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 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI 
 

1 - DA CONCEPÇÃO 

O Projeto Pedagógico Institucional – PPI é um instrumento político, filosófico e teórico-
metodológico que norteará as práticas acadêmicas da FFC, tendo em vista a trajetória histórica, 
inserção regional, missão, finalidades e objetivos, já descritos neste PDI. 

É uma declaração de uma identidade institucional; uma explicitação da linha filosófico-
pedagógica que fundamentará todos os cursos, programas e projetos da FFC na direção de afirmar o 
princípio do funcionamento orgânico da Instituição (no sentido de corpo único, integrado e em interação 
dialógica) e favorecer a conquista de uma excelência reconhecida pelos atores internos e pela 
sociedade como um todo. 

O PPI sintetiza as discussões travadas no seio dos atores envolvidos no projeto de 
idealização da FFC, constituindo-se num produto coletivamente construído que sistematiza e 
consubstancia teorias, reflexões e práticas que estarão presentes no cotidiano da Instituição. 

A elaboração do PPI superou os desafios próprios do exercício da participação e do 
compartilhamento, num trabalho efetivamente cooperativo, porque produto de negociação e confronto 
provenientes do pluralismo de idéias dos diferentes atores institucionais envolvidos. A diversidade de 
saberes e práticas, próprias da heterogeneidade da formação dos profissionais, se, por um lado, 
refletiu-se em diferentes e divergentes percepções e propostas em torno do fenômeno educativo, por 
outro, ampliou e enriqueceu os debates, contribuindo decisivamente para a qualificação teórica de todo 
o conjunto das políticas institucionais.  

Do ponto de vista do conhecimento e do saber, a FFC procurará refletir e incorporar as mais 
recentes teorizações e princípios pertinentes. Do ponto de vista do desenvolvimento regional, buscará 
promover a sua contribuição para as necessidades do mercado de trabalho, sem, contudo, perder de 
vista o perfil do egresso que pretende formar.  

Dessa forma, pode-se construir um quadro de referência conceitual e metodológica que 
norteará a realização da missão institucional, na medida em que estabelece os parâmetros de 
condução das atividades acadêmicas e apresenta políticas institucionais compostas por um conjunto 
de estratégias necessárias à consecução dos objetivos maiores da educação superior e da Instituição.  

Em sua fundamentação, o PPI expressa uma visão de mundo e do papel da educação 
superior, ao mesmo tempo em que explicita o papel da Instituição e sua contribuição social nos âmbitos 
regional e nacional, por meio do ensino, da investigação científica e da extensão na busca da 
articulação entre o real e o desejável. Trata-se de uma projeção dos valores originados da identidade 
da Instituição, materializados no seu fazer específico, cuja natureza consiste em lidar com o 
conhecimento, e que deve delinear o horizonte de longo prazo, não se limitando, portanto, a um 
período de gestão. 

Os fundamentos do PPI da FFC orientarão o projeto educativo de forma articulada e não 
deixarão à margem os compromissos sociais da Instituição. O cotidiano educacional mediante o 
exercício do princípio da liberdade de ensino se complementará com os compromissos sociais e 
conferirá ao PPI o caráter plural da Instituição. Assim, os fundamentos do processo educativo criarão 
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as condições para que o PPI possa legitimamente materializar-se, articulando a pluralidade de idéias e 
propostas que caracterizarão a FFC. 

Na construção do PPI teve-se como pressuposto que um projeto educativo é parte 
indissociável dos projetos sociais e culturais que o compõem. Entre suas características básicas estão:  

a) identificar uma proposta pedagógica; 

b) entender o “ser humano” como foco de sua concepção;  

c) orientar-se por uma visão educativa e em um estilo de ensino-aprendizagem;  

d) comprometer os contextos social, econômico e cultural no qual se desenvolve o processo 
educacional;  

e) pautar-se pela ação integrada de gestores, docentes, alunos e técnico-administrativos. 

Para elaboração do PPI tomou-se como referência o Plano Nacional de Graduação, proposto 
pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras – FORGRAD; as propostas 
de reformulação para a educação superior divulgadas pela UNESCO por meio do documento 
“Tendências da Educação Superior para o Século XXI”; a Lei nº 9.394, de 20/12/1996, que estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 
10.172, de 09/01/2001; o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (Lei nº 
10.861, de 14/04/2004); além das diversas normatizações do Ministério da Educação sobre a nova 
ótica do ensino superior. 

