante conflitos e ansiedades, as tecnologias 

também servem para fazer educação, favorecendo o processo de ensino-

aprendizagem, quando reorientam processos de descobertas, relações, valores e 

atitudes.  

As novas tecnologias vêm contribuindo para enriquecer a abordagem do 

professor, a compreensão do aluno e a diversificação na apresentação dos 

conteúdos, sendo um relevante recurso didático no processo de ensino-

aprendizagem nestes novos tempos. É interessante notar que programas 

educativos, jogos, sites educacionais, transformam e dinamizam o ambiente, quando 

são usados de forma pedagogicamente planejada. 

É importante lembrar que nas novas tecnologias digitais também há 

problemas de vários aspectos. Nas instituições que disponibilizam esses 

equipamentos observa-se que os profissionais muitas vezes não estão devidamente 

capacitados para conduzir um processo educativo de qualidade, cabendo às IES 

capacitar estes profissionais para correta atuação no mercado de trabalho, inclusive 

na própria instituição. 

A educação serve para fazer mais do que usuários e desenvolvedores de 

tecnologias, encontrem uma forte preocupação sobre o papel das instituições de 

ensino no momento atual, em que o aluno passa a ser o centro da situação. 

Enfatiza-se ainda que as instituições ofereçam a eles formação, aquisição de novas 

habilidades e atitudes de valores numa sociedade em processo de constante 

transformação. 

As inovações tecnológicas devem contribuir de modo decisivo para 

transformar as instituições de ensino em um lugar de exploração de culturas, de 

realizações de projetos, de investigação e debate. Os desafios para realização de 
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projetos e propostas advêm de descobrir meios criativos de manipular a tecnologia 

educacional a inspirar professores e educandos a gostar e atuar construtivamente 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Os caminhos futuros nas relações entre novas educações e tecnologias 

referendam o desenvolvimento de novas aprendizagens além de seus desafios de 

reestruturação curricular e metodologias de ensino que atendam a uma realidade de 

ambientes digitais. Estas tecnologias vêm facilitar a interculturalidade e o 

envolvimento na produção e aquisição de conhecimentos. 

Pensando em uma ampliação de democratização da educação no Brasil, a 

Faculdade Nova Roma entende a necessidade de formação de projetos 

interdisciplinares com equipes de professores, técnicos e alunos integrados nas 

atividades, com um tempo diferenciado para estudos e realizações de cursos 

permanentes para abordagem das novas metodologias tecnológicas aos 

profissionais envolvidos com a educação. 

Com toda a evolução existente em um mundo globalizado, a Faculdade Nova 

Roma se depara com uma necessidade urgente de formação pedagógico-digital 

para que possamos transformar a sala de aula em ambiente de aprendizagem ativo 

e reflexivo, preparando o aluno para atuar com as novas tecnologias com o 

posicionamento crítico exigido pelo competitivo mercado de trabalho. 

Sendo assim, o avanço tecnológico adverte para a necessidade contínua de 

renovação e adaptação aos novos tempos, buscando uma comunicação mais 

atualizada e um amplo desenvolvimento da aprendizagem, restando evidente que a 

Faculdade Nova Roma, juntamente com as demais instituições de ensino superior, é 

peça fundamental para o desenvolvimento deste processo.  

Portanto, para a Faculdade Nova Roma, a aquisição de tecnologia didático-

pedagógica, que venha a enriquecer e qualificar o processo de ensino-

aprendizagem configura necessidade ímpar para o desenvolvimento dos conteúdos 

e atividades propostos pelos cursos. 

A Instituição incentiva, também, a participação do corpo docente em eventos 

que abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo 

de ensino-aprendizagem para que disseminem este tipo conhecimento, promovendo 

as inovações no âmbito dos cursos. 
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4 POLÍTICAS DE ENSINO 
 

Para a Faculdade Nova Roma, a educação é concebida como um instrumento 

que oferece ao indivíduo a oportunidade de construir a sua própria formação 

intelectual e profissional.  

Nessa linha filosófica, seus cursos apresentam uma orientação de 

permanente estímulo à imaginação e à criatividade dos alunos, procurando exercitar 

seu raciocínio analítico, inspirar sua capacidade de realização e desenvolver suas 

habilidades de expressão oral e escrita. 

Do ponto de vista institucional, essa filosofia se traduz no compromisso de 

acompanhar a evolução das potencialidades do aluno, adotando procedimentos que 

orientam o processo de aprendizagem e estimulam a conscientização do 

compromisso com sua própria formação, não só como profissional, mas também 

como cidadão responsável. 

Esta forma de pensar exige a incorporação de uma nova pedagogia, 

fundamentada numa concepção mais crítica das relações existentes entre educação, 

sociedade e trabalho. Assim, compreender criticamente a educação implica em 

93econhece-la como uma prática inscrita e determinada pela sociedade; implica 

ainda, entender que, embora condicionada, a educação pode contribuir para 

transformar as relações sociais, econômicas e políticas, na medida em que 

conseguir assegurar, a todos, um ensino de qualidade, comprometido com a 

formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. 

A pedagogia que se inspira nessa concepção de educação, sem 

desconsiderar os condicionantes de ordem política e econômica interessada em 

introduzir, no trabalho docente, elementos de mudanças que garantam a qualidade 

pretendida para o ensino, é coerente com esse pressuposto, e busca garantir, ao 

aluno, o acesso ao conhecimento socialmente acumulado.  

O processo de aquisição de conhecimento deve ser compreendido como 

decorrência das trocas que o aluno estabelece na interação com o meio (natural, 

social e cultural), cabendo ao professor exercer a mediação desse processo e 

articular essas trocas, tendo em vista a assimilação crítica e ativa de conteúdos 

significativos, vivos e atualizados. 
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A compreensão acerca do processo de elaboração do conhecimento obriga à 

superação da abordagem comportamentalista da aprendizagem. 

Conseqüentemente, os métodos de ensino passam a fundamentar-se nos princípios 

da psicologia cognitiva, que privilegia a atividade e iniciativa dos discentes. Os 

métodos utilizados, além de propiciar o diálogo, respeitar os interesses e os 

diferentes estágios do desenvolvimento cognitivo dos alunos, favorecem a 

autonomia e a transferência de aprendizagem, visando não apenas ao aprender a 

fazer, mas sobretudo, ao aprender a aprender. 

Assim, a política de ensino da Faculdade Nova Roma fundamenta-se em um 

processo de educação que permite a formação e o desenvolvimento de profissionais 

capacitados para atenderem às necessidades e expectativas do mercado de 

trabalho e da sociedade, com competência para diagnosticar, desenvolver e 

implementar mudanças que contribuam para o desenvolvimento sustentável da 

sociedade, de forma geral, e, em particular, do Estado de Pernambuco e da Região 

Nordeste do Brasil. São princípios subjacentes a essa política: 

− Formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de profissionais nas 

diferentes áreas do conhecimento; 

− Preocupação especial com aqueles que possuem necessidades especiais, 

incluindo-o no contexto educacional e respeitando suas limitações; 

− Preocupação com o atendimento das necessidades da sociedade e da 

Região Nordeste no que tange à oferta de cursos e programas para a 

formação e qualificação profissional; 

− Preocupação com os valores e princípios éticos; 

− Flexibilização dos currículos, de maneira a proporcionar aos discentes certa 

autonomia na sua formação acadêmica; 

− Monitoramento e atualização permanente dos projetos pedagógicos, sempre 

considerando as Diretrizes Curriculares e as demandas da Região Nordeste. 

A oferta de Cursos Superiores de Tecnologia é uma ferramenta eficaz na 

formação mais rápida do profissional, capacitando-o profissionalmente para suprir às 

necessidades do mercado. 

Na sua política de ensino, a Faculdade Nova Roma tem como pressuposto 

estabelecer parcerias com outras instituições de ensino superior, como é o caso da 

Fundação Getúlio Vargas para a oferta de ensino de Graduação e Pós-Graduação.  
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4.1 Políticas de Pesquisa 
 

A política de pesquisa implementada pela Faculdade Nova Roma baseia-se 

na visão de que a pesquisa e a investigação científica não são somente 

instrumentos de apoio ao ensino, mas principalmente a forma mais importante de 

criação e desenvolvimento da ciência e do conhecimento. 

 

4.1.1 Políticas Pesquisa ou de Iniciação Científica 
 

As Políticas de Pesquisa da Faculdade Nova Roma propõem o engajamento 

dos discentes e docentes com a construção de trabalhos e estudos científicos com o 

intuito de promover a expansão do aprendizado através da utilização prática dos 

conhecimentos teóricos absorvidos em sala de aula. O objetivo é elevar a qualidade 

da vida acadêmica, desenvolvendo habilidades que são fundamentais para o 

sucesso de um novo profissional no mercado de trabalho, como criatividade, 

planejamento, conhecimento e adequação às normas científicas. Além disso, 

propicia uma oportunidade de entender problemas sociais e econômicos e adquirir 

ferramentas para a criação de novas tecnologias, de inovadoras práticas de gestão e 

de políticas públicas que beneficiem toda sociedade. 

De acordo com o seu Regimento, a Faculdade Nova Roma tem como 

princípio incentivar a pesquisa em todas as áreas de atuação dos seus cursos por 

meio da concessão de bolsas em categorias diversas, principalmente na iniciação 

científica; concessão de auxílio para execução de projetos específicos; ofertas de 

oportunidades de frequência a cursos de pós-graduação em instituições nacionais e 

estrangeiras; realização de convênios com instituições nacionais e estrangeiras, 

visando a programas de investigação científica; intercâmbio com outras instituições 

científicas, estimulando os contatos entre os professores e o desenvolvimento de 

projetos comuns de pesquisa; divulgação dos resultados das pesquisas realizadas; e 

promoção e apoio à participação de discentes e docentes em congressos, simpósios 

e seminários para estudos e debates de temas científicos, bem como a participação 

em iniciativas semelhantes de outras instituições. 

Com a finalidade de implementar essas políticas, despertando, nos alunos, 

vocação científica e proporcionando o domínio da metodologia científica e, assim, 
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estimular o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade, estão sendo 

realizadas na Faculdade Nova Roma as seguintes estratégias: 

− Desenvolvimento das Revistas Eletrônicas Nova Roma, periódicos semestrais 

para divulgação de trabalhos de alunos, professores e pesquisadores 

externos; 

− Criação dos grupos de pesquisa de diversas áreas do conhecimento, 

coordenados pelo Núcleo de Pesquisa da Faculdade Nova Roma, com 

participação de professores-orientadores e discentes. É estimulada a 

produção científica através de Editais de Pesquisa que garantem ao 

orientando de Iniciação Científica horas em atividades complementares; 

− Incentivo financeiro à participação em congressos e encontros científicos de 

professores e alunos. 

− Divulgação, através de redes sociais e pelo site institucional, de produção 

científica realizada por professores e alunos da Faculdade Nova Roma. 

− Programa de coorientação para alunos matriculados nas disciplinas 

relacionadas ao trabalho de conclusão de curso, para maior interação entre o 

discente e docente na confecção de artigos científicos de maior qualidade. 

− Divulgação de lista de periódicos relevantes nas diversas áreas estudadas na 

Faculdade Nova Roma. 

− Divulgação de cronograma dos principais congressos nas diversas áreas 

estudadas na Faculdade Nova Roma. 

− Divulgação de oportunidade de bolsas oferecidas por órgãos de fomento à 

pesquisa.   

− Estimulo à participação de pesquisadores externos nos grupos de pesquisa 

desenvolvidos na Faculdade Nova Roma, para intercâmbio de conhecimento 

e criação de oportunidades de fomento à pesquisa. 

. 

4.1.1.1 Programa de Iniciação Científica 
 

O Programa de Iniciação Científica da Faculdade Nova Roma é desenvolvido 

com a finalidade de estimular a participação dos estudantes dos cursos de 

graduação em atividades relacionadas à pesquisa, sob a orientação de 

pesquisadores com experiência comprovada em realização de trabalhos científicos. 
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O processo de iniciação científica é coordenado pelo Núcleo de Pesquisa, que é 

responsável por instruir os alunos em assuntos ligados à metodologia científica, 

estrutura de artigos, submissão dos trabalhos a revistas e congressos e 

oportunidade de bolsas oferecidas por órgãos de fomento à pesquisa.  

Com o intuito de fortalecer a Iniciação Científica são desenvolvidos: 

− Editais de Proposta de Pesquisa: O Núcleo de Pesquisa torna público por 

meio de editais semestrais, processo de seleção para projetos de pesquisa 

como auxílio à Iniciação Científica. Devem ser apresentadas propostas de 

pesquisa, de autoria do professor-orientador ou do aluno, contendo problema 

da pesquisa, descrição do banco de dados e metodologia. Além disso, deve 

ser desenvolvido um cronograma de trabalho da pesquisa para o período de 6 

meses de execução. 

− Criação de Grupos de Pesquisa: Semestralmente são criados grupos de 

pesquisa, em diversas áreas do conhecimento, composto por professores e 

alunos que desejam elevar a qualidade e a quantidade da produção científica 

da Instituição. É de responsabilidade do grupo de pesquisa: apresentar 

relatórios parciais mensais; apresentar artigo ao final do semestre letivo, com 

comprovação de submissão para congressos ou periódicos; elaborar 

apresentação do artigo ao final do semestre letivo, em seminário proposto 

pelo Núcleo de Pesquisa. 

São objetivos dos editais e grupos de pesquisa: Proporcionar ao aluno orientando a 

aprendizagem de ferramentas técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular 

o desenvolvimento de sua formação científica e acadêmica, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com a prática de pesquisa. 

 
 
4.2 Políticas de Extensão 
 

Para a Faculdade Nova Roma, as atividades de Extensão são uma maneira 

de aproximar a Instituição e a sociedade de uma forma integrada. A Instituição 

através da Extensão aplica os conhecimentos adquiridos, transferindo-os para a 

sociedade na medida de suas necessidades. Assim, a apreensão das demandas e 

das necessidades da sociedade orienta a produção e o desenvolvimento de novas 

pesquisas. Esse processo recíproco é importante para ambas as partes e 
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caracteriza uma relação dinâmica entre a Faculdade Nova Roma e o seu meio 

social. 

Dentro dessa perspectiva, a Faculdade Nova Roma conduz sua política de 

extensão para a: 

− Integração teoria e prática, a fim de preparar os alunos para a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos; 

− Participação dos alunos em projetos desenvolvidos para o curso; 

− Valorização da participação dos discentes nas atividades relacionadas à 

extensão; 

− Condução e estabelecimento de ações voltadas à  responsabilidade social. 

Os programas de extensão são desenvolvidos mediante contínuas atividades 

e projetos, sendo realizados sob a forma de atendimento à comunidade, diretamente 

ou por meio de instituições públicas e privadas, e promoção e participação em 

iniciativas de natureza cultural, artística e científica. 

 

As ações acadêmico-administrativas previstas para a extensão são de 

responsabilidade do Núcleo de Empregabilidade e Extensão que tem os seguintes 

objetivos: 

− Promover convênios com instituições públicas, não governamentais e 

privadas que possibilitem a realização de atividades práticas pelos discentes, 

na forma de estágios, supervisionados ou não, ações de voluntariado, e 

participação em programas de trainee e colocação formal como profissionais 

no mercado de trabalho; 

− Estabelecer parcerias com entidades de intermediação e encaminhamento 

profissional, para a realização de estágios ou empregos; 

− Manter uma solida relação com as entidades de classe, de modo a cumprir e 

fazer cumprir os princípios basilares referentes ao exercício e às práticas 

éticas de cada profissão, mediante a celebração de convênios e realização de 

atividades conjuntas; 

− Firmar um canal de comunicação ativo e atuante junto aos setores de 

Recursos Humanos e com as empresas de recrutamento, seleção, colocação 

e recolocação profissional; 
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− Acompanhar a empregabilidade do aluno egresso, estimulando-o à formação 

continuada como forma de ampliar as suas possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho; 

− Elaborar e adotar mecanismos que permitam o desenvolvimento de 

competências profissionais nos alunos e egressos da Faculdade Nova Roma, 

visando à conquista de diferenciais competitivos; 

− Realizar cursos de extensão para aperfeiçoamento pessoal, profissional e 

acadêmico dos alunos. 

− Estimular iniciativas que possibilitem a ampliação da rede de relacionamentos 

dos discentes e egressos, objetivando a troca de informações, experiências e 

contatos que possam trazer oportunidades de inclusão profissional; 

− Apoiar iniciativas que visem à associação e confraternização de alunos, 

egressos, docentes, funcionários e familiares, intencionando o fortalecimento 

da comunidade acadêmica, no âmbito interno e externo, a partir da 

manutenção de suas relações e vínculos. 

A extensão acadêmica é um processo educativo, cultural, social, que se 

articula ao ensino e à pesquisa de forma inseparável, e que promove a relação 

transformadora entre a instituição de ensino e a sociedade. Essa evidencia um 

trabalho de câmbio na relação faculdade/professor/aluno/sociedade, exercendo 

influência sobre os desafios que surgem. Forma profissionais-cidadãos capacitados 

a antecipar e criar respostas às questões da sociedade.  

As atividades serão consideradas como etapa fundamental dos processos de 

produção de conhecimento. Entende-se por extensão as ações desenvolvidas sob a 

forma de programas, projetos, eventos e atividades em consonância com as 

orientações do MEC e do Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade. 

A integralização dos cursos obedece aos princípios legais do Ministério da Educação 

e Cultura e estão expressos nos Projetos Pedagógicos de cada Curso, respeitando-

se a carga horária estabelecida para os componentes curriculares bem como para o 

Trabalho de Conclusão de Curso, os Estágios, Atividades Práticas e 

Complementares. 

O avanço da tecnologia nas sociedades é um movimento que provoca 

grandes mudanças em diversas esferas. Desta forma, a sociedade vive um período 

que têm impactado e modificado, de forma definitiva, as organizações em todo o 
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mundo. Essas transformações têm levado as organizações à busca contínua de 

novos conhecimentos. 

A democratização do saber por meio da informação propõe alternativas que 

busquem produzir, socializar e facilitar o acesso ao conhecimento, ultrapassando a 

metodologia de trabalho fundamental da reprodução para a produção de 

conhecimento. 

Os docentes da Faculdade Nova Roma utilizam práticas de metodologias 

ativas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, existem outros 

instrumentos como: recursos audiovisuais, utilização dos laboratórios de multimídia, 

estudos dirigidos. 

Abaixo segue relação de atividades desenvolvidas na Faculdade Nova Roma: 

− Parcerias com o IEL, ABRE, CIEE, NUDEP, RENAPSI e empresas. Além de 

divulgação de vagas de estágios, algumas das entidades também visitaram a 

Faculdade Nova Roma para realizar cadastros de alunos, palestras e 

processos seletivos; 

− São realizadas constantemente palestras e oficinas com o objetivo de 

capacitar os alunos ainda mais para exercer a prática profissional. Os temas 

são: autoconhecimento, carreira, elaboração de currículos, processo seletivo, 

mercado de trabalho entre outros; 

− São concebidas rodas de conversas com os docentes e discentes como 

objetivo de debater temáticas relevantes da contemporaneidade; 

− Todos os anos os alunos participam de uma gincana interdisciplinar, com o 

intuito de promover a integração e interdisciplinaridade. Discentes de cursos, 

períodos e turnos distintos formam equipes e se deparam com desafios 

teóricos e práticos.  

− A Faculdade Nova Roma promove periodicamente o “Café com Negócios”, 

com o intuito de trocar experiências entre alunos, egressos e professores 

sobre carreira e mercado de trabalho.  

− A IES possui convênio com o TJPE para o programa “Desenvolvendo a 

Carreira” onde os alunos são voluntários para atuar em diversas varas do 

TJPE. São realizados processos seletivos na Faculdade Nova Roma para 

selecionar os alunos. 
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− A Faculdade Nova Roma promove atividades de extensão no evento 

denominado “Nova Roma é coisa de cinema”. São escolhidos filmes com 

temáticas importantes para a trajetória profissional dos alunos, além disso, os 

professores realizam uma palestra com reflexões sobre os filmes.  

− A Faculdade Nova Roma realiza todos os anos o Dia da Responsabilidade 

Social para prestar serviços para a comunidade. Os alunos são voluntários e 

prestam atendimentos jurídicos e fiscais. Além de vários parceiros que 

oferecem serviços. 

− A Instituição realiza anualmente as semanas jurídica, de negócios e de 

tecnologia. Os eventos têm como objetivo debater temas atuais das 

respectivas áreas dos discentes. Além de promover uma rede de contatos 

com profissionais do mercado.  

− A IES promove cursos de férias para a sociedade, alunos e egressos. São 

cursos nas mais diversas áreas de atuação que auxiliam o desenvolvimento 

de habilidades e competências. Alguns dos cursos oferecidos: Oratória, Excel, 

engenharia sustentável, ferramentas online do Google, entre outros.  

Todas as ações são amplamente divulgadas através de e-mail marketing, site e 

redes sociais. 

 
4.3 Políticas Institucionais voltadas a valorização da diversidade, do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 
cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos 
e da igualdade étnico racial 

 

Compreendendo seu importante papel social, na condição de instituição de 

educação superior, a Faculdade Nova Roma leva a efeito ações e programas 

destinados a promover a valorização da diversidade, à defesa do meio ambiente e à 

preservação da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural 

material e imaterial. 

 
 
4.3.1 Políticas Institucionais voltadas a valorização da diversidade 
 

A Instituição desenvolve e estimula ações afirmativas de defesa e promoção 

dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, não apenas por meio da inclusão 
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de conteúdos em suas unidades curriculares, mas também através de ações e 

programas transversais no âmbito dos cursos ofertados, ampliando a compreensão 

e a competência de seus egressos como agentes de transformação social, 

assegurando, assim, a adoção de mecanismos que garantam a transmissão dos 

resultados dessas atividades para a comunidade que acolhe a IES. 

A valorização da diversidade, juntamente com a acessibilidade e inclusão na 

Educação Superior, na visão da Faculdade Nova Roma, são fundadas no 

entendimento de que o respeito às diferenças e diversidades são aspectos 

indissociáveis do conceito mais amplo de responsabilidade social, devendo a 

instituição, portanto, assegurar aos estudantes acesso, permanência com sucesso e 

condições plenas de participação e aprendizagem, considerando a legislação 

vigente e suas orientações políticas e pedagógicas. 

 

4.3.2 Ações de defesa do meio ambiente, preservação da memória cultural, da 
produção artística e do patrimônio cultural 

 
Compreendendo seu importante papel social, na condição de instituição de 

ensino superior, a Faculdade Nova Roma realiza ações destinadas a promover a 

valorização da defesa do meio ambiente e à preservação da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural material e imaterial. 

Os festejos juninos da instituição também têm o caráter de preservação das 

raízes culturais locais. Neste ano de 2018, a Faculdade Nova Roma promoveu o 

“Arraial do Zé Rumano”, que aconteceu em dois momentos importantes. Na semana 

de Santo Antonio e na Semana de São João. Na primeira e na segunda 

comemorações, os alunos participaram de uma tradicional quadrilha junina, além de 

jogos de quermesse e degustação de comidas típicas 

A Faculdade Nova Roma tem, em seu espaço físico, um Baobá, árvore 

histórica que possui importância antropológica, sobretudo junto à militância negra 

pernambucana, além de ocupar espaços em segmentos culturais, como literatura e 

teatro. Neste ano de 2018, os alunos do oitavo período promoveram festejos 

comemorativos aos 50 anos do tombamento deste símbolo, que vem sendo 

homenageado pela instituição desde 2005. 



103 
 
 

As diretrizes da Educação Ambiental estão em sintonia com a Política 

Nacional de Educação Ambiental, que orientam uma execução com ênfase na 

comunicação, transversalização e avaliação, consideradas eixos estruturantes para 

a elaboração de ações, programas e projetos de educação ambiental. 

A Instituição promove na sua Matriz Curricular a integração da educação 

ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente, principalmente 

nas Atividades Complementares e Projeto Integrado Multidisciplinar e por meio de 

disciplina optativa. 

O objetivo destas ações é realizar, orientar e fortalecer práticas de educação 

ambiental na sua rica e complexa diversidade, bem como subsidiar todo e qualquer 

futuro projeto, ação ou programa que venha a ser implantado na IES. 

 
 
 
4.3.3 Ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 

igualdade étnico racial 
 

A Faculdade Nova Roma compreende que a educação em direitos humanos, 

embora seja uma temática relativamente nova como conteúdo obrigatório nos cursos 

de graduação, deve ser observada como um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos e, que, 

principalmente, destaca que sua essência está na preservação e disseminação de 

valores que promovam a cidadania, como a tolerância, o respeito, a solidariedade, a 

fraternidade; que reconheçam direitos fundamentais como os da justiça social, da 

inclusão, da pluralidade de opiniões, de orientação sexual, da diversidade religiosa e 

a sustentabilidade. 

 

Em todos os cursos oferecidos pela Faculdade Nova Roma é assegurada a 

inclusão do tema Direitos Humanos aos conteúdos das disciplinas da estrutura 

curricular, de modo transversal, contínuo e permanente. 

A Educação em Direitos Humanos refere-se ao uso de concepções e práticas 

educativas fundadas nos processos de promoção, proteção, defesa e aplicação 

desses direitos na vida cotidiana, abraçando a atitude cidadã de reconhecer todos e 

qualquer um como sujeitos de direito, com responsabilidades individuais e coletivas. 
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Dessa forma, transversalmente, passa a ser considerada na construção dos 

PPCs da Faculdade Nova Roma ; dos materiais didáticos e pedagógicos; do modelo 

de ensino, iniciação científica e extensão; de gestão, bem como dos diferentes 

processos de avaliação, fundamentada nos seguintes princípios: 

− dignidade humana; 

− igualdade de direitos; 

− reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; 

− laicidade do Estado; 

− democracia na educação; 

− transversalidade, vivência e globalidade; e 

− sustentabilidade socioambiental. 

Assim, orientados por esses princípios, os conhecimentos relativos à 

Educação em Direitos Humanos materializam-se nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de maneira clara e objetiva na organização curricular dos cursos, de forma 

transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados 

interdisciplinarmente; ou como um conteúdo específico de uma das disciplinas já 

existentes na matriz curricular. 

A Educação em Direitos Humanos na Faculdade Nova Roma encontra-se 

refletida em sua política de educação para uma cultura democrática, na 

compreensão dos contextos nacional e internacional, nos valores da tolerância, da 

solidariedade, da justiça social e na sustentabilidade, na inclusão e na pluralidade e 

de sua política na área conforme segue: 

− Inclusão da temática dos Direitos Humanos nos currículos; 

− Estímulo às atividades de iniciação científica para reconhecimento dos 

Direitos Humanos como área de conhecimento interdisciplinar; 

− Promoção da produção e disseminação de dados e informações sobre 

educação em direitos humanos por diversos meios, de modo a sensibilizar a 

sociedade e garantir acessibilidade às pessoas com deficiências; 
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− Incentivo à sistematização e divulgação de práticas de educação em Direitos 

Humanos; 

− Incentivo à realização de eventos, conferências, encontros e debates sobre os 

temas; 

− Desenvolvimento de políticas estratégicas de ação afirmativa e que 

possibilitem a inclusão, o acesso e a permanência de pessoas com 

deficiência e aquelas, alvo de discriminação por motivo de gênero, de 

orientação sexual e religiosa, entre outros e seguimentos geracionais e 

étnico-raciais; e 

− Implementação de processos de monitoramento e avaliação das ações 

pertinentes ao combate a todas as formas de racismo e de discriminação, 

visando a redução das desigualdades étnico-raciais. 

Atuando de forma articulada com as atividades relativas à educação em 

direitos humanos e em atendimento à Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, a Faculdade Nova Roma  incluiu nas matrizes curriculares de 

seus cursos o tratamento das relações étnico-raciais, bem como o das questões e 

temáticas que dizem respeito aos afro-descendentes, além de tratar o tema em 

atividades transversais. 

Com efeito, não há, na verdade, como separar a educação para as 

relações étnico-raciais, da educação em direitos humanos, de modo que, na atuação 

da Faculdade Nova Roma, esses temas, já indissociáveis por suas próprias 

definições, serão tratados de forma conjunta e uniforme,  por meio dos programas e 

ações focados em ações afirmativas de valorização da diversidade e igualdade em 

todos seus segmentos. 

Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem 

como de atitudes, posturas e valores que eduquem os alunos quanto à pluralidade 

étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que 

garantam, a todos, o reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 

africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas, 
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preservando desta forma, o respeito aos direitos legais e valorização de identidade, 

na busca da consolidação da democracia brasileira. 

 A Faculdade Nova Roma, portanto, assume compromisso perene com 

aspectos relacionados à diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção 

artística e patrimônio cultural, o que é retratado através da seguinte política: 

− Fortalecer o compromisso com a formação da consciência social de seus 

educandos a partir da incorporação de temas tais como relações étnico-

raciais (e sua influência para a formação da sociedade brasileira), direitos 

humanos, educação ambiental, produção artística e valorização do patrimônio 

cultural, em projetos integradores desenvolvidos em todos os seus cursos de 

graduação; 

− Fomentar atividades artísticas e culturais em suas unidades e como parte das 

atividades acadêmicas; 

− Promover ações de responsabilidade social que envolvam o reconhecimento 

e valorização da região na qual a IES se localiza, fortalecendo a identidade 

cultural e histórica da região; 

− Incentivar o estabelecimento de diálogo com a comunidade interna e externa 

visando identificar os potenciais básicos para desenvolvimento de projetos 

voltados à defesa da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural; e 

− Atuar junto à comunidade acadêmica para disseminação e promoção da ética 

e da cidadania. 

 
4.4 Políticas de Educação Inclusiva 
 

A Faculdade Nova Roma crê nas políticas de educação inclusiva como sendo 

alavancas para proporcionar a igualdade de oportunidades e participação de todos 

no processo de aprendizagem. Acredita ainda que o sucesso dessas políticas requer 

o envolvimento de todas as partes, tais como professores e profissionais da 

educação, colegas, pais, famílias e voluntários.  
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4.4.1 Inclusão Social e Educação Inclusiva 
 

A Faculdade Nova Roma pauta sua atuação em prol da redução das 

desigualdades sociais, por meio de ações e políticas de inclusão social e de 

reconhecimento da diversidade humana, buscando, por exemplo, adaptar suas 

instalações para as pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando 

assim o acesso e a permanência de alunos que apresentam alguma deficiência, 

buscando atender ao disposto a legislação educacional. 

A política de inclusão social estabelecida pela Faculdade Nova Roma possui 

os seguintes objetivos: 

− Oferecer cursos de nivelamento nas áreas mais críticas, tais como: Português 

e Matemática, para minimizar as dificuldades trazidas pelos discentes da sua 

formação no Ensino Básico. 

− Ofertar bolsas integrais ou parciais de estudos mediante os programas 

governamentais de incentivo à formação superior, promovendo as condições 

necessárias para o ingresso e permanência de alunos oriundos de baixa 

condição econômica, nos cursos de graduação e pós-graduação. 

− Desenvolver e apoiar uma política de assistência estudantil; 

− Desenvolver ações em parceria com segmentos da sociedade, a fim de 

promover a inclusão social de discentes, durante sua vida acadêmica e a sua 

inserção em atividades profissionais, por meio do Núcleo de Empregabilidade 

e Extensão. 

Atenta à sua responsabilidade social e aos indicadores e padrões de 

qualidade, estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) nos manuais 

de avaliação institucional e das condições de ensino, a Faculdade Nova Roma 

adotou as seguintes políticas para os portadores de necessidades especiais: 

− Para alunos com deficiência visual, a Instituição proporciona, caso seja 

solicitado, desde o seu ingresso até a conclusão do curso, sala de apoio com 

softwares especializados.  

− Para alunos com deficiência auditiva, a Instituição proporciona, caso seja 

solicitado, desde o seu ingresso até a conclusão do curso, tradutor/intérprete 

em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

− Acessibilidade às instalações para alunos com deficiência física. 
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4.5 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção 
acadêmica docente 

 
As ações previstas de estímulo e difusão para a produção acadêmica 

viabilizam publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e 

culturais, incentivam a participação dos docentes em eventos de âmbito local, 

nacional e internacional, e preveem a organização e publicação de revista 

acadêmico-científica. (Revista Eletrônica Nova Roma da Faculdade Nova Roma, sob 

ISSN nº 2595-010X). 

Diversos estímulos à participação em eventos e produção acadêmica 

(viabilizam publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e 

culturais) são oferecidos aos docentes e discentes da Faculdade Nova Roma. Esses 

estímulos englobam tanto apoio financeiro a custos de viagem e inscrição nos 

eventos, como flexibilização da carga horária. 

As petições de apoio financeiro à participação de eventos são analisadas e 

aprovadas pelo Núcleo de Pesquisa e pelas coordenações de curso, que investigam 

a pertinência e importância para o curso e para o professor e/ou aluno, e 

encaminhadas ao Conselho Administrativo Superior para a viabilidade orçamentária 

e operacionalização.  

A Faculdade Nova Roma disponibiliza toda sua infraestrutura para o bom 

andamento das atividades dos grupos de pesquisas atuantes na instituição. Além 

disso, a IES oferece equipamentos, pessoal e espaço físico para a realização de 

eventos internos. 

Com o intuito de difundir o conhecimento e a importância da realização de 

pesquisas, divulgar a produção científica dos alunos e professores da instituição e 

socializar o conhecimento gerado nas atividades de pesquisa realizadas 

internamente, a Faculdade Nova Roma desenvolve semestralmente a Revista 

Eletrônica Nova Roma. O período de divide em três áreas de concentração: i) A 

Revista Eletrônica Nova Roma – Escola de Negócios é composta por artigos 

relacionados às ciências sociais aplicadas; ii) A Revista Eletrônica Nova Roma – 

Escola de Direito tem o interesse de apresentar artigos relacionados às ciências 
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jurídicas; iii) A Revista Eletrônica Nova Roma – Escola de Ciência, Tecnologia e 

Engenharia contempla estudos relacionados às ciências exatas e da natureza. 

 
 
4.6 Política institucional de acompanhamento dos egressos 
 

O Programa de Acompanhamento aos Egressos da Faculdade Nova Roma é 

organizado, supervisionado e administrado pelo Núcleo de Empregabilidade e 

Extensão.   Este Programa é um instrumento que possibilita a avaliação continuada 

da instituição, por meio do desempenho profissional dos seus ex-alunos. É uma 

importante ação no sentido de incorporar ao processo ensino/aprendizagem, 

elementos da realidade externa à instituição que apenas o diplomado está em 

condições de oferecer, já que é ele quem experimentará pessoalmente as 

consequências dos aspectos positivos e negativos vivenciados durante sua 

graduação. 

São objetivos do programa: 

− Acompanhar a empregabilidade ex-aluno, estimulando-o à formação 

continuada como forma de ampliar as suas possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho; 

− Manter registros atualizados de alunos egressos; 

− Promover intercâmbio entre ex-alunos; 

− Firmar um canal de comunicação ativo e atuante junto aos setores de 

Recursos Humanos e com as empresas de recrutamento, seleção, colocação 

e recolocação profissional; 

− Elaborar e adotar mecanismos que permitam o desenvolvimento de 

competências profissionais nos alunos graduados pela Faculdade Nova 

Roma, visando à conquista de diferenciais competitivos; 

− Realizar cursos de extensão para aperfeiçoamento pessoal, profissional e 

acadêmico dos alunos. 

− Estimular iniciativas que possibilitem a ampliação da rede de relacionamentos 

dos discentes e egressos, objetivando a troca de informações, experiências e 

contatos que possam trazer oportunidades de inclusão profissional. 

Na política de acompanhamento dos egressos, a Faculdade Nova Roma 

baseia-se na inserção profissional e na participação dos egressos na vida 
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institucional da faculdade, tendo como objetivos, entre outros, manter contato 

permanente com os egressos, transformando a Nova Roma em um centro 

congregador das ideias e experiências destes profissionais, incentivando-os a 

participar em atividades da IES. O vínculo com o egresso é fundamental para os 

alunos e ex-alunos, por fortalecer o ambiente de identificação e troca de 

conhecimentos. 