Dessa forma, os princípios filosóficos gerais que orientarão o desenvolvimento do projeto 
educacional da Instituição são:  

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na Instituição;  

II – liberdade de aprender, ensinar, investigar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber; 

III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – valorização do profissional da educação; 

VI – gestão democrática do ensino, assegurada a existência de órgãos colegiados 
deliberativos, dos quais participarão os segmentos da comunidade acadêmica e representantes da 
comunidade; 

VII – garantia de padrão de qualidade; 

VIII – valorização da experiência extra-acadêmica; 

IX – vinculação entre educação, mercado de trabalho e práticas sociais. 
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2. POLÍTICAS DE ENSINO 

A FFC ao definir os termos da sua política para o ensino superior toma como ponto de partida 
a compreensão de que esta se insere em um contexto multifacetário, marcado por transformações 
econômicas, sociais e culturais. À luz desse entendimento e das orientações formuladas no interior da 
política educacional brasileira, a FFC elegeu como sua função primeira empreender um processo 
educativo que contribua para o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua formação profissional.  

Almeja, dessa forma, formar pessoas de visão transcendente aos aspectos técnicos da sua 
área de atuação, capazes de aplicar o conhecimento produzido, mas também de criticá-lo e oferecer 
soluções práticas diante das mudanças que se apresentam.  

Nesse sentido, abandona a formação estritamente técnica e de caráter “enciclopédico”, 
baseada em procedimentos e métodos de ensino que privilegiam a memorização e a apreensão 
acrítica de conceitos e valores, para se estruturar em torno de uma proposta avançada, tendo por base 
inovações de caráter pedagógico que buscam a formação de consciências criativas e não repetidoras 
de conteúdos. 

A ação do ensino é fundamentada na construção de um processo de socialização do 
conhecimento. O ensino deve permitir um crescimento progressivo do conhecimento, dinâmico como 
um processo estrutural de construção. Deve-se priorizar a articulação entre teoria e prática através de 
ações propostas tanto em nível curricular e em atividades complementares, quanto pelo envolvimento 
dos docentes e a integração das diversas áreas do conhecimento. 

 

3 POLÍTICA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E A PROPOSTA PARA PROMOÇÃO DA AUTONOMIA 
ACADÊMICA NA IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS 

A delimitação da autonomia acadêmica da FFC está contida no parágrafo único do artigo 1º 
do seu Regimento, que dispõe que a Instituição possui sua autonomia limitada pela legislação de 
ensino superior vigente. As atribuições deliberativas e normativas dos órgãos colegiados da FFC são 
compatíveis com a autonomia acadêmica na implantação dos projetos pedagógicos dos cursos da IES. 

Compete ao Conselho Administrativo Superior, órgão máximo de natureza normativa, 
consultiva e deliberativa que conta com a participação de todos os segmentos da comunidade 
acadêmica (inclusive representantes docentes e discentes), deliberar sobre a criação, organização, 
modificação, suspensão ou extinção de cursos de graduação, pós–graduação e sequenciais, suas 
vagas, planos curriculares, aprovar projetos pedagógicos dos cursos e questões sobre sua 
aplicabilidade, na forma da legislação vigente. 

Portanto, observadas as limitações de autonomia da Instituição, o ensino de graduação deve 
estar em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, buscando formar profissionais capazes 
de incorporar uma sociedade mais humanitária, atuando sobre grupos populacionais e/ou indivíduos no 
atendimento de suas necessidades. 

Para tanto, é necessário considerar o egresso como agente transformador do processo 
social, com formação humanística, crítica e reflexiva, com competência técnica, científica e política, 
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baseada em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, 
dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade. 

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 
representam orientações para a elaboração dos Projetos Pedagógicos de Cursos – PPCs. As 
propostas de formação são construídas a partir das competências básicas e devem ser pautadas na 
organização de conhecimentos e habilidades, na capacidade de relacionar a teoria com a prática e na 
preparação para o trabalho e a cidadania. 

Focada nessas premissas norteadoras, a política de ensino da FFC estará pautada nas 
seguintes diretrizes: 

- estímulo a formação generalista, interdisciplinar e pluralista, respeitada a especificidade do 
conhecimento; 

- incentivo a sólida formação geral, necessária para que o egresso possa vir a superar os 
desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento; 

- incentivo à formação para a cidadania, respeito às diferenças de etnia/raça, cor, classe 
social, diversidade social e gênero; 

- fortalecimento da articulação da teoria com a prática, valorizando a investigação científica 
individual e coletiva, assim como os estágios, as atividades complementares e a participação em 
atividades de extensão; 

- articulação entre o ensino, a investigação científica e a extensão; 

- avaliação periódica das atividades desenvolvidas; 

- acompanhamento dos egressos. 

 

4 POLÍTICAS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

A FFC desenvolverá atividades de investigação científica nas suas áreas de atuação 
acadêmica, desenvolvendo ações que proporcionem contribuições teóricas e práticas ao ensino e à 
extensão. 