Os egressos podem retornar à instituição para complementação de seus 

estudos e para contribuírem de maneira significativa para a instituição e 

comunidade. Faz parte do escopo do trabalho realizado para acompanhamento dos 

egressos: 

− Verificar se o perfil apresentado pelo egresso vem ao encontro dos objetivos 

propostos pelos cursos e das demandas do mercado; 

− Acompanhar a trajetória profissional dos egressos, durante os dois primeiros 

anos de atuação profissional, verificando as principais dificuldades 

encontradas e implementando ações e programas (notadamente através da 

manutenção de cadastro profissional atualizado) que possam contribuir para a 

sua inserção no mercado de trabalho; 

− Oportunizar aos egressos a participação nas atividades desenvolvidas pelos 

cursos ofertados, contribuindo para o constante aprimoramento e atualização 

dos profissionais, buscando ainda estimular a continuidade de seu processo 

educacional; 

− Construir indicadores capazes de apontar fragilidades apresentadas no 

processo ensino-aprendizagem desenvolvido nos cursos, aperfeiçoando 

ações com vistas a saná-las, através do mapeamento de sua atuação, da 

adequação da formação recebida em relação ao atendimento das demandas 

da sociedade e do mundo do trabalho; 

− Utilizar os meios tecnológicos, notadamente o uso da rede mundial de 

computadores, como recurso para a manutenção do contato direto e imediato 

entre a IES e seus egressos; 

− Adotar ferramentas de acompanhamento e diagnóstico que permitam aferir a 

efetividade da atuação de seus egressos como profissionais e cidadãos, 

conhecendo sua efetiva atuação na sociedade e no mundo do trabalho; e 
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− Construir banco de dados capaz de informar as atividades profissionais 

desenvolvidas pelos egressos, contribuindo, assim, para a verificação do perfil 

de profissional formado pela Faculdade Nova Roma. 

 

Em consonância com o PDI, a Faculdade Nova Roma realiza ações para os 

alunos egressos: 

− A Instituição promove cursos de extensão para os egressos, e também para a 

sociedade alunos. São cursos nas mais diversas áreas de atuação que 

auxiliam o desenvolvimento de habilidades e competências. Alguns dos 

cursos oferecidos: Oratória, Excel, engenharia sustentável, ferramentas online 

do Google, entre outros.  

− São realizadas constantemente palestras e oficinas com o objetivo de 

capacitar os alunos e egressos para o mercado. Os temas são: 

autoconhecimento, carreira, elaboração de currículos, processo seletivo, 

mercado de trabalho entre outros; 

− São enviados e-mails com ofertas de vagas de trabalho; 

− A Faculdade Nova Roma promove periodicamente o “Café com Negócios”, 

com o intuito de trocar experiências entre alunos, egressos e professores 

sobre carreira e mercado de trabalho.  

Foi desenvolvida uma pesquisa com os egressos 2018 da Faculdade Nova 

Roma, que foi realizada através de um formulário eletrônico, desenvolvido  na  

plataforma  “Google  Forms”,  distribuído  via  e-mail  para  os  179  alunos egressos 

até o segundo semestre de 2017.  Esse estudo contou com respostas de 50 desses 

egressos, representando cerca de 30% da população total.  O relatório faz uso de 

análise tabular e gráfica e de ferramentas de inferência estatística para descrever as 

respostas fornecidas pelos questionados. 

A pesquisa dos egressos 2018 foi realizada pela Faculdade Nova Roma com 

a finalidade de desenvolver uma cultura de integração entre os alunos egressos e a 

instituição, criando um canal para que esses compartilhem suas vivências 

profissionais, suas percepções sobre os valores e conteúdos absorvidos durante o 

curso de graduação, essenciais para seu ingresso e sucesso no mercado de 

trabalho e para sua formação cidadã e suas sugestões a respeito de atividades que 

podem ser construídas na IES para aprimoramento de suas ações quanto 
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facilitadora no processo de formação de capital humano.  Além disso, a Faculdade 

Nova Roma entende que o acompanhamento do desempenho do exercício 

profissional dos alunos egressos é uma responsabilidade social da instituição. 

 
4.7 Estratégias e Meios de Comunicação Interna e Externa 
 

 
4.7.1 Comunicação Interna 

 
Com ênfase na qualidade educativa, a comunicação interna (endomarketing) 

tem por objetivo fortalecer as relações humanas e a imagem da Faculdade Nova 

Roma , de modo a oferecer aos funcionários e estudantes a melhoria na prestação 

de serviços. 

Além, da existência de comunicação por rede de computadores, intranet e 

informativos internos, a Instituição desenvolve as seguintes ações: 

− Utilização de e-mail marketing para convites de eventos e divulgação 

institucional; 

− Divulgação dos resultados dos procedimentos avaliativos recentes 

(autoavaliação, avaliação institucional e de cursos de graduação e ENADE); 

− Divulgação dos cursos de graduação, das atividades e cursos de extensão, 

das atividades de iniciação científica e demais eventos acadêmicos de 

interesse; 

− Divulgação de datas comemorativas e da participação dos 

funcionários/estudantes em congressos, cursos e eventos externos; 

− Divulgação sobre a realização de eventos culturais; 

− Divulgação das atividades dos entes internos, dentre eles a Ouvidoria e os 

órgãos de atendimento à comunidade acadêmica; 

− Interação entre os setores da instituição visando o favorecimento na 

comunicação – esta ação prevê reuniões com os setores/núcleos para 

atualizar e avaliar as ações desenvolvidas. 

 Outros veículos de comunicação são o Portal do Aluno  e o Portal do 

Professor. Como o módulo “Portal do Professor” é acessado pela internet, os 

professores podem acessar seus serviços de todos os computadores da Instituição 

ou remotamente, mediante login e senha. O docente pode obter informações sobre 

seus alunos, turmas e horários de suas aulas; realizar lançamento de notas e faltas 
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pela internet e publicar material didático para seus alunos, como apresentações, 

vídeos, documentos, textos e referências bibliográficas. 

Por meio do módulo “Portal do Aluno” do mesmo sistema, os alunos, 

mediante senha individual, podem consultar suas notas e faltas e situação 

financeira, por acesso remoto, via internet. Também possibilita o acompanhamento 

do plano pedagógico das disciplinas e do material deixado à disposição pelos 

professores para download. 

Os colaboradores possuem acesso a internet, comunicando-se também por 

meio formal previstos em seus processos internos. 

As redes sociais são ainda bastante usadas, sendo a área de marketing responsável 

pela divulgação institucional e da agenda da Faculdade no Facebook, Instagram e 

Linkedin, canais bastante utilizados e procurados por alunos e comunidade externa. 

A Faculdade Nova Roma desenvolveu procedimentos próprios de recepção 

de sugestões e procedimentos de resposta, ao criar a Ouvidoria, pela qual todos os 

setores podem ser contatados.  

As ações de comunicação alinham-se aos princípios e ao planejamento 

institucional, pautadas na ética e na transparência, conforme os propósitos 

institucionais. 

 

4.7.2 Comunicação Externa 
 

A Faculdade tem uma área específica em seu site onde estão disponibilizadas 

todas as informações necessárias sobre a Instituição e os cursos ofertados, em 

atendimento tanto ao público interno como o externo. 

Além disso, as informações sobre os cursos estão disponíveis na internet tais 

como: objetivos, recursos, duração dos cursos, orientação sobre a formação 

acadêmica. São disponibilizadas ainda informações sobre processos e editais de 

admissão, informações sobre o corpo docente, incentivos e bolsas para estudantes, 

valores das mensalidades, serviços, procedimentos administrativos, além de 

informações sobre todos os setores da Instituição. A IES possui ainda revista 

eletrônica própria para divulgação social e científica. 

Como meios de comunicação voltados para o público externo, disponibiliza: 
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− Divulgação da agenda e das ações da Faculdade nas redes sociais: 

Facebook, Instagram e Linkedin; 

− Utilização de e-mail marketing para convites de eventos e divulgação 

institucional; 

− Distribuição de folhetos com informações em instituições parceiras, feiras, 

seminários e demais eventos; 

− Divulgação dos resultados dos procedimentos avaliativos recentes 

(autoavaliação, avaliação institucional e de cursos de graduação e ENADE); 

− Divulgação dos cursos de extensão, das atividades de iniciação científica e 

demais eventos acadêmicos de interesse; 

− Divulgação de datas comemorativas e da participação dos 

funcionários/estudantes em congressos, cursos e eventos externos; 

− Divulgação sobre a realização de eventos culturais; 

− Realização de palestras institucionais em organizações parceiras, escolas, 

etc. 

 Disponibiliza ainda números de telefone através dos quais são prestadas as 

informações requeridas, e, que, se não estiverem disponíveis, serão encaminhadas 

aos responsáveis que fornecerão as respostas solicitadas. 

A área de marketing elabora, implanta e gerencia ‘planos de comunicação’ a 

partir de um ‘planejamento de mídia’ voltado a desenvolver e fortalecer a imagem da 

marca junto ao público interno e externo.  

A Faculdade Nova Roma desenvolveu procedimentos próprios de recepção 

de sugestões e procedimentos de resposta, ao criar a Ouvidoria, pela qual todos os 

setores podem ser contatados.  

Desta forma, a Instituição procura estabelecer sistema formal de comunicação 

com o público externo apresentado de forma que a Instituição tenha controle total do 

que foi recebido e respondido. 

 
4.7.3 Ouvidoria 
 

Com o objetivo de aperfeiçoar seu sistema acadêmico e de melhor atender 

seus alunos, professores, toda a comunidade acadêmica e comunidade 

administrativa da Faculdade Nova Roma, foi instituído um sistema de ouvidoria, ao 
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qual podem ser encaminhados: sugestões, questionamentos, críticas, elogios e 

pedidos de informações referentes aos cursos de graduação e pós-graduação, bem 

como sobre o funcionamento da instituição como um todo e o atendimento prestado 

aos discentes nos diversos órgãos da faculdade. São atribuições da ouvidoria: 

− receber, analisar e encaminhar sugestões, informações e questionamentos 

sobre os diversos setores da faculdade, acompanhando o processo até a 

solução final; 

− sugerir à Direção Geral medidas que contribuam para a melhoria dos serviços 

prestados; 

− elaborar relatórios sobre a qualidade dos serviços e/ou quantidade de 

reclamações/encaminhamentos por setor, com o objetivo de torná-los cada 

vez melhor; 

− atender às particularidades de estudantes, professores, funcionários e 

comunidade em geral. 

É importante destacar que a Ouvidoria só recebe reclamações sobre serviços 

após a pessoa ter acionado, primeiro, o órgão competente e, por qualquer razão, 

não ter sido atendida. A Ouvidoria, portanto, não substitui os órgãos prestadores de 

serviços nas suas atribuições de receptores iniciais das demandas. 

 
4.8 Políticas de Atendimento aos Discentes 
 

Considerando o aluno como centro de atenção do processo ensino-

aprendizagem, e que a principal tarefa da educação é despertar as suas 

potencialidades, os seus desejos e os seus interesses próprios diante da totalidade 

do conhecimento humano, a Faculdade Nova Roma propicia atendimento ao 

discente com os seguintes objetivos: 

− Orientar e apoiar o aluno em suas atividades acadêmicas; 

− Proporcionar atendimento e orientação psicopedagógica; 

− Oferecer oportunidades de participação em atividades culturais, artísticas e 

sociais. 

Constitui o corpo discente da Faculdade Nova Roma, os alunos regularmente 

matriculados. Os direitos e deveres do corpo discente, assim como seu regime 

acadêmico e disciplinar, estão disciplinados no Regimento da Instituição. 
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4.8.1 Formas de Acesso 
 

A admissão aos cursos da Instituição é feita mediante processo seletivo, cujas 

normas são publicadas em edital, respeitando-se os prazos e determinações legais e 

realizado semestralmente. A seleção estará aberta a todos aqueles que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente e destinam-se à avaliação da formação 

básica legal e à classificação dos candidatos, dentro do limite das vagas oferecidas. 

A execução do processo seletivo caberá a uma comissão designada pelo Diretor 

Acadêmico. 

De acordo com o Regimento da Instituição, “o processo seletivo será 

igualitário a todos os candidatos a um determinado curso, promovendo uma 

integração dos conteúdos de verificação com os do Ensino Médio. A instituição 

informará aos alunos 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, observada a legislação 

vigente”. No caso de não serem preenchidas todas as vagas, novas provas são 

realizadas (vestibular agendado), mediante inscrição prévia, até o início do período 

letivo, adotando-se os mesmos critérios de seleção 

As formas de acesso estão disciplinadas no Regimento da Faculdade Nova 

Roma, no Título VI Do Regime Acadêmico, Capítulo II – Da Admissão aos Cursos, 

que dispõe: 

Art. 67 A admissão aos cursos ministrados na Instituição será realizada 

segundo normas aprovadas pelo Conselho Administrativo Superior, atendido o que 

dispuser este Regimento e legislação vigente. 

Art. 68 As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual 

deverão constar no mínimo as seguintes informações: denominação e habilitações 

de cada curso; ato autorizativo de cada 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 de cada 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. 
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§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 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. 

Art. 69 Quando o número de candidatos classificados não preencher as vagas 

fixadas pela Instituição e constantes do Edital do Processo Seletivo, poderá ser 

aberto novo processo, desde que haja prévia autorização da Diretoria. 

Parágrafo único. As vagas remanescentes poderão ser preenchidas por 

portadores de diploma de nível superior devidamente registrado. 

Art. 70 O Processo Seletivo só terá validade para o período ou períodos 

letivos expressamente referidos no edital de sua convocação. 

 
4.8.2 Programas de Apoio Pedagógico 
 

A Faculdade Nova Roma proporciona atendimento extraclasse, realizado por 

todos os setores da instituição (Secretaria Acadêmica, Biblioteca, Coordenações de 

cursos e pedagógicas, Professores em TI e TP, entre outros), a fim de proporcionar 

ao discente ambiente adequado ao êxito da aprendizagem. 

Os laboratórios podem ser utilizados pelos estudantes, fora do horário de 

aulas, com a participação de monitores e/ou dos técnicos, para o reforço da 

aprendizagem prática. 

A biblioteca tem horário de funcionamento idêntico ao da instituição, de 

segunda a sexta-feira, e aos sábados no período matutino, para que os estudantes 

possam realizar suas pesquisas bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo sem 

prejuízo da presença em sala de aula. 

As Coordenações dos Cursos estão disponíveis durante o horário de 

funcionamento da instituição, para a abordagem de qualquer assunto ligado ao 

curso e ao desempenho discente. 

Considerando as dificuldades enfrentadas pelo estudante durante sua 

formação profissional e objetivando atuar de forma preventiva, minimizando o 

sofrimento psicológico decorrente desses problemas, a Faculdade Nova Roma 

dispõe do NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico). O núcleo tem o intuito de 
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orientar os alunos no que diz respeito à vida escolar, e atua no atendimento 

específico de orientar sobre questões acadêmicas ou dificuldades emocionais. Além 

disso o NAP desenvolve programas visando à dinâmica do processo ensino-

aprendizagem, à formação global e a realização profissional e pessoal dos 

estudantes, facilitando desta forma a integração à vida institucional e social. Os 

programas oferecidos estão nas áreas de acessibilidade educacional e atitudinal, 

orientação pessoal-relacional, vocacional-profissional e acadêmica. 

 
 
 
4.8.3 Programas de Apoio Financeiro 

 

a) Programa de Financiamento e Bolsas a Alunos Carentes 
 

A Faculdade Nova Roma está cadastrada no Programa de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior – FIES, programa de financiamento estudantil da 

Caixa Econômica Federal permitindo que os discentes possam obter, de acordo com 

sua condição socioeconômica, o financiamento de seus estudos. 

A Instituição também aderiu ao Programa Universidade para Todos – ProUni, 

que é um programa do Governo Federal, destinado à concessão de bolsas de 

estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior, viabilizando 

mais um mecanismo de inserção e manutenção de alunos de baixa renda sem 

diploma de nível superior.  

Além do FIES e do ProUni, A Faculdade Nova Roma oferece um programa de 

financiamento parcial ou total das mensalidades com recursos próprios  

 
b) Bolsas de Monitoria, Iniciação Científica e Extensão 
 

A Faculdade Nova Roma oferecerá bolsas de monitoria, iniciação científica e 

extensão aos alunos, de acodo com a disponibilidade de recursos, viabilizando a 

articulação do processo ensino/aprendizagem, como forma de estimular a 

participação dos estudantes nos projetos desenvolvidos pela Instituição. 

A bolsa de monitoria é a modalidade de auxílio financeiro concedido àqueles 

alunos que participarem de programas de monitoria, nos seus respectivos cursos de 

graduação. Tem por objetivo incentivar os alunos que demonstrem aptidão pela 
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carreira acadêmica, assegurando a cooperação do corpo discente com o corpo 

docente nas atividades do ensino.  

A bolsa de iniciação científica é a modalidade de auxílio financeiro concedido 

àqueles alunos que participarem de programas de iniciação científica, regularmente 

aprovados pela Faculdade Nova Roma. Tem por objetivo incentivar os alunos que 

demonstrem interesse e aptidão pela carreira científica, através da participação em 

projetos de pesquisa. 

A bolsa de extensão é a modalidade de auxílio financeiro concedido àqueles 

alunos que participarem de programas de extensão, regularmente aprovados pela 

Faculdade Nova Roma. 

 
4.8.4 Estímulos à Permanência 

 
A Faculdade Nova Roma proporciona ao corpo discente um adequado e 

eficiente atendimento de apoio ou suplementar às atividades de sala de aula. A 

Instituição proporciona atendimento individual ao aluno, buscando identificar os 

obstáculos ao pleno desenvolvimento do processo educacional. Assim, suas 

necessidades, dificuldades e anseios são reconhecidos em todos os níveis 

administrativos e acadêmicos da Faculdade, de modo que suas deficiências 

educacionais não passam despercebidas em qualquer instância da organização, 

sendo as seguintes as formas de estímulos à permanência utilizadas pela Faculdade 

Nova Roma:  

 

a) Programa de Iniciação Científica 

O Programa de Iniciação Científica da Faculdade Nova Roma é desenvolvido 

com a finalidade de estimular a participação dos estudantes dos cursos de 

graduação em atividades relacionadas à pesquisa, sob a orientação de 

pesquisadores com experiência comprovada em realização de trabalhos científicos. 

O processo é coordenado pelo Núcleo de Pesquisa, que é responsável por instruir 

os alunos em assuntos ligados à metodologia científica, estrutura de artigos, 

submissão dos trabalhos a revistas e congressos e oportunidade de bolsas 

oferecidas por órgãos de fomento à pesquisa.  

Com o intuito de fortalecer a Iniciação Científica são desenvolvidos: 

- Editais de Proposta de Pesquisa 
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O Núcleo de Pesquisa da Faculdade Nova Roma torna público por meio de 

editais semestrais, processo de seleção para projetos de pesquisa como auxílio à 

Iniciação Científica. 

Devem ser apresentadas propostas de pesquisa, de autoria do professor-

orientador ou do aluno, contendo problema da pesquisa, descrição do banco de 

dados e metodologia. Além disso, deve ser desenvolvido um cronograma de trabalho 

da pesquisa para o período de 6 meses de execução. 

- Criação de Grupos de Pesquisa 

Semestralmente, são criados grupos de pesquisa, em diversas áreas do 

conhecimento, composto por professores e alunos que desejam elevar a qualidade e 

a quantidade da produção científica da Faculdade Nova Roma. 

É de responsabilidade do grupo de pesquisa: apresentar relatórios parciais 

mensais até o quinto dia útil do mês; apresentar artigo em sua versão completa ao 

final do semestre letivo, com comprovação de submissão para congressos ou para 

periódicos; elaborar apresentação do artigo em sua versão completa, ao final do 

semestre letivo, em seminário proposto pelo Núcleo de Pesquisa. 

São objetivos dos editais e grupos de pesquisa: 

- Proporcionar ao aluno orientando a aprendizagem de ferramentas técnicas e 

métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento de sua formação 

científica e acadêmica, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com 

a prática de pesquisa. 

 

b) Programas de Nivelamento 

 

A Faculdade Nova Roma busca minimizar as deficiências de formação dos 

alunos entrantes na Faculdade por meio de cursos de nivelamento.  

Inicialmente estes cursos de nivelamento são em língua portuguesa e 

matemática básica. Estes cursos visam suprir as deficiências básicas dos alunos 

que não consigam acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, 

acredita-se estar atendendo os alunos que estavam temporariamente afastados da 

vida escolar e aqueles que necessitam de reforço das bases de ensino médio.  

Além disso, são desenvolvidas turmas de nivelamento compatíveis com as 

prioridades de cada curso.   De modo análogo, a Faculdade Nova Roma propicia 
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orientação aos alunos que apresentem dificuldades, detectadas por meio do 

processo seletivo, em sala de aula, nas disciplinas ditas básicas.  

 
c) Acompanhamento Psicopedagógico 
 

A Faculdade Nova Roma criou o Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP 

com o intuito de orientar os discentes no que diz a respeito à vida escolar, como 

notas, desempenho, trabalhos, provas e frequência; além de servir como 

atendimento específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a 

problemas de aprendizagem,  

O NAP é coordenado por um profissional com formação na área de 

Pedagogia. O atendimento é realizado em horários disponibilizados para este fim. 

 
d) Atendimento Extraclasse 
 

O atendimento extra-classe aos alunos é realizado pelas Coordenações de 

Curso, Coordenações Pedagógicas, pelos professores em regime de trabalho de 

Tempo Integral ou Parcial, com jornada semanal específica para atendimento ao 

aluno, assim como pelo Núcleo de Apoio Pedagógico ao Discente. 

 

e) Meios de Divulgação de Trabalhos 
 

As ações previstas de estímulo e difusão para a produção acadêmica dos 

discentes viabilizam oportunidades para publicação de trabalhos em eventos de 

âmbito local, nacional e internacional, bem como publicação na revista acadêmico-

científica da Instituição (Revista Eletrônica Nova Roma da Faculdade Nova Roma, 

sob ISSN nº 2595-010X). 

 

f) Monitoria 

De acordo com o art. 120, do Regimento da Faculdade Nova Roma, a 

monitoria objetiva o aproveitamento de alunos que demonstrem conhecimentos 

técnicos e científicos e apresentem atributos didáticos e culturais compatíveis com a 

função. O Programa é destinado a propiciar aos interessados a oportunidade de 

desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas funções de ensino, 

iniciação científica e extensão e também aprofundar os estudos em uma 
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determinada área do conhecimento.  A seleção, admissão e avaliação de 

desempenho do monitor dar-se-á através dos critérios estabelecidos em 

regulamento próprio. 

 

g) Intermediação e Acompanhamento de estágios não obrigatórios 

Além do Estágio Supervisionado, a Faculdade Nova Roma oportuniza, a partir 

de Resolução interna, a oportunidade para que os discentes desenvolvam atividades 

de estágio não obrigatório, entendendo como oportunidade para a realização de 

práticas profissionais. 

Trata-se de estágio não obrigatório, intermediado por órgãos integradores 

como CIEE, IEL-PE, ABRE ou através de convênios e parcerias que permitam ao 

discente aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades fora do ambiente 

institucional, além de proporcionar às organizações mais um canal de informação 

indispensável à constante aproximação das fontes do conhecimento técnico, 

científico e cultural. 

A supervisão do estágio é realizada pela Coordenação de Estágio, pelo 

Núcleo de Empregabilidade e Extensão e por docentes orientadores vinculados ao 

curso. O local da realização das atividades de orientação/supervisão é na sala de 

atendimento aos discentes 

Dar-se-á preferência aos estágios realizados mediante os convênios 

celebrados pela Faculdade Nova Roma com empresas públicas, privadas, ONGs e 

Agentes de Integração, que desenvolvam com seriedade o ambiente de 

aprendizagem prática academicamente recomendado. Cabe destacar também o 

papel essencial no sentido de se viabilizar esta prática profissional desenvolvida pela 

Empresa Júnior, que na Faculdade Nova Roma encontra-se em pleno 

funcionamento. 

 

h) Representação estudantil e participação dos discentes nos órgãos 

colegiados 

Uma instituição de ensino superior se fortalece, sobretudo, por meio da 

participação ativa e consciente da comunidade interna, especialmente, o corpo 

discente. Justamente por isso, a representatividade é estimulada. A representação 

estudantil é exercida por meio da participação discente em órgãos setoriais de 
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representação, de modo especial na Comissão Própria de Avaliação – CPA, nos 

colegiados e conselhos. O corpo discente também tem como formas de participação, 

as representações de classe. As atribuições do representante de classe são: 

− Representar a turma em todas as instâncias da Instituição (Direção, 

Coordenação e demais órgãos de apoio); 

− Atuar como mediador das decisões da turma com as instâncias organizadas 

da instituição, sendo responsável por buscar e transmitir informações junto às 

mesmas; 

− Repassar as informações à classe de forma objetiva, imparcial e verdadeira; 

− Atualizar, criar e repassar informações via e-mail, mural ou qualquer outro 

meio de comunicação, estimulando eventos, palestras e atividades culturais 

da classe. 

Os representantes de classe participam de reuniões periódicas de avaliação 

com as coordenações de curso e pedagógica. 

 
 
4.8.5 Atendimento aos Alunos com Deficiências  

A Faculdade Nova Roma procura desenvolver ações voltadas para o acesso, 

para a permanência e para qualidade do ensino oferecidos a alunos com 

deficiências. Essas  consistem em:  

− Identificar no início de cada semestre letivo, junto a Secretaria Acadêmica e 

coordenadores de curso, os alunos com deficiência (auditiva, visual, motora, 

entre outras);  

− Verificar os recursos de apoio (materiais didáticos, softwares etc) que a 

Instituição dispõe e o que será necessário providenciar para atender o 

discente;  

− Identificar junto ao aluno os recursos necessários para o acompanhamento 

das aulas e acessibilidade aos espaços da faculdade;  

− Identificar junto aos docentes das disciplinas nas quais existem discentes com 

deficiência, os recursos didáticos e metodológicos mais adequados a serem 

utilizados;  

− Identificar as necessidades do estudante para a realização das avaliações de 

forma a respeitar as especificidades de cada um.  
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A Faculdade Nova Roma mantém as instalações físicas adequadas, com 

eliminação de barreiras arquitetônicas que possam inibir a circulação de pessoas 

com deficiência. São observados os seguintes itens:  

− Assegurado o acesso aos espaços de uso coletivo, para que a pessoa com 

deficiência possa interagir com a comunidade acadêmica;  

− Instalação de lavabos, bebedouros e banheiros adaptados ao uso de pessoas 

com deficiência;  

− Colocação de corrimãos e rampas que facilitam a circulação de cadeiras de 

rodas;  

− Adaptação de portas e banheiros para permitir o acesso de cadeiras de rodas.  

Todos os recursos necessários para o acompanhamento do discente são 

providenciados pela Instituição. Dentre os recursos disponíveis estão:  

− O Sistema DOSVOX (que interage com o usuário através de síntese de voz, 

viabilizando, deste modo, o uso de computadores).  

− O acompanhamento do estudante com deficiência auditiva/surdo pelo 

Intérprete de LIBRAS, quando solicitado pelo estudante.  

− Adaptações no projeto arquitetônico, de forma a viabilizar o acesso às 

dependências acadêmicas e administrativas da instituição (rampas, sanitários 

adaptados, bebedouros e vagas exclusivas para pessoas com deficiência 

localizadas em pontos estratégicos em frente ao acesso principal da 

instituição, entre outros).  

 

4.9 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à 

participação em eventos 

 

A Faculdade Nova Roma além dos projetos que desenvolve, possui um 

projeto de estímulo à participação em eventos e produção acadêmica, que busca a 

participação produtiva dos discentes em eventos de diversas naturezas, tais como 

cursos, programas de capacitação, visitas técnicas, seminários e projetos de 

voluntariado, dentre outros. As ações previstas de estímulo e difusão preveem a 

organização e publicação de revista acadêmico-científica. (Revista Eletrônica Nova 

Roma da Faculdade Nova Roma, sob ISSN nº 2595-010X). 
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Os projetos analisados e aprovados pelas coordenações de cursos em termos 

da pertinência e importância para o curso e para o alunos, são encaminhados para a 

Superintendência Acadêmica para adequação orçamentária e operacionalização, em 

conjunto com os proponentes. 

A Faculdade Nova Roma oferece toda a sua infraestrutura, equipamentos, 

pessoal e espaço físico para a realização de eventos internos. 

A biblioteca está à disposição dos alunos para catalogar e divulgar trabalhos 

de conclusão de curso, dissertações e monografias, entre outros.  

Através do programa de monitoria, a Instituição pretende estimular uma 

atividade auxiliar à docência, que é exercida por alunos regularmente matriculados 

em cursos de graduação, destinado ao aprendizado e aperfeiçoamento do aluno, de 

acordo com a Lei nº 9394/96 (LDB) 

Quanto ao apoio à participação de docentes e discentes em eventos, a 

Faculdade Nova Roma, mediante a disponibilização de recursos, proverá a 

cobertura de custos de inscrição em eventos, custos para transporte e hospedagem, 

podendo ser destinado anualmente uma verba específica para tal. 

 
 
5 POLÍTICAS DE GESTÃO 
 

A política de gestão institucional da Faculdade Nova Roma tem 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. 

 
 
5.1 Perfil do corpo docente 
 

O perfil do docente dos cursos da Faculdade Nova Roma, além de englobar a 

experiência profissional comprovada, é caracterizada como de: 

− Profissional docente capaz de agir como agente reflexivo, criativo e 

transformador das experiências curriculares efetivadas; que estejam 
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buscando alternativas de melhoria de conhecimento, atitudes e habilidades 

pertinentes à prática pedagógica; 

− Profissional que possua a competência caracterizada por habilidades em: 

ministrar aulas interativas, utilizar textos de periódicos afins, desenvolver 

pesquisas bibliográficas e de campo, realizar seminários, desenvolver estudo 

de caso, promover ciclo de palestras, promover jogos de empresas e visitas a 

organizações; capacidade de utilizar com eficácia recursos audiovisuais, além 

de equipamentos e ferramentas de software de apoio, laboratórios gerais e 

específicos; 

− Profissional preparado para promover o ensino-aprendizagem de forma sócio-

interativa, visando à formação de um acadêmico de senso crítico, inovador e 

criativo, ao aliar o ensino à iniciação científica e à extensão. 

 
5.1.1 Composição 

 
O Corpo Docente da Faculdade Nova Roma é formado por professores que 

nela exercem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Eventualmente e por 

tempo estritamente determinado, a Faculdade Nova Roma, pode dispor de 

professores visitantes ou colaboradores, aos quais ficam resguardados os direitos e 

deveres da legislação trabalhista. 

São condições fundamentais para permanência no quadro docente da 

Faculdade Nova Roma, a idoneidade profissional, a capacidade didática, a 

integridade moral e a boa conduta pública e privada. 

O corpo docente da Faculdade Nova Roma apresenta a seguinte titulação: 

Especialistas – 16 

Mestres – 59 

Doutores – 11 

Levando em conta o total de professores (86) pode-se observar que 18% são 

especialistas, 68% são Mestres e 13% são Doutores.  Destes, 5% estão contratados 

em regime de trabalho tempo integral (TI), 15% em regime de trabalho tempo parcial 

(TP) e 80% em regime de trabalho horista (H). 

 

5.1.2 Critérios de seleção e contratação 
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Os professores serão contratados pela Mantenedora, segundo o regime das 

leis trabalhistas, observados os critérios e normas do Regimento e do Plano de 

Carreira Docente. 

A admissão do professor será feita mediante seleção procedida pela 

Coordenação de Curso e homologada pela Superintendência Acadêmica, 

observados os seguintes critérios: 

− Além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus 

títulos acadêmicos, didáticos e profissionais, relacionados com a matéria a ser por 

ele lecionada; 

− 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. 

São requisitos mínimos para ingresso nas categorias da carreira docente: 

− Para a admissão de professor na categoria Assistente, exige-se como 

titulação acadêmica mínima, certificado de curso de especialização, obtido nas 

condições para este fim definidas pelo Conselho Nacional de Educação;  

− Para a admissão de professor na categoria Adjunto, exige-se título de 

mestre obtido em curso nacional credenciado ou equivalente estrangeiro, 

devidamente revalidado; e 

− Para admissão de professor na categoria Titular, exige-se título de 

doutor, obtido em curso nacional credenciado ou equivalente estrangeiro, 

devidamente revalidado, ou título de livre docente obtido na forma da lei. 

 

5.1.3 Regime de Trabalho 
 

Com relação ao regime de trabalho, o pessoal docente da Faculdade Nova 

Roma está sujeito à prestação de serviços semanais, da seguinte forma: 

Regime de Tempo Integral – TI, com obrigação de prestar 40 horas semanais de 

trabalho, sendo no máximo 20 horas em sala de aula e 20 horas em estudos, 

pesquisas, extensão, produção científica e intelectual, planejamento e avaliação;  

Regime de Tempo Parcial – TP, com obrigação de prestar de 12 ou mais horas 

semanais de trabalho em aulas, nelas reservados pelo menos 25% da carga horária 
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destinada a estudos, pesquisas, extensão, produção científica e intelectual, 

planejamento e avaliação; 

Regime Horista: exclusivamente para ministrar aulas, independentemente da carga 

horária contratada. 

As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino são distribuídas 

em preparo de aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e 

exames, pesquisas, funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, 

participação em eventos de capacitação, trabalhos práticos ou atividades de 

assessoria e extensão. 

 

5.1.4 Políticas de Qualificação 
 
A Faculdade Nova Roma entende que o Corpo Docente de qualquer 

instituição de ensino é o ponto fundamental que determina o sucesso ou fracasso de 

uma proposta educacional. A figura do professor ainda é o ponto crucial no processo 

ensino/aprendizagem, na medida em que ele é o “facilitador” da transmissão, 

aquisição, produção e aplicação do conhecimento 

O Plano de Capacitação Docente da Faculdade Nova Roma tem por objetivo 

promover a melhoria da qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão e 

gerenciais, por meio de cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu), e de 

treinamento e atualização profissional, voltados para a comunidade interna, 

oportunizando a seus professores condições de aprofundamento e/ou 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

O Plano de Capacitação Docente prevê como objetivos específicos: 

− qualificar, adequadamente, o corpo docente da Instituição, oferecendo, ao 

mesmo tempo, condições à formação de uma equipe estável e comprometida 

com a eficiência e eficácia dos resultados esperados; 

− apoiar as iniciativas individuais de ingresso e progressão em programas de 

pós-graduação stricto sensu, respeitadas as possibilidades financeiras da 

Instituição e garantindo retorno para as ações pedagógicas da Faculdade 

Nova Roma; 
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− realizar convênios e intercâmbios com universidades brasileiras e empresas, 

objetivando desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, mediante 

a figura do professor visitante e do professor colaborador; 

− incentivar a participação a treinamentos, seminários, congressos na 

Instituição ou em outras instituições. 

A Faculdade Nova Roma oferece aos seus professores os seguintes 

incentivos, além dos previstos no Plano de Carreira: 

− concessão de auxílio para que os seus professores participem de congressos, 

seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação ou em 

área afim; 

− oferta de cursos de treinamento e atualização profissional, com bolsas; 

− divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros 

trabalhos acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente; 

− oferta de infraestrutura para que os seus professores imprimam ou editem 

suas produções científicas, sob o patrocínio da Faculdade Nova Roma; 

− licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para participação em 

programas, externos ou internos, em programas de pós-graduação e/ou de 

treinamento profissionais. 

A concessão destes incentivos fica condicionada à disponibilidade de 

recursos financeiros da Mantenedora. 

 

5.1.5 Plano de Capacitação Docente 
 

O Plano de Capacitação Docente implantado na Faculdade Nova Roma está 

descrito a seguir: 

 

PLANO INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 

TÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

Art. 1º. O Plano de Capacitação Docente tem por objetivo promover a melhoria da 

qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão e gerência da Faculdade Nova 

Roma, por meio de cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu), e de treinamento 

e atualização profissional, voltados para a sua comunidade interna, oportunizando a 
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seus professores condições de aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Art. 2º. O Plano de Capacitação Docente prevê como objetivos específicos: 

I – qualificar, adequadamente, o corpo docente da Instituição, oferecendo, ao 

mesmo tempo, condições à formação de uma equipe estável e comprometida com a 

eficiência e eficácia dos resultados esperados; 

II – apoiar as iniciativas individuais de ingresso e progressão em programas de pós-

graduação stricto sensu, respeitadas as possibilidades financeiras da Instituição e 

garantindo retorno para as ações pedagógicas da Faculdade Nova Roma;  

III – realizar convênios e intercâmbios com universidades brasileiras e empresas, 

objetivando desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, mediante a 

figura do professor visitante e do professor colaborador; 

IV – incentivar a participação a treinamentos, seminários, congressos na Instituição 

ou em outras instituições. 

 

CAPÍTULO II - DAS METAS 

Art. 3º. As metas visando à qualificação do corpo docente serão estabelecidas em 

planos específicos. 

 

TÍTULO II - DAS ESTRATÉGIAS 

Art. 4º. A Faculdade Nova Roma oferece aos seus professores os seguintes 

incentivos, além dos previstos no Plano de Carreira: 

I – concessão de auxílio para que os seus professores participem de congressos, 

seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação ou em área afim; 

II – oferta de cursos de treinamento e atualização profissional, com bolsas; 

III – divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros 

trabalhos acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente; 

IV – oferta de infra-estrutura para que os seus professores imprimam ou editem suas 

produções científicas, sob o patrocínio da Faculdade Nova Roma; 
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V – licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para participação em 

programas, externos ou internos, em programas de pós-graduação e/ou de 

treinamento profissionais. 

Parágrafo único. A concessão destes incentivos fica condicionada à disponibilidade 

de recursos financeiros da Mantenedora. 

 

TÍTULO III - DOS PRÉ-REQUISITOS 

Art. 5º. Os professores da Faculdade Nova Roma podem inscrever-se no Plano de 

Capacitação Docente de acordo com os seguintes critérios: 

I – nos programas de doutorado terão prioridade os que possuem o título de mestre; 

II – nos programas de mestrado terão prioridade os que possuem o título de 

especialista; 

III – nos cursos de especialização, os que possuam a graduação e com prioridade, 

os que tenham certificado de monitoria; 

IV – nos cursos de aperfeiçoamento, os que estejam atuando na área do curso ou 

que tenham pretensões de promoção para essa área. 

 

 

TÍTULO IV - DO GERENCIAMENTO 

Art. 6º. Os programas serão previamente aprovados pela Diretoria, na forma 

regimental, e serão administrados por uma Coordenação própria a ser definida por 

esta instância decisória. 

Art. 7º Caberá à Coordenação do Plano: 

I – gerenciar 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 Nova Roma; 

V – submeter à Diretoria os assuntos omissos, para decisão superior. 
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Art. 8º. O Diretor designará uma comissão, composta por três membros, para 

seleção e inscrição dos candidatos no Plano. 

Art. 9º. O Conselho Superior e os órgãos executivos da Faculdade Nova Roma 

exercerão suas atribuições e competências de acordo com as leis e demais normas 

aplicáveis, aprovados pelos órgãos competentes, nos casos não regulamentados 

neste Plano. 

 

TÍTULO V - DO FINANCIAMENTO 

Art. 10. Os cursos de doutorado, mestrado, especialização ou aperfeiçoamento, 

incluídos neste Plano, serão financiados com recursos próprios da Mantenedora e 

por recursos alocados por terceiros. 

Parágrafo único. Nos orçamentos anuais da Faculdade Nova Roma, a Mantenedora 

destinará os recursos disponíveis para a execução deste Plano.  

 

TÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11. A Faculdade Nova Roma, anualmente, aprovará as ações e metas do 

Plano de Capacitação Docente 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. 

Art. 12. Este Plano de Capacitação Docente entra em vigor na data de sua 

aprovação pela Mantenedora. 

 
 
 
5.1.6 Plano de Carreira Docente 

 
O Plano de Carreira Docente contempla as condições de admissão, 

demissão, direitos, vantagens, progressão na carreira, deveres e responsabilidades 

dos membros do quadro docente da Faculdade Nova Roma: 

 

. 
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5.1.7 Procedimentos para Substituição (definitiva e eventual) dos Professores 
do Quadro 
 
O regime de trabalho dos docentes da Instituição está descrito no Plano de 

Carreira Docente vigente. A Faculdade Nova Roma reconhece a jornada de trabalho 

integral ou parcial, sendo que os integrantes contratados em regime de hora-aula 

desempenharão preferencialmente atividades de ensino. 

Eventualmente e por tempo estritamente determinado, a Instituição poderá 

dispor de professores visitantes e colaboradores. São professores visitantes os 

docentes que, não mantendo relação empregatícia com o CBPE, assumem, por 

tempo determinado, encargos de natureza acadêmica ou científica na Faculdade. 

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. 

A substituição definitiva dos professores integrantes da carreira docente 

estará sujeita a abertura de processo seletivo para contratação de docentes para a 

Faculdade Nova Roma. 

 
 
5.1.8 Cronograma de Expansão do Corpo Docente para o Período de Vigência 

do PDI 
 

Com a implantação dos cursos propostos para o período de vigência deste 

PDI, a Faculdade Nova Roma elaborou o seguinte cronograma de contratação de 

docentes, por titulação e regime de trabalho, para atender à demanda de alunos: 

 
CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI TOTAL DE DOCENTES 
2016 70 
2017 80 
2018 90 
2019 100 
2020 110 

 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE – TITULAÇÃO 
TITULAÇÃO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 
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2016 2017 2018 2019 2020 
QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE 

Doutorado 12 14 16 18 20 
Mestrado 48 50 55 60 66 

Especialização 10 16 19 22 24 
Graduação 00 00 00 00 00 

Total 70 80 90 100 110 

 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE – REGIME DE TRABALHO 

REGIME DE TRABALHO 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

2016 2017 2018 2019 2020 
QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE 

Tempo Integral 8 9 11 14 16 
Tempo Parcial 26 32 35 41 46 

Horista 36 39 44 45 48 
Total 70 80 90 100 110 

 
 
5.2 Perfil do Corpo Técnico-Administrativo 
 
5.2.1 Composição 
 
 O corpo Técnico-Administrativo da Faculdade Nova Roma é formado por 

todos os funcionários não docentes, cujas estão relacionadas com a manutenção e 

adequação permanente do apoio técnico, administrativo e operacional. As atividades 

relacionadas ao exercício de chefia, assessoramento e assistência na própria 

Instituição também são consideradas atividades do corpo técnico-administrativo. 

A Instituição busca identificar junto com os funcionários as oportunidades para 

o seu desenvolvimento e procura colocá-lo em funções e posições em que possam 

dar sua melhor contribuição. A Faculdade procura mostrar que as pessoas são parte 

integrante do processo de melhoria, reconhecendo que os funcionários têm 

condições para tomar decisões relativas ao trabalho, delegando assim, autoridade 

para soluções de problemas. 

 

 

 

5.2.2 Critérios de Seleção e Contratação 
 

O ingresso nos cargos do Plano de Carreira dos funcionários técnico-

administrativos será com base no programa que privilegia a efetiva participação dos 
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colaboradores em prol do sucesso dos propósitos institucionais da Faculdade Nova 

Roma, contribuindo para o desenvolvimento das pessoas com comprometimento, 

consciência e responsabilidade.  

A contratação dos integrantes do quadro Técnico-Administrativo se efetivará 

por meio de análise do currículo pertinente a função desejada, experiência na função 

em questão e entrevista com o mesmo, em atendimento ao perfil profissional que a 

Faculdade Nova Roma necessita para a função a ser ocupada. 

A admissão do funcionário técnico-administrativo será feita mediante o 

atendimento dos pré-requisitos estabelecidos para cada cargo e função, nos termos 

normativos da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). 

 
5.2.3 Políticas de Qualificação 
 

O Plano de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo tem por objetivo o 

aprimoramento profissional do quadro técnico-administrativo da Faculdade Nova 

Roma, de modo a promover a melhoria da qualidade das funções de apoio técnico, 

administrativo e operacional da Instituição.  Entende-se por aprimoramento 

profissional a conclusão de cursos de atualização, treinamento, aperfeiçoamento, 

graduação e pós-graduação na área de atuação do funcionário.  

A Faculdade Nova Roma oferece aos seus funcionários os seguintes 

incentivos: 

− Oferta de cursos de atualização e treinamento profissional e cursos de 

desenvolvimento pessoal; 

− Bolsas de estudos integrais ou parciais para participar dos cursos de 

aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação desenvolvidos pela Faculdade 

Nova Roma; 

− Licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para participar dos 

programas de aprimoramento profissional, quando não for possível a 

compatibilização entre o horário de trabalho e desses cursos, conforme a 

disponibilidade financeira e de pessoal; 

− Licença, sem perda do vencimento, para participar eventos científicos, 

técnicos, artísticos ou culturais 
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Os funcionários da Instituição podem se inscrever no Plano de Capacitação 

do Corpo Técnico-Administrativo devendo para tal estar vinculados, ao tempo do 

requerimento, no mínimo por dois anos à Faculdade Nova Roma.  

Os programas de capacitação serão previamente aprovados pela Diretoria, na 

forma regimental, e serão administrados por uma Coordenação própria a ser definida 

por esta instância decisória. 

Caberá à Coordenação do Plano: 

− Gerenciar todas as atividades de apoio administrativo e financeiro aos cursos 

e aos seus participantes; 

− Elaborar relatórios periódicos sobre o funcionamento dos programas; 

− 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; 

Os cursos incluídos no Plano serão financiados com recursos próprios da 

Mantenedora e por recursos alocados por terceiros. 

 
 
5.2.4 Plano de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo 
 

O trabalho dinâmico e interativo do pessoal de apoio técnico-administrativo 

acarreta simultaneamente a formação e o fortalecimento institucional. Em outras 

palavras, a organização das relações sociais e de trabalho dá sustentação à 

estrutura organizacional desse espaço educativo. 

A capacitação do pessoal Técnico-Administrativo da Faculdade Nova Roma  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. 

O Plano de Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo implantado na 

Faculdade Nova Roma está descrito abaixo. 

 

PLANO INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

TÍTULO I - DOS OBJETIVOS 
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Art. 1º O Plano de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo tem por objetivo o 

aprimoramento profissional do quadro técnico-administrativo da Faculdade Nova 

Roma, de modo a promover a melhoria da qualidade das funções de apoio técnico, 

administrativo e operacional da Instituição. 

Parágrafo único. Entende-se por aprimoramento profissional a conclusão de cursos 

de atualização, treinamento, aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação na área 

de atuação do funcionário.  

CAPÍTULO I - DAS METAS 

Art. 2º. As metas visando à qualificação do corpo técnico-administrativo serão 

estabelecidas em planos específicos. 

TÍTULO II - DAS ESTRATÉGIAS 

Art. 3º. A Faculdade Nova Roma oferece aos seus funcionários os seguintes 

incentivos: 

I – Oferta de cursos de atualização e treinamento profissional; 

II – Bolsas de estudos integrais ou parciais para participar dos cursos de 

aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação desenvolvidos pela Faculdade Nova 

Roma. 

III – Licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para participar dos 

programas de aprimoramento profissional, quando não for possível a 

compatibilização entre o horário de trabalho e desses cursos, conforme a 

disponibilidade financeira e de pessoal. 

TÍTULO III - DOS PRÉ-REQUISITOS 

Art. 4º. Os funcionários da Faculdade Nova Roma podem se inscrever no Plano de 

Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo de acordo com os seguintes critérios: 

I – nos programas de doutorado terão prioridade os que possuem o título de mestre; 

II – nos programas de mestrado terão prioridade os que possuem o título de 

especialista; 

III – nos cursos de especialização, os que possuam a graduação e com prioridade, 

os que tenham certificado de monitoria; 

IV – nos cursos de aperfeiçoamento, os que estejam atuando na área do curso ou 

que tenham pretensões de promoção para essa área; 

V – nos cursos de graduação, os que obtiveram o melhor desempenho individual 

nas avaliações institucionais. 
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Parágrafo único. Em todos os casos anteriores os funcionários deverão estar 

vinculados, ao tempo do requerimento, no mínimo por dois anos à Faculdade Nova 

Roma.  

TÍTULO IV - DO GERENCIAMENTO 

Art. 5º. Os programas serão previamente aprovados pela Diretoria, na forma 

regimental, e serão administrados por uma Coordenação própria a ser definida por 

esta instância decisória. 

Art. 6º Caberá à Coordenação do Plano: 

I – gerenciar 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 Nova Roma; 

V – submeter à Diretoria os assuntos omissos, para decisão superior. 

Art. 7º. O Diretor designará uma comissão, composta por três membros, para 

seleção e inscrição dos candidatos no Plano. 

Art. 8º. O Conselho Superior, o Colegiado de Curso e os órgãos executivos da 

Faculdade Nova Roma exercerão suas atribuições e competências de acordo com 

as leis e demais normas aplicáveis, aprovados pelos órgãos competentes, nos casos 

não regulamentados neste Plano. 

TÍTULO V - DO FINANCIAMENTO 

Art. 9º. Os cursos incluídos neste Plano serão financiados com recursos próprios da 

Mantenedora e por recursos alocados por terceiros. 

Parágrafo único. Nos orçamentos anuais ou plurianuais da Faculdade Nova Roma, a 

Mantenedora destinará os recursos disponíveis para a execução deste Plano.  

TÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12. Este Plano de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo entra em vigor 

na data de sua aprovação pela Mantenedora. 
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5.2.5 Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo 
 

O Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo contempla as condições 

de admissão, demissão, direitos, vantagens, progressão na carreira, deveres e 

responsabilidades dos membros do quadro da Faculdade Nova Roma: 

 

 

5.2.6 Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-Administrativo para o 
Período de Vigência do PDI 
 

A expansão do corpo técnico-administrativo no período de vigência deste PDI 

obedecerá às necessidades institucionais verificadas com o crescimento dos corpos 

docente e discente, sendo prevista uma expansão, conforme o quadro a seguir: 
 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI TOTAL 

2016 70 
2017 78 
2018 85 
2019 94 
2020 108 

 

 

5.3 Processos de Gestão Institucional 
 

Um dos objetivos deste PDI é definir os processos e a estrutura administrativa 

da Instituição, de modo a assegurar seu crescimento com sustentabilidade 

econômica e financeira. Nesse sentido, a Faculdade Nova Roma aprimora 

constantemente as políticas de gestão e a governança institucional, dada a 

complexidade de sua organização administrativa e as mudanças que se processam 

na contemporaneidade. 

 
5.3.1 Política e diretrizes para os processos de gestão institucional 
 
 
5.3.1.1 Política de gestão institucional 
 

Diante da complexidade e da necessidade de adequar a estrutura 

organizacional às exigências das constantes mudanças, a Faculdade Nova Roma 
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orienta- se por uma política de gestão planejada e estratégica, de forma a permitir o 

alcance de seus objetivos, em consonância com a missão institucional. 

Nesse sentido, a gestão busca adequar-se às exigências de espaços cada 

vez mais competitivos, para diferenciar-se enquanto instituição de ensino superior, 

resguardando a qualidade e a eficiência como fatores primordiais ao 

desenvolvimento institucional. 

Nesse ambiente de complexidade e competitividade, a Instituição orienta-se 

pelo princípio da flexibilidade em sua estrutura organizacional. Para isso, busca o 

constante aprimoramento da profissionalização dos gestores acadêmicos e técnico-

administrativos, visando à qualidade em suas áreas de atuação. 

A Faculdade Nova Roma procura aprimorar sua estrutura de gestão, de modo 

a atingir a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação, a consolidação da 

iniciação científica e a qualificação da extensão, com foco no desenvolvimento 

regional sustentável, em consonância com o PDI. 

A gestão da Instituição, em observação à unidade de procedimentos e à 

adequação permanente de processos prima pela unicidade de meios para os 

mesmos fins, flexibilizando a organização administrativa das condições estruturais 

de suas instalações. Ainda otimiza recursos e busca a permanente adequação 

estrutural e tecnológica, a fim de atingir os seus fins e objetivos. 

 

 
5.3.1.2 Diretrizes para a gestão institucional 
 
Com base na política ora apresentada, a Faculdade Nova Roma elege as seguintes 

diretrizes para orientar seu processo de gestão institucional: 

a) Gestão democrática 

A organização administrativa da Faculdade Nova Roma norteia-se pelos 

princípios e objetivos descritos em seu Regimento, que asseguram a gestão 

democrática, a representatividade dos diversos segmentos que a compõem, o 

exercício da autonomia universitária nos diversos níveis e instâncias e a unidade nos 

ordenamentos acadêmicos e de gestão. 

O modelo desenhado para a gestão acadêmica da Faculdade Nova Roma 

dispõe de uma organização formal com estrutura, que visa propiciar à administração 

agilidade e flexibilidade para responder às exigências do mundo moderno. 



141 
 
 

Os cursos de graduação contam com coordenações específicas, com 

coordenadores próprios que dão cumprimento às diretrizes curriculares, controle de 

frequência de professores e alunos, distribuição de cargas horárias, projetos 

pedagógicos e outras questões essenciais na vida dos cursos, consequentemente, 

da gestão acadêmica. A estrutura organizacional é caracterizada por níveis 

hierárquicos responsáveis pela formulação, deliberação e execução das atividades 

institucionais, que se inter-relacionam, objetivando a qualidade da formação 

profissional e da gestão. Os órgãos de deliberação e de execução são concebidos 

com poucos níveis hierárquicos, para tornar mais fácil a comunicação, exigindo 

menor controle burocrático, facilitando a gestão de processos e de rotinas e a 

delegação de competências, com maior envolvimento do corpo docente e discente e 

técnico-administrativo. Essa estrutura permite instaurar processos de decisão mais 

ágeis, com a participação dos diferentes segmentos que constituem a comunidade 

acadêmica, possibilitando aos setores autonomia e responsabilidade pelas decisões 

adotadas. 

 

b) Gestão integrada 

A gestão orienta-se pelo princípio da integração entre a unidade mantida 

(Faculdade Nova Roma) e a entidade mantenedora (CBPE), unificando os processos 

e respeitando a autonomia didático-científica da instituição de ensino superior. 

A gestão da instituição administra os recursos financeiros, com suporte no 

planejamento econômico-financeiro apresentado neste PDI, de modo a assegurar a 

solidez e a obediência aos princípios normativos. 

 

c) Gestão orçamentária integrada 

A gestão dos recursos financeiros realiza-se mediante a realização de 

diagnósticos e de análises semestrais, possibilitando-se a revisão das metas e 

indicadores propostos no planejamento econômico-financeiro, de modo a assegurar 

o resultado operacional-financeiro. 

A gestão da Instituição tem compromisso com a sustentabilidade financeira, com 

vistas à melhoria contínua da qualidade acadêmico- administrativa, ao fortalecimento 

da Instituição e ao planejamento da expansão da oferta educacional, da produção do 
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conhecimento, da inovação, da oferta de serviços e do atendimento às exigências 

das atividades de institucionais. 

 

d) Interação entre os profissionais das diferentes unidades de gestão 

A gestão da Faculdade Nova Roma promove reuniões de avaliação com os 

profissionais dos diferentes setores, possibilitando a integração das ações e a 

verificação no atingimento de metas e indicadores. É a partir da avaliação que são 

realinhadas as metas e estratégias para se alcançarem os melhores indicadores. O 

acompanhamento e realinhamento das ações ocorrem por meio de reuniões 

periódicas entre os gestores dos diversos níveis, sobretudo do grupo estratégico e 

dos executivos operacionais. 

 

e) Gestão voltada à otimização da estrutura física 

Constitui diretriz da gestão adequar os espaços físicos da Instituição às 

necessidades do ensino, da extensão e da pesquisa. Os laboratórios e núcleos são 

definidos para o desenvolvimento não apenas do ensino, mas também da iniciação 

científica. Para isso, são agrupados por área de conhecimento, com a finalidade de 

se tornarem um lócus certificador de prestação de serviço, com o objetivo de 

corroborar a missão institucional de promover o desenvolvimento sustentável às 

comunidades regionais, por meio do ensino, da iniciação científica e do 

empreendedorismo. 

 

f) Gestão comprometida com a qualificação 

A qualificação permanente do corpo docente e do corpo técnico- administrativo 

constitui outra diretriz institucional, visando à valorização dos profissionais, bem 

como à melhoria da qualidade acadêmico-administrativa. Para isso, a Instituição 

destina recursos específicos aos programas de formação continuada de docentes e 

técnico-administrativos.  

 

g) Gestão voltada à ampliação de parcerias com instituições públicas e 
privadas 

A ampliação de parcerias com instituições públicas e privadas regionais, 

nacionais e internacionais permeia as políticas de gestão da Instituição. Para 
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materializar tal propósito, a Faculdade Nova Roma atua para reforçar e consolidar 

sua identidade comunitária e sua missão de contribuir com o desenvolvimento 

regional. A inserção da Instituição na prestação de serviços e na solução de 

problemas locais e regionais permite aprofundar seu caráter comunitário e 

participativo. 

 

h) Gestão comprometida com a avaliação institucional 

O compromisso da gestão com a melhoria da qualidade acadêmico-

administrativa passa pela política de avaliação institucional, efetivada pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA). A avaliação interna, bem como a avaliação externa 

constituem mecanismos legais e desencadeadores de ações estratégicas, diante do 

compromisso da Instituição com a melhoria contínua de suas ações, especialmente 

aquelas voltadas ao ensino, a iniciação científica e a extensão. 

 

i) Gestão dos planos de carreira docente e técnico- administrativo 

A valorização do quadro de profissionais da Instituição pressupõe que se dê 

prioridade à gestão do Plano de Carreira, tanto dos docentes quanto dos 

funcionários técnico-administrativos. Essa diretriz passa pelo cumprimento daquilo 

que no Plano está previsto em termos de cargos, salários e carreira, garantindo-se a 

previsão orçamentária, bem como o desenvolvimento dos profissionais, visando à 

evolução na carreira. A avaliação periódica dos profissionais da Instituição para fins 

de ascensão na carreira docente e técnico-administrativa atende a critérios 

estabelecidos em seu Plano, com o suporte de sistema informatizado de 

acompanhamento. 

 

j) Gestão administrativa guiada pelo planejamento estratégico 

Ao planejar estrategicamente, a Instituição quer estar preparada para responder 

às exigências dos órgãos de regulação da educação, bem como às expectativas da 

comunidade acadêmica que se beneficia de seus serviços e, assim, responder à 

missão de promover o desenvolvimento regional. 

 
5.3.2 Estrutura Organizacional 
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A estrutura organizacional da Faculdade Nova Roma compõe-se dos 

seguintes órgãos: Conselho de Administração Superior; Diretoria Geral; Diretoria 

Acadêmica; Diretoria Administrativo-Financeira; Superintendência Acadêmica; 

Coordenações de Curso; e Coordenação Pedagógica. 

O Conselho de Administração Superior é o órgão máximo de natureza 

normativa, consultiva e deliberativa da Faculdade Nova Roma. Sua composição, 

atribuições e competências estão descritas no Capítulo II – DO CONSELHO 

ADMINISTRATIVO SUPERIOR, do Regimento da Faculdade Nova Roma: 

 

“Art. 11 O Conselho Administrativo Superior (CAS) é o órgão normativo e consultivo 

da Faculdade Nova Roma, no que se refere ao ensino, pesquisa e extensão, e é 

constituído pelos seguintes membros: 

I. Diretor Geral; 

II. Diretor Acadêmica;  

III. Diretor Administrativo-Financeiro; 

IV. Representantes da Mantenedora;  

 

Art. 12 O Conselho Administrativo Superior será presidido pelo Diretor Geral da 

Faculdade Nova Roma e reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao mês, e 

extraordinariamente, por convocação de seu Presidente. 

§ 1o.  As reuniões do Conselho Administrativo Superior funcionarão com a 

presença da maioria absoluta dos seus membros e as decisões serão tomadas pela 

maioria simples dos votos. 

§ 2o. As decisões do Conselho Administrativo Superior serão apresentadas na 

forma de Resolução, baseada na ata da Reunião da mesma e em outros 

documentos apresentados, devendo ser assinada pelo Presidente. 

 

Art. 13 São competências e atribuições do Conselho Administrativo Superior: 

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; 
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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 
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XIX. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, neste 

Regimento e demais normas aplicáveis. 

 

A Diretoria da Faculdade é o órgão que desenvolve a política educacional e 

administrativa da Instituição, de acordo com as diretrizes emanadas pela 

Mantenedora e pelo Conselho de Administração Superior. A Diretoria da Faculdade 

é nomeada pela Diretoria da Mantenedora por um prazo de 2 (dois) anos, permitindo 

a recondução. 

De acordo com o artigo 16 do Regimento Interno são atribuições do Diretor 

Geral da Faculdade Nova Roma:  

I. Cumprir e fazer cumprir as leis do ensino na alçada de suas atribuições; 

II. Representar a Instituição em juízo e fora dele ou nomear seu representante; 

III. Superintender os atos institucionais relativos à Administração e ao Ensino; 

IV. Superintender os trabalhos dos órgãos de Administração, as Chefias e de 

outros órgãos da Instituição; 

V. Receber e despachar requerimentos, petições e correspondência oficial da 

Instituição; 

VI. Rubricar livros e documentos oficiais da Instituição; e 

VII. Enviar relatórios das atividades da Instituição, no final de cada exercício, à 

Diretoria da mantenedora; 

VIII. Responsabilizar-se pelo cumprimento das metas definidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 

IX. Responsabilizar-se pelo cumprimento das metas anuais aprovadas pela 

mantenedora;  

X. Garantir a estabilidade econômica e financeira da Faculdade. 

 

A Superintendência Acadêmica é o órgão executivo que auxilia o CAS no 

cumprimento da missão e dos valores institucionais. De acordo com o artigo 19 do 

Regimento Interno são atribuições do Superintendente Acadêmico: 

I. Administrar as atividades acadêmicas da Faculdade Nova Roma, elaborar e 

fazer cumprir o calendário acadêmico, prevendo: dias letivos, feriados, 

solenidades, reuniões, provas, aulas de recuperação e demais atividades 

curriculares; 
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II. Elaborar horários de todas as atividades acadêmicas; 

III. Propor ao Conselho Administrativo Superior a contratação de pessoal docente 

e técnico-administrativo necessário ao funcionamento da instituição;  

IV. Definir junto à Mantenedora as necessidades de equipamentos, instalações, 

material de consumo, didático e de expediente e outros recursos necessários 

ao funcionamento normal da Instituição. 

V. Designar e dar posse aos Coordenadores de Curso e ao Secretário 

Acadêmico;  

VI. Constituir a Comissão Própria de Avaliação, responsável pela condução do 

processo de avaliação institucional, atendendo aos requisitos estabelecidos 

pela legislação pertinente; 

VII. Estimular a continuidade do ensino, mantendo elevadas as frequências de 

alunos e professores; 

VIII. Acompanhar o cumprimento das metas e ações previstas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, propondo atualização e ajustes sempre que 

necessário; 

IX. Fiscalizar a adequação dos PPC’s ao PDI; 

X. Atender o plano de objetivos anual, aprovado no Conselho da Administração 

Superior; 

XI. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas no Regimento da 

Faculdade Nova Roma. 

 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. De acordo com o artigo 25 do Regimento Interno compete ao 

Coordenador de Curso: 

I. Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do Curso, 

em cada semestre letivo; 

II. Orientar as atividades docentes;  

III. Presidir e coordenar as atividades do Colegiado; executar e fazer executar as 

decisões do Colegiado e normas emanadas de órgãos superiores; 

IV. Fornecer aos órgãos competentes subsídios para a organização do 

calendário acadêmico e elaboração do horário de aulas dos cursos; 

V. Solicitar ao docente a que esteja vinculada determinada disciplina, as 
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providências necessárias para seu melhor aproveitamento; 

VI. Zelar pelo cumprimento dos horários previstos para o curso e administrar 

suas alterações; 

VII. Exercer a supervisão didático-pedagógica e disciplinar do respectivo curso, 

zelando pela qualidade do ensino e adequação curricular; 

VIII. Orientar a matrícula e renovação de matrícula dos alunos do curso; 

IX. Acompanhar e controlar os registros dos procedimentos acadêmicos e 

integralização curricular; 

X. Despachar os requerimentos dos alunos acerca de procedimentos 

acadêmicos, de acordo com este regimento; 

XI. Supervisionar a frequência e o cumprimento das atividades docentes dos 

professores que atuam no curso; 

XII. Coordenar os trabalhos de planejamento e avaliação do curso;  

XIII. Desenvolver programas de capacitação docente conforme diagnóstico de 

necessidades;  

XIV. Desenvolver programas de orientação e acompanhamento pedagógico ao 

discente; 

XV. Desenvolver programas de planejamento acadêmico; e 

XVI. Exercer outras atribuições decorrentes de sua competência ou que lhe sejam 

delegadas pelos órgãos superiores. 

 

O Coordenador Pedagógico e o seu substituto eventual são designados pelo Diretor 

Geral, com titulação adequada às suas funções, com mandato por prazo 

indeterminado. Dispõe o art. 27, do Regimento Interno: 

“São competências e atribuições do Coordenador Pedagógico:  

I. Propor ações que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino, para a 

democratização das relações institucionais e para a socialização do 

conhecimento; 

II. Prestar assessoria pedagógica individual às Coordenações dos Cursos 

quando solicitadas e agendadas antecipadamente, salvo em situações 

emergenciais; 

III. Prestar apoio específico aos discentes na sua dificuldade pessoal e 

interpessoal; 
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IV. Prestar assessoramento pedagógico ao corpo docente (Formulário FAP); 

V. Orientar as ações necessárias para prevenir, corrigir ou otimizar, assim como 

assumir intervenções direta, no contexto de cada situação problema; 

VI. Assessorar as dificuldades de aprendizagem que eventualmente 

apresentados pelos discentes levando em consideração, todos os fatores e 

variáveis – organizacionais, curriculares, vinculados à interação direta na sala 

de aula – envolvidos no desenvolvimento efetivo dos processos de ensino e 

aprendizagem. (Formulário FAI); 

VII. Analisar o planejamento, junto com as Coordenações de Cursos, para 

verificar o desenvolvimento e às modificações do processo ensino 

aprendizagem; 

VIII. Facilitar e simplificar ao máximo o acesso de todos aos serviço prestados; 

IX. Elaborar relatórios de absenteísmo discente e docente; 

X. Verificação dos diários dos docentes se atualizados no portal; 

XI. Comunicar aos discentes sobre ausências e afins; 

XII. Desenvolver atividades de nivelamento junto à coordenação de curso, 

permitindo melhor aproveitamento didático das disciplinas que compõem as 

matrizes curriculares dos vários cursos; 

XIII. Desenvolver atividades junto aos núcleos e coordenações de curso como: 

Gincana multidisciplinar e Responsabilidade Social; 

XIV. Organizar agenda/cronograma para reuniões de representantes junto as 

coordenações de curso; 

XV. Realizar a eleição de representante em sala; 

XVI. Verificar os materiais didáticos; 

XVII. Gerenciar o deslocamento de turmas; 

XVIII. Alimentar de informações os murais de avisos; 

XIX. Elaborar e divulgar o edital de monitoria, bem como seu termo de 

compromisso no fim da seleção; 

XX. Elaborar as Atas do Conselho Administrativo Superior; 

XXI. Controlar as atividades de monitoria observando elaboração dos relatórios e 

cumprimento dos prazos; 

XXII. Providenciar a impressão das atas dos docentes de P1, P2 e PS, bem como 

dos diários de classe 
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XXIII. Organizar a distribuição de salas junto à Coordenação de Curso; 

XXIV. Solicitar atas de reuniões dos núcleos/colegiados/CPA; 

XXV. Seguir o calendário e comunicar aos discentes; 

XXVI. Acompanhar e prover suporte às atividades promovidas pelos núcleos e 

coordenações de cursos; 

XXVII. Supervisionar os funcionários do atendimento acadêmico; 

XXVIII. Realizar atendimento a alunos e aos pais e/ou responsáveis; 

XXIX. Organizar o ensalamento/mapa de salas; 

XXX. Organizar de colação de grau junto à secretaria acadêmica; 

XXXI. Organizar a aplicação das provas de segunda chamada e contratação de 

fiscais para aplicação das provas; 

XXXII. Elaborar o calendário acadêmico junto à Secretaria e Superintendência 

Acadêmica. 

XXXIII. Exercer outras atribuições correlatas às funções pedagógicas ou que lhe 

sejam delegadas pelos órgãos superiores. 

 

5.3.3 Órgãos Colegiados 
 

O Colegiado de Curso responde pelo papel de assessoramento da Diretoria e 

de deliberação junto à Coordenação do Curso, visando ao planejamento, 

implantação, acompanhamento e à melhoria contínua de seus processos 

acadêmicos da Faculdade Nova Roma. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso de graduação é 

responsável pelo processo de concepção, acompanhamento, consolidação e 

atualização do projeto pedagógico do curso. O NDE será constituído pelo 

Coordenador do Curso, como seu presidente, e no mínimo quatro professores 

pertencentes ao corpo docente do curso. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

− Acompanhar a formulação do projeto pedagógico do curso, sua 

implementação e consolidação; 

− contribuir para consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

− indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, a partir de necessidades da graduação, de exigências do mercado 
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de trabalho e alinhadas com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos 

de graduação. 

 

5.3.4 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas  
 

São órgãos de apoio às atividades acadêmicas: a Secretaria Acadêmica, as 

Gerências Financeira, Administrativa e de Recursos Humanos. 

 

a) Secretaria Acadêmica: é o órgão de apoio ao qual compete a gestão e a 

guarda de todos os documentos acadêmicos. São atribuições da Secretaria 

Acadêmica: 

− Organizar e manter atualizada a escrituração acadêmica; 

− Organizar e manter o arquivo de modo a conservar em bom estado e em 

segurança os documentos acadêmicos; 

− Manter rotinas e procedimentos atualizados em relação à legislação sobre 

ensino; 

− Redigir e publicar editais de chamada para inscrições, provas e outros; 

− Escriturar fichas e outros documentos relativos à vida acadêmica de cada 

aluno;  

− Cumprir e fazer cumprir as determinações da Diretoria. 

− Parágrafo único. São adotados pela Instituição, para efeito de controle: 

− Boletim de registro de notas e frequência; 

− Fichas individuais para registro do aproveitamento acadêmico;  

− Diário de classe. 

b) Gerência Financeira - O Setor Financeiro responde por todas as atividades 

financeiras da Instituição. É de sua competência: 

− Controlar a disponibilidade financeira, diariamente, através de extratos 

bancários e de mapas nos quais estejam registrados todos os movimentos de 

entrada e de saída de dinheiro; 

− Organizar e manter atualizados todos os compromissos a pagar e a receber; 

− Manter em dia a escrituração do livro caixa, providenciando diariamente o seu 

devido fechamento; 

− Providenciar o pagamento no prazo das despesas autorizadas, seja pela via 
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eletrônica ou através de cheques nominais, com duas assinaturas 

credenciadas; e 

− Organizar e manter sob controle rigoroso a cobrança das mensalidades dos 

alunos bem como de todos os demais haveres da Instituição 

c) Gerência Administrativa: o Setor Administrativo é responsável pela gestão e 

execução das ações e políticas administrativas da Instituição. São suas atribuições: 

− Operacionalizar a gestão e rotinas administrativas da Faculdade;  

− Prover a manutenção do patrimônio da Faculdade; 

− Manter na mais perfeita ordem, segurança e sob rigoroso controle e registro 

de todos os documentos administrativos; 

− cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas da Diretoria; 

d) Gerência de Recursos Humanos: O Setor de Recursos Humanos é 

responsável pela fiel observância do contrato de trabalho, de acordo com as 

disposições legais a respeito. É de sua competência: 

− Recrutar, selecionar e admitir, de acordo com a CLT e normas definidas pela 

Diretoria, todo o pessoal docente e administrativo da Instituição; 

− Cumprir e fazer cumprir as determinações da Diretoria, bem como as 

exigências da lei trabalhista, no que diz respeito: - horário de trabalho, 

controle de frequência e de férias, folha de pagamento, guias de recolhimento 

de impostos e demais encargos e obrigações trabalhistas; 

− Orientar a assistência médico-odontológica e hospitalar, pela concessão de 

medicamentos, alimentação e condução;  

− Providenciar o levantamento dos dados para o pagamento mensal dos 

salários do pessoal docente e administrativo; 

− Zelar pelo bom e normal funcionamento do serviço, mantendo em dia e em 

segurança todo os documentos relativos à vida de cada empregado; 

− Providenciar a seleção e recrutamento dos candidatos a emprego na 

Instituição;  

A estrutura organizacional é apresentada, para uma melhor compreensão, na 

forma do organograma que segue abaixo: 

 
5.3.5 Núcleos Operacionais 
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Para possibilitar uma maior participação nas decisões, com a consequente 

descentralização das ações e iniciativas e maior realização das políticas 

institucionais, foram criados núcleos operacionais, compostos e geridos por 

professores da faculdade, regidos cada um por regulamento próprio. São estes 

órgãos: Núcleo de Resultados, Núcleo de Empregabilidade e Extensão e Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico. 

 

a) Núcleo de Resultados (NURE): Tem como propósito proporcionar um 

conjunto de ações no sentido de desenvolver competências nos alunos e prepará-

los para os diversos tipos de avaliações e desafios profissionais existentes em nosso 

país, tais como Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, Exame de Ordem 

da OAB, Exame de Suficiência do CFC, dentre outras. O Núcleo de Resultados 

possui como atribuições: 

 

− Elaborar programas com conteúdos mais aprofundados e específicos, 

resolução de questões, interpretação de textos e questões, e avaliações 

constantes (simulados); 

− Estimular a participação dos discentes em congressos, eventos, cursos e 

demais eventos que venham contribuir para o cumprimento de suas 

atividades complementares; 

− Selecionar e indicar processos seletivos de estágio e emprego para 

divulgação aos nossos discentes, desenvolvendo umconjunto de iniciativas 

focadas na ampliação da empregabilidade e na aderência dos conteúdos 

ministrados nos cursos às necessidades das oportunidades ofertadas nos 

diversos setores do mercado de trabalho. 

− Manter o relacionamento com os alunos egressos; 

 

b) Núcleo de Empregabilidade e Extensão (NEXT): Objetiva proporcionar um 

conjunto de ações no sentido de desenvolver competências nos alunos através de 

sua participação em eventos científicos, técnicos, culturais e de responsabilidade 

social. Busca desenvolver um conjunto de iniciativas focadas na ampliação da 

empregabilidade e na aderência dos conteúdos ministrados nos cursos às 
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necessidades das oportunidades ofertadas nos diversos setores do mercado de 

trabalho. São objetivos do Núcleo de Empregabilidade e Extensão: 

− Promover convênios com instituições públicas, não-governamentais e 

privadas que possibilitem a realização de atividades práticas pelos discentes, 

na forma de estágios, supervisionados ou não, ações de voluntariado, e 

participação em programas de trainee e colocação formal como profissionais 

no mercado de trabalho; 

− Estabelecer parcerias com entidades de intermediação e encaminhamento 

profissional, para a realização de estágios ou empregos; 

− Manter uma solida relação com as entidades de classe, de modo a cumprir e 

fazer cumprir os princípios basilares referentes ao exercício e às práticas 

éticas de cada profissão, mediante a celebração de convênios e realização de 

atividades conjuntas; 

− Firmar um canal de comunicação ativo e atuante junto aos setores de 

Recursos Humanos e com as empresas de recrutamento, seleção, colocação 

e recolocação profissional; 

− Acompanhar a empregabilidade do aluno egresso, estimulando-o à formação 

continuada como forma de ampliar as suas possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho; 

− Elaborar e adotar mecanismos que permitam o desenvolvimento de 

competências profissionais nos alunos e egressos da Faculdade Nova Roma, 

visando à conquista de diferenciais competitivos; 

− Realizar cursos de extensão para aperfeiçoamento pessoal, profissional e 

acadêmico dos alunos. 

− Estimular iniciativas que possibilitem a ampliação da rede de relacionamentos 

dos discentes e egressos, objetivando a troca de informações, experiências e 

contatos que possam trazer oportunidades de inclusão profissional; 

− Apoiar iniciativas que visem à associação e confraternização de alunos, 

egressos, docentes, funcionários e familiares, intencionando o fortalecimento 

da comunidade acadêmica, no âmbito interno e externo, a partir da 

manutenção de suas relações e vínculos. 
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c) Núcleo de Apoio Psicopedagógico: Os alunos da Faculdade Nova Roma 

contam com o serviço do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), que é 

coordenado por profissional com formação específica, tendo por atribuições: 

− apoiar o processo de aprendizagem dos estudantes, zelando pelas condições 

de ensino e de vivência institucional; 

− trabalhar a postura acadêmica e profissional do estudante;  

− prestar assistência psicológica e pedagógica aos discentes; 

− acompanhar e orientar didaticamente, de modo prioritário, os alunos 

ingressantes com dificuldades de aprendizagem; 

− orientar sobre métodos de estudo;  

− informar constantemente sobre tendências, requisitos e dificuldades 

relacionadas ao mercado de trabalho; 

− assegurar a acessibilidade atitudinal e educacional, bem como o atendimento 

aos estudantes portadores de necessidade educacional especial; 

− garantir aos estudantes o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e 

administrativas; 

− oferecer suporte a partir de programas que visem à prevenção da evasão 

escolar, da inadimplência e da reprovação;  

− orientar, nos casos necessários, quanto à mudança de curso dentro da 

Instituição.  

 

d) Núcleo de Pesquisa (NUPE): Tem a responsabilidade de produzir e 

disseminar conhecimentos e experiências, com vistas à formação de profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento econômico e social, aptos à participação na 

vida social, cultural e científica do País e da Região. 

 
5.4 Autonomia da IES em relação à Mantenedora 
 

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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Compete à Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento 

da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis necessários e 

assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos financeiros. 

À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial 

da Faculdade, assim como a oferta dos serviços gerais de apoio à Faculdade. 

Dependem de aprovação da Mantenedora: 

− 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 

Compete à Mantenedora designar, na forma do Regimento Interno, o Diretor, 

competindo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-administrativo da 

Faculdade. 

 

5.5 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas 

 

A Faculdade Nova Roma incentiva o estabelecimento de parcerias com 

instituições e organizações, públicas e privadas, movimentos sociais e comunidades, 

com o objetivo de propiciar ao aluno o entendimento e o envolvimento com o seu 

contexto social permitindo a reciprocidade entre as partes. 

O estabelecimento do relacionamento entre a Faculdade Nova Roma e a 

comunidade, local e regional, se dá a partir da extensão, da prestação de serviços 

profissionais, e na busca de programas de apoio às suas atividades práticas, como 

por exemplo, captação de parcerias e convênios para o desenvolvimento de 

estágios. Nesse sentido, entende-se de fundamental importância a relação da 

faculdade com as empresas tornando-se indispensável para o desenvolvimento do 

binômio teoria/prática. 

Os cursos e as atividades de extensão oferecidos à comunidade em geral são 

reflexo dos resultados pedagógicos auferidos pela Instituição. Nesse sentido, os 
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relacionamentos desenvolvidos pela IES com a sociedade em geral estão a serviço 

do desenvolvimento científico, sócio-cultural e tecnológico da região em que a 

Faculdade Nova Roma atua. 

A Instituição mantem, ainda, parceria com Instituições de Ensino, no campo 

do conhecimento de seus cursos, procurando inserir-se no contexto educacional de 

forma ampla e produtiva. São os seguintes os convênios estabelecidos pela 

Faculdade Nova Roma e instituições parceiras: 

Fundação Getúlio Vargas 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Tribunal de Justiça de Pernambuco 

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco 

SEBRAE 

IEL 

ABRE 

CIEE 

JUCEPE 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 

Receita Federal do Brasil 

RENAPSI 

 

5.6 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional 
 

A Faculdade Nova Roma apresenta sua Previsão Orçamentária e Cronograma 

de Execução para os 5 anos de aplicação do presente PDI. Ao definir seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional formatou a projeção financeira para os cursos 

pretendidos na vigência do PDI, cujos valores são retratados na Demonstração 

Orçamentária e Financeira proposta: 

A gestão financeira da Faculdade Nova Roma se dá dentro do princípio da 

autonomia, prevendo-se a prática de centros de resultados, que possibilitem o pleno 

desenvolvimento institucional.    Compete à mantenedora prover as necessidades da 

Faculdade no período de implementação da mesma, assegurando que eventuais  

dèficits sejam absorvido, sem prejuízo aos padrões de qualidade desejados ao 

processo de ensino e aprendizagem. 
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5.7 Sustentabilidade Financeira: participação da comunidade interna  

O crescimento sustentável, para a Faculdade Nova Roma, é fundamental para 

a viabilização das metas e objetivos institucionais e acadêmicos. Para que isto seja 

possível é importante planejar bem, de forma equilibrada, crescer com 

responsabilidade. Para tanto a Instituição,  integrada à gestão de processos,  tem a 

participação de toda a comunidade interna visando à melhoria dos processos, a 

sustentabilidade financeira e a busca de recursos externos. 

 

 
6 INFRAESTRUTURA 
 
6.1 Infraestrutura Física 
 

A Faculdade Nova Roma conta com instalações novas e amplas. O imóvel 

onde está sediada é situado em localização privilegiada, estrategicamente 

posicionado de forma 158quidistante das principais áreas industriais, comerciais e 

residenciais da Região Metropolitana do Recife.  

A Faculdade Nova Roma dispõe de uma área com cerca de 10.000 m2 no 

Bairro do Prado, localização privilegiada dentro da cidade de Recife, uma vez que se 

situa às margens de uma de suas principais avenidas, a Abdias de Carvalho, a qual 

liga as Zonas Oeste e Leste da cidade. No extremo Oeste localiza-se a Cidade 

Universitária (UFPE) e na direção Leste tem-se o acesso à Avenida Agamenon 

Magalhães, que liga as Zonas Norte e Sul de Recife, tendo o município de Olinda no 

extremo Norte e o bairro de Boa-Viagem na direção Sul.  

As instalações da Faculdade Nova Roma são locadas e passaram por uma 

ampla reforma, visando atender às necessidades dos cursos de graduação e aos 

cursos de pós-graduação, ministrados em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, 

bem como à expansão da Instituição, prevista em seu PDI. 

Todas as dependências do imóvel foram adequadas em seus acessos e 

áreas internas para melhor atender ao Decreto 5.296/04, facilitando o acesso e uso 

das instalações por portadores de necessidades especiais. 
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6.1.1 Instalações Administrativas 
 
As instalações administrativas existentes atendem de maneira excelente às 

necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, a sua 

adequação às atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de 

documentação acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 

gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos tecnológicos 

diferenciados. São considerados os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança e conservação. Todo o mobiliário é 

tombado e possui manutenção patrimonial.  

São destinados espaços para a recepção geral, recepção acadêmica, 

secretaria acadêmica, setores administrativo, financeiro, marketing, comercial, sala 

de apoio de informática, copa, Instalações sanitárias, coordenação pedagógica, 

tesouraria e reprografia. 

Todos os colaboradores possuem seu próprio computador, ou notebook, 

ramal direto, contam com conta Google e toda sua plataforma para o gerenciamento 

das atividades diárias. 

 
6.1.2 Salas de Aula 

 
A infraestrutura da Faculdade Nova Roma está formatada especificamente 

para atividades de ensino, dispondo de 26 (vinte e seis) salas de aulas, com área 

total de 1539 m², atendendo de maneira excelente as necessidades institucionais, 

tais como: tamanho, limpeza, iluminação, acústica, segurança, e conservação, além 

de todas possuírem ar condicionado. Considerando ainda a sua adequação às 

atividades, a acessibilidade, plano de avaliação periódica dos espaços e de 

gerenciamento da manutenção patrimonial, e a proposição de recursos tecnológicos 

diferenciados. 

Os alunos dispõem de carteiras individuais do tipo desk e cadeiras 

acolchoadas do tipo Diretor, reservado o espaço de 1,0m2 por aluno, dispondo 

também de acesso à Internet banda-larga via rede Wireless, além do acesso à 

intranet da faculdade, aos bancos de dados, artigos eletrônicos e ao acervo da 

biblioteca. Portanto, atendem plenamente aos requisitos de dimensão, limpeza, 
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iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade, necessários à 

atividade desenvolvida. 

Nas salas de aula, reserva-se ao professor uma mesa de trabalho, cadeira 

acolchoada tipo diretor e recursos audiovisuais didático/tecnológicos, como flipchart, 

tela de projeção, projetor multimídia, caixa de som com microfone e internet banda 

larga. 

 
6.1.3 Auditório 

 
Para a realização de palestras, seminários e conferências, a Faculdade 

dispõe de um auditório com área de 120 m² e  capacidade para 120 (cento e vinte) 

lugares, sendo climatizado, devidamente equipado com cadeiras acolchoadas, 

acesso à Internet banda larga Wi-Fi, tela de projeção e projetor multimídia, caixa de 

som com microfone e demais recursos audiovisuais necessários. 

O auditório atende plenamente às necessidades institucionais, possuindo boa 

quantidade de lugares, dimensões adequadas, contando com um ambiente com boa 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

 

6.1.4 Sala de Professores 

 
Visando proporcionar um ambiente de trabalho favorável e confortável, os 

docentes dispõem de uma sala reservada, com cerca de 30m², devidamente 

climatizada, e equipada com computadores com acesso à internet banda larga Wi-Fi, 

sofás de apoio, mesa para reuniões em grupo e escaninhos para uso indidual de 

cada professor. A sala dos professores é um espaço destinado prioritariamente para 

atender à equipe docente nos seus horários de entrada, intervalo entre aulas e 

estudo, também tem por objetivo servir como local para reuniões e descanso. 

 

 
6.1.5 Espaço destinado à Coordenação dos Cursos, Superintendência e 

Diretoria 

Para as Coordenações foi destinado um salão com cerca de 60m2 destinado 

ao trabalho administrativo das coordenações de curso de graduação. São 

destinados espaços de trabalho personalizados para cada Coordenador de Curso, 
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devidamente instalados e equipados com computador, de forma a subsidiar as 

atividades administrativas e o atendimento a docentes, discentes e visitantes da 

instituição de ensino, seja individualmente, ou em pequenas reuniões. Foram 

destinadas salas específicas para a Superintendência Acadêmica e para a Diretoria 

da Faculdade, a primeira dispondo de uma área com cerca de 12m2 e a segunda 

dispondo de uma área com cerca de 20m2 devidamente instaladas e equipadas de 

forma a subsidiar as atividades administrativas e o atendimento a docentes, 

discentes e visitantes da instituição de ensino, seja individualmente, ou em reuniões.  
 

6.1.6 Espaços para atendimento aos discentes 
 

Para realizar o atendimento de alunos é destinado um espaço de atendimento 

acadêmico/protocolo com cerca de 30m2, acrescidos de uma sala com área de 10m2 

para atendimento financeiro/tesouraria.  

São destinadas seis salas com cerca de 50m2 de área total, para 

atendimentos aos discentes. Esses espaços são utilizados para atendimento 

individual aos alunos bem como para uso do Núcleo de Atendimento 

Psicoipedagógico. São também utilizados para reuniões psicopedagógicas, para uso 

dos membros dos Núcleos Docentes Estruturantes – NDEs dos cursos da 

Instituição, e para uso dos Núcleos de Empregabilidade e Extensão e pelo Núcleo 

de Pesquisa. Todos os ambientes citados possuem equipamentos de informática, 

conectados por rede de comunicação cabeada e wireless, em plenas condições de 

funcionamento e adequados às necessidades demandas pelos respectivos usuários. 

Esses espaços atendem às necessidades institucionais, considerando a sua 

adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 

gerenciamento da manutenção patrimonial,  e a possibilidade de implementação de 

variadas formas de atendimento. 

 
6.1.7 Espaços de convivência e de alimentação. 
 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem de maneira excelente 

às necessidades institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 

acessibilidade, o plano de avaliação periódica dos espaços, a dimensão necessária 
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para integração entre os membros da comunidade acadêmica e a previsão de 

serviços variados e adequados. 

A Faculdade Nova Roma disponibiliza para toda a comunidade acadêmica 

dois amplos espaços de convivência com 560 m² de área total, com lanchonete, 

mesas e cadeiras para socialização e realização de atividades culturais. 

A instituição conta com toda a infraestrutura para a segurança patrimonial e 

dos usuários de suas instalações, contratada através de empresa especializada 

terceirizada. Para o estacionamento de veículos foram destinadas duas áreas 

internas privativas, sendo a primeira com cerca de 200 m2 reservada para uso dos 

professores e demais funcionários da instituição e a outra, com cerca de 600 m2 para 

uso dos alunos. O acesso aos estacionamentos é feito através de guarita fechada, 

dispondo de porteiro, ramal, circuito e alarme interno de segurança, e seguranças de 

apoio com rádios comunicadores dispostos nos arredores da instituição. A 

instituição, também, utiliza serviços segurança terceirizada, incluindo o uso de 

alarme silencioso e segurança eletrônica com viaturas de apoio 24h. 

6.1.8 Instalações sanitárias 
 

As instalações sanitárias atendem plenamente às necessidades, estando 

adaptadas para atender pessoas com deficiência. As instalações tem perfeitas 

condições de limpeza com pisos, paredes e aparelhos lavados e desinfetados, e sua 

avaliação periódica é realizada pela gerência administrativa. A quantidade de 

instalações sanitárias (02 conjuntos com 30m2 cada, sendo um feminino e outro 

masculino, com 05 a 10 posições cada) é compatível com o número dos usuários 

projetado  e atende de maneira adequada as necessidades institucionais, 

considerando a dimensão as condições de limpeza, iluminação e ventilação.   

 
6.2 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura 

física 
 
Os laboratórios, ambientes e cenários para as diversas práticas didáticas 

realizadas na Faculdade Nova Roma, atendem às necessidades institucionais, 

considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, as normas de 

segurança, a avaliação periódica dos espaços e o gerenciamento da manutenção 
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patrimonial, com normas consolidadas e institucionalizadas, e a existência de 

recursos tecnológicos diferenciados. 

 

6.2.1 Núcleo de Práticas Profissionais 
 

O Núcleo de Práticas Profissionais –NPP, da Faculdade da Nova Roma é o 

local propício para que o discente estabeleça as relações didáticas entre as 

disciplinas teóricas e a prática profissional. É composto pelo Núcleo de Práticas 

Jurídicas -NPJ, do curso de Direito; o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal - NAF, do 

curso de Ciências Contábeis; e a Empresa Júnior, predominantemente dos cursos 

da área de Negócios.  

Em decorrência de seu enfoque voltado para a formação prática do discente 

possui diversos convênios: do NPJ, com a OAB, permitindo que o discente tire a 

identidade de advogado estagiário; com a Defensoria Pública de Pernambuco, 

funcionando como um braço deste órgão prestando assistência jurídica à 

comunidade carente de Recife; além de um Convênio com o Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, permitindo contato com mediação conciliação e arbitragem através da 

unidade instalada dentro do NPJ de uma Câmara de Conciliação, Mediação e 

Arbitragem da Nova Roma. O NAF é fruto de um convênio com a Receita Federal do 

Brasil. E a Empresa Júnior ainda possui convênio com o SEBRAE. 

Em relação à estrutura física, o NPP é composto de 6 guichês de 

atendimento, uma antesala de recepção, uma sala de coordenação, uma sala de 

reunião e mediação, além de um banheiro. Dispõe de equipamentos tais como: 

mesas, cadeiras, computadores, telefones com linha aberta, rede wi-fi, impressoras, 

scanners, leitores de certificado digital. Opera com os sistemas relativos aos 

convênios: Mediador, SINDECe PJe e ainda utiliza sistema próprio de 

gerenciamento de processos (juris); além do CUBOZ. 

O NPP atende às necessidades institucionais a que propõe, considerando a 

sua adequação às atividades multidisciplinares, a acessibilidade, as normas de 

segurança e a existência de recursos tecnológicos diferenciados. A avaliação 

periódica dos espaços é realizada no âmbito do programa de autoavaliação 

institucional. 
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6.2.2 Laboratório Didático Multidisciplinar I 
 

Destina-se ao apoio didático/prático das disciplinas de Física, Metrologia e 

afins ministradas nos cursos de Engenharia da Faculdade Nova Roma. Tem como 

equipamentos: Bancadas, Chapas aquecedoras, Calorímetros, Termômetros, 

Densímetros, Paquímetros, Osciloscópio, Diapasão, Fluxímetro, Planos inclinados, 

Estantes universais, Conjunto de Molas, Carros e blocos para plano inclinado, 

Limalha de ferro, Imãs em barra, Painéis de ensaios elétricos, Multímetros digitais 

simples e avançados, Multímetros analógicos, Gerador de fluxo de ar, Fontes de 

bancada, Pesos normalizados, Bussolas, Bobinas espirais, Indutor, Transformador, 

Micrômetros analógicos e digitais, Interruptores para rede, Disparador manual, 

Termohigrômetros, Mesas projetáveis com tampa articulada, Solenoide projetável, 

Conjunto com manômetro, Réguas, Balanças analógicas, Gerador de impulsos 

mecânicos, Voltâmetro de Hoffman, Dilatômetros lineares, Conjunto de Modelo 

cinético dos gases, Conjunto de roldanas, Sensores fotoelétrico, Filtros de descarga, 

Mangueira de ar, Bolas de ferro, Barras latão/cobre e aço, Suporte para Dispositivo 

lâmpada 4,5V, Lâmpadas 4,5 V, Baterias 9V, Limas, Polias com 20 DIV 

 
6.2.3 Laboratório Didático Multidisciplinar II 
 

Destina-se ao apoio didático/prático das disciplinas de Topografia, Geologia e 

afins ministradas nos cursos de Engenharia da Instituição. Tem como equipamentos: 

Bancadas, Teodolitos, Níveis, Geoscópio, Guarda-sóis, Miras com corrediça, Balizas 

topográfica, GPS, Tripés universais, Prisma com alvo, Bastão para prisma; Armários, 

Mostruários, 35 amostras de minerais silicatados e não silicatados, 15 amostras de 

rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas. 

 
6.2.4 Laboratório de Química 
 

Destina-se ao apoio didático/prático das disciplinas de Química e afins 

ministradas nos cursos de Engenharia da Faculdade Nova Roma. Tem como 

equipamentos: Bancadas, Agitadores magnético, Balanças analíticas, Balões de 

destilação, Balões volumétricos de fundo chato e fundo redondo, Bastões de vidro, 

Béckers, Bicos de Bunsen, Buretas, Capela química, Centrífuga, Chapas 

aquecedoras, Condensadores (bola, serpentina e reto), Cronômetros, Dessecador, 
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Destilador, Erlenmayers, Espectrofotômetro, Estufa de secagem, Mufla, Funis de 

separação, Kitasatos, Mantas aquecedoras, Microscópio, Phmetro de bolso e de 

bancada, Pipetas (graduada, volumétrica, de Pasteur), Provetas, Termômetros, 

Tubos de ensaio, Vidros relógio, Suportes para bureta e tubos de ensaio 

 
6.3 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 
 

A infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA atende de maneira 

excelente às necessidades institucionais, considerando o espaço de trabalho para 

seus membros, as condições físicas e de tecnologia da informação para a coleta e 

análise de dados, os recursos tecnológicos para implantação da metodologia 

escolhida para o processo de autoavaliação e recursos ou processos inovadores, 

sendo destinada uma sala com cerca de 10m2 , guarnecida com mobiliário e 

equipamentos para seu efetivo desempenho. 

 
6.4 Biblioteca 
 
6.4.1 Infraestrutura 

 
Para armazenar e disponibilizar o acervo bibliográfico da instituição reserva-

se uma área de biblioteca apropriada à pesquisa e à reunião de grupos de estudo, 

com cerca de 290m2, dispondo internamente de uma área (balcão fechado) para 

atendimento técnico-administrativo referente à recepção e entrega de livros, 

devidamente catalogados e cadastrados em sistema gerencial específico com 

código de barras. São disponibilizados 04 (quatro) computadores para a consulta à 

internet e à base de dados do acervo da biblioteca por parte dos alunos. A biblioteca 

também dispõe de 01 (uma) sala de vídeo/DVD (conversível para sala de aula), 01 

(uma) bancada de estudos individuais com 12 (doze) posições (baias), 04 (quatro) 

salas fechadas para estudos em grupo, e 08 (oito) mesas de quatro lugares para 

estudos em grupo na área comum da biblioteca. Sendo assim a infraestrutura atende 

de maneira excelente às necessidades institucionais, apresenta acessibilidade, 

possui estações individuais e coletivas para estudos e recursos tecnológicos para 

consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo, fornece condições para 

atendimento educacional especializado e disponibiliza recursos inovadores. 
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6.4.2 Política de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo 
 
A política de formação e desenvolvimento de coleções para a biblioteca deve-

se ao fato de se considerar importante a existência de um instrumento formal que 

estabeleça critérios e prioridades em relação à seleção e aquisição do material que 

compõe o acervo da biblioteca. A implementação de uma política possibilita que a 

coleção seja atualizada de forma consistente, qualitativa e quantitativamente.  

O Plano de Atualização do Acervo da Biblioteca da Faculdade Nova Roma 

tem como propósito:  

- Estabelecer critérios que discipline o crescimento racional e equilibrado do 

acervo, evitando a inclusão de títulos de qualidade duvidosa em detrimento de 

outros fundamentais e relevantes; 

- Determinar critérios para duplicação de títulos e prioridade de aquisição de 

materiais; 

- Atender a demanda dos cursos de graduação seguindo os critérios de 

responsabilidade e prioridade de aquisição. 

 
6.4.2.1 Atualização do Acervo 
 

A atualização do acervo da biblioteca e aquisição de materiais de apoio 

atendem as seguintes finalidades: 

- Dar apoio e suporte bibliográfico aos programas de ensino, pesquisa e 

extensão oferecidos pela Instituição;  

- Atender a demanda da comunidade interna (professores, alunos e 

funcionários); 

- Fornecer obras de informação que elevem o nível de conhecimento geral e 

específico da comunidade acadêmica. 

 
6.4.2.2 Fontes para Seleção 
 

Os seguintes documentos são utilizados como fonte de informações sobre 

que obras selecionar: 

- Plano de curso de cada disciplina priorizando literatura básica; 

- Bibliografia indicada por professores e coordenadores a partir da bibliografia 

complementar dos planos de curso; 
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- Materiais distribuídos por editoras e livrarias. 

 

6.4.2.3 Critérios para a Seleção Qualitativa 
 

O estabelecimento de critérios que disciplinem a seleção e aquisição de obras 

se baseia nos seguintes itens: 

- Adequação do material aos objetivos e nível educacional da Instituição; 

- Autoridade do autor e editor; 

- Atualidade da obra; 

- Qualidade física e técnica; 

- Escassez de material sobre o assunto na coleção para atender critério 

máximo de avaliação do MEC; 

- Custo justificável; 

- Idioma acessível à maioria dos usuários, preferencialmente em português. 

A participação dos docentes é decisiva para a atualização do acervo, visto 

que estes são conhecedores da literatura nas suas respectivas áreas e, podem 

assim, selecionar criteriosamente o material a ser adquirido. 

 
6.4.2.4 Critérios para a Seleção Quantitativa 
 

Quantos aos critérios que estão relacionados à quantidade de títulos e 

exemplares foram estabelecidos os seguintes parâmetros: 

- Livro Texto Nacional: São adquiridos em processo contínuo, visando atender 

as recomendações do MEC, que variam de ano para ano; 

- Livro Texto Importado: Os livros importados são adquiridos quando não 

existe uma adequada tradução em português. Neste caso o livro-básico em outro 

idioma não é adquirido na mesma proporção do livro básico nacional. É adquirido 

apenas um exemplar de cada título; 

- Literatura complementar e/ou atualização: Compõe-se de livros nacionais ou 

importados necessários à complementação e atualização da bibliografia básica 

segundo conteúdo programático das disciplinas ministradas em cada curso; 

- Periódicos: São adquiridos quando comprovada a necessidade, atendendo 

ao projeto pedagógico de cada curso. 
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Para cancelamento de assinaturas de periódicos são avaliadas as seguintes 

situações: 

- Sempre que for editado um novo título, mais abrangente do que o existente 

no acervo da biblioteca; 

- Quando não mais existir interesse no título pelo curso solicitante; 

- Quando o título não apresentar utilização devidamente comprovada em 

estatística de uso. 

- Multimeios: Assinaturas eletrônicas de livros. Fazem parte do Programa de 

Certificação da Fundação Getúlio Vargas.  

 
6.4.2.5 Responsabilidade pela Aquisição e Seleção do Material Bibliográfico 
 

Cabe à parceria Bibliotecária e corpo docente, em conjunto, a 

responsabilidade pela seleção qualitativa e quantitativa do acervo a ser adquirido e 

fazer cumprir esta política. 

Devido às restrições orçamentárias e à grande quantidade de documentos 

produzidos nas diversas áreas do conhecimento, torna-se impossível para qualquer 

biblioteca universitária adquirir todo o material bibliográfico disponível no mercado 

editorial. Sendo assim são estabelecidas as seguintes prioridades para aquisição de 

material bibliográfico: 

- Bibliografia básica e complementar de livros e obras de referência para os 

cursos de graduação; 

- Assinaturas de periódicos cujos títulos já fazem parte da lista atual conforme 

indicação dos docentes; 

- Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material, seguindo 

critérios do INEP/MEC por cada tipo de suporte. 

Para atender os cursos a serem oferecidos, a Faculdade Nova Roma 

ampliará o acervo da biblioteca conforme cronograma apresentado a seguir:  

 

CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E EXPANSÃO DO ACERVO 

ACERVO 

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tít. Vol. Tít. Vol. Tít. Vol. Tít. Vol. Tít. Vol. 
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Livros 1500 8400 1600 8700 1700 9000 1800 9300 1900 9600 

Periódicos 
35 - 35 - - 40 - 45 - 

Jornais e 
Revistas 18 - 18 - 20 - 20 - 22 - 

Multimídia 19 - 19 - 22 - 22 - 24 - 

 
O planejamento econômico-financeiro reserva dotação orçamentária 

aproximadamente de1% do faturamento para aquisição, expansão e atualização do 

acervo. 

 
6.5 Salas de Apoio de Informática 
 

Os equipamentos e instrumentos dos laboratórios de informática estão 

adequados às normas e padrões de qualidade e adequabilidade aos objetivos e 

anseios pedagógicos da Faculdade Nova Roma, e atendem às necessidades 

institucionais, considerando ainda as normas de segurança, o espaço físico, o 

acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade, os serviços, o 

suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de informática inovadores. 

Em todos os cursos da Instituição são realizadas atividades acadêmicas 

desenvolvidas nos laboratórios de informática, sempre sob a supervisão de pessoal 

qualificado. 

A Coordenação Pedagógica está encarregada de definir junto às 

coordenações de cursos a utilização dos espaços e o desenvolvimento das práticas 

acadêmicas, sendo de sua competência afixar nos quadros de aviso, semanalmente, 

a pauta de acesso, com indicativo de turmas, horários e os nomes dos professores 

e/ou técnicos responsáveis pelo acompanhamento dos estudantes. 

O acesso aos laboratórios de informática poderá ser individual, a juízo do 

professor da disciplina e sob autorização do Coordenador do Curso, ou em turmas 

com número de estudantes definido pelo professor, segundo a natureza das práticas 

discentes. 

A Faculdade Nova Roma dispõe de 5 (cinco) laboratórios de informática. Nos 

laboratórios são disponibilizados recursos de software, hardware e suporte, 

necessários ao bom desempenho das disciplinas que utilizam seus recursos. 
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Nesses laboratórios são realizadas atualizações periódicas conforme a 

necessidade das disciplinas. As manutenções preventivas são realizadas 

diariamente visando o perfeito funcionamento de todas as máquinas, sendo 

executadas por pessoal especializado e, quando não for possível resolver o 

problema na Instituição, será encaminhado para uma empresa terceirizada, 

especializada em manutenção. 

 
 
 
6.6 Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos 
 

Na expansão da infraestrutura física da Faculdade Nova Roma serão 

observadas as seguintes diretrizes gerais:  

a) atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT/NBR quanto à iluminação, à ventilação, à refrigeração, à acústica e ao 

mobiliário;  

b) atendimento aos requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras de 

necessidades especiais;  

c) atendimento às normas de segurança. 

A expansão da infraestrutura física da, atendendo ao previsto neste PDI, far-

se-á conforme o cronograma a seguir apresentado: 

 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

ACERVO 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

2016 2017 2018 2019 2020 

Sala de Aula 24 26 28 30 32 

Salas de 
Professores 01 01 02 02 02 

Gabinetes para 
Coordenadores de 
Cursos 

03 03 04 04 05 

Auditório 01 01 01 01 01 

Biblioteca 01 01 01 01 01 

Laboratório de 
Informática 03 03 04 04 04 
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Empresa Júnior 01 01 01 01 01 

Laboratório de 
Prática Contábil 01 01 01 01 01 

Prática Jurídica 01 01 01 01 01 

 
 

A seguir é apresentado o cronograma de expansão dos equipamentos de 

informática da Faculdade Nova Roma para o período 2016/2020: 

 
 

CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE 
INFORMÁTICA E LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

ACERVO 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

2016 2017 2018 2019 2020 

Microcomputadores 75 75 90 90 105 

Estabilizadores 75 75 90 90 105 

Nobreaks 02 02 03 03 03 

Impressoras a Jato 
de Tinta 01 01 01 02 02 

Impressoras a Laser 01 01 01 02 02 

Laboratório de 
Prática Contábil 02 02 02 02 02 

Empresa Júnior 02 02 02 02 02 

Prática Jurídica 06 06 08 10 10 

Equipamentos para 
o Laboratório de 
Informática 

10 10 15 20 25 

 
A manutenção dos equipamentos, dependendo de sua amplitude, é 

executada por funcionários da própria Instituição ou através de contratos com os 

fornecedores dos equipamentos. A reposição dos materiais de consumo é realizada 

de modo compatível com a demanda das atividades realizadas em cada semestre. 

A conservação e atualização dos equipamentos são feitas a partir de uma 

análise periódica dos funcionários da própria Instituição, os quais verificam a 

necessidade de se adquirir novos equipamentos e/ou atualizar os existentes. 
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A atualização dos softwares também é feita através de análise periódica dos 

funcionários, consideradas as sugestões de docentes que utilizam os laboratórios de 

informática como suporte para o desenvolvimento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.  

 

 

7 PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO 
DIFERENCIADO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 

 
Acessibilidade é um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. Deve estar presente nos espaços, no meio físico, no 

transporte, na informação e comunicação, inclusive nos sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação, bem como em outros serviços e instalações abertos ao 

público ou de uso público, tanto na cidade como no campo.  

É um tema ainda pouco difundido, apesar de sua inegável relevância. 

Considerando que ela gera resultados sociais positivos e contribui para o 

desenvolvimento inclusivo e sustentável, sua implementação é fundamental, 

dependendo, porém, de mudanças culturais e atitudinais. Assim, as decisões 

governamentais e as políticas públicas e programas são indispensáveis para 

impulsionar uma nova forma de pensar, de agir, de construir, de comunicar e de 

utilizar recursos públicos para garantir a realização dos direitos e da cidadania. 

Considerando as previsões legais, referentes à Educação Superior no Brasil, 

a Faculdade Nova Roma, mantida pelo Centro Brasileiro de Profissionalização 

Empresarial Ltda.- CBPE, que conta com o trabalho de uma equipe de profissionais, 

com experiência no Ensino Superior cuja missão é “promover o desenvolvimento 

e a excelência na formação e no aperfeiçoamento de profissionais nas 

diversas áreas de atuação, os quais sejam capazes de atender às demandas do 

mercado e às necessidades da sociedade, com capacidade para diagnosticar, 

desenvolver e implementar mudanças que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, de forma geral, e, em particular, do Estado de 

Pernambuco e da Região Nordeste do Brasil”, conscientes e comprometidos com 

o oferecimento de educação de qualidade; preocupados com questões de inclusão e 

ao acesso e permanência de pessoas com deficiências e tendo em vista os 

princípios apresentados na legislação brasileira, como: a Lei nº 10.098/00 que 
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estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; a Lei nº10.436/02, 

que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, a Lei no 10.861, de 14 de 

abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES; a lei nº 13.146/15, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); o Decreto nº 5.296/04 que 

regulamenta as Leis nº 10.048 e 10.098, com ênfase na Promoção de 

Acessibilidade; o Decreto nº 5.626/05 que regulamenta a Lei 10.436 que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e o Decreto no 186/08 que aprova o 

texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, define, 

dentre seus documentos, adequações quanto o processo de inclusão e acesso e 

permanência de pessoas com deficiência na faculdade nova roma.  O Plano de 

Promoção de Acessibilidade e de atendimento diferenciado a pessoas com 

deficiências proporcionará a implementação de medidas apropriadas para assegurar 

o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 