As atividades de investigação científica estarão voltadas para a resolução de problemas e de 
demandas da comunidade na qual está inserida e alinhada a um modelo de desenvolvimento que 
privilegia, além do crescimento da economia, a promoção da qualidade de vida. 

De acordo com o seu Regimento, a FFC incentivará a investigação científica por todos os 
meios ao seu alcance, principalmente através: 

I – do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em qualquer atividade 
didático–pedagógica; 

II – da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, biblioteca, documentação 
e divulgação científica; 



 

  

 

7 

 

III – da formação de pessoal em cursos de pós–graduação; 

IV – da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de determinados 
projetos; 

V – da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa; 

VI – do intercâmbio com instituições científicas; e  

VII – da programação de eventos científicos e participação em congressos, simpósios, 
seminários e encontros. 

A investigação científica deverá ser desenvolvida em todos os cursos da Faculdade, 
envolvendo professores e alunos. 

A Faculdade, com vistas ao desenvolvimento da investigação científica, envidará esforços no 
sentido da fixação de professores, inclusive através de mecanismos de estímulo financeiro aos 
professores-pesquisadores, tornando-os disponíveis a essa atividade, sem prejuízo dos seus trabalhos 
no campo do ensino. 

As atividades de investigação científica serão coordenadas pela Coordenadoria de 
Planejamento, Investigação Científica e Extensão, sob a supervisão da Diretoria Acadêmica. A 
execução dos projetos de investigação científica, na FFC, será disciplinada por resolução do Conselho 
Administrativo Superior 

Para executar as atividades de investigação científica a FFC poderá alocar recursos próprios 
de seu orçamento anual e/ou fazer uso da captação de recursos de outras fontes. Para financiamento 
de projetos, a seleção contemplará, entre outros, os seguintes critérios gerais:  

a) relevância do tema proposto;  

b) concordância entre a proposta apresentada e os recursos orçamentários existentes;  

c) cronograma de trabalho. 

 

5 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

A FFC desenvolverá atividades de extensão, compreendendo atividades que visam promover 
a articulação entre a Instituição e a comunidade, permitindo, de um lado, a transferência para 
sociedade dos conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e investigação científica, 
assim como, a captação das demandas e necessidades da sociedade, pela Instituição, permitindo 
orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos.  

As atividades extensionistas têm como objetivos:  

- articular o ensino e a investigação científica com as demandas da sociedade, buscando o 
compromisso da comunidade acadêmica com interesses e necessidades da sociedade organizada, em 
todos os níveis (sindicatos, órgãos públicos, empresas, categorias profissionais, organizações 
populares e outros organismos); 
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- estabelecer mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber popular, visando 
uma produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade, com permanente interação 
entre teoria e prática; 

- democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade na vida da 
Instituição de Ensino Superior; 

- incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência social 
e política, formando profissionais-cidadãos; 

- participar criticamente das propostas que visem o desenvolvimento regional, econômico, 
social e cultural; 

- contribuir para reformulações nas concepções e práticas curriculares; 

- favorecer a reformulação do conceito de “sala de aula”, que deixa de ser o lugar privilegiado 
para o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, caracterizada pela interação 
recíproca de professores, alunos e sociedade, ocorrendo em qualquer espaço e momento, dentro e 
fora dos muros da Instituição de Ensino Superior. 

De acordo com o Regimento da FFC, os programas de extensão, articulados com o ensino e 
investigação científica, desenvolvem–se sob a forma de atividades permanentes em projetos. Os 
serviços são realizados sob a forma de: 

I – atendimento à comunidade, diretamente ou por meio de instituições públicas e privadas; 

II – participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica; e 

III – promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas. 

As atividades de extensão, no âmbito da FFC, serão realizadas sob a forma de: 

- Cursos de Extensão: são cursos ministrados que têm como requisito algum nível de 
escolaridade, como parte do processo de educação continuada, e que não se caracterizam como 
atividades regulares do ensino de graduação; 

- Eventos: compreendem ações de interesse técnico, social, cientifico, esportivo e artístico 
como ciclo de estudos, palestras, conferencias, congressos, encontros, feira, festival, fórum, jornada, 
mesa redonda, reunião, seminários e outros. 

- Programas de Ação Contínua: compreendem o conjunto de atividades implementadas 
continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a integração social e a 
integração com Instituições de Ensino; 

- Prestação de Serviços: compreende a realização de consultorias, assessoria, e outras 
atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos humanos e materiais da 
Faculdade. 
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A extensão deverá ser desenvolvida em todos os cursos da Faculdade, envolvendo 
professores e alunos. Deverá traduzir-se em ações concretas que rompam com o elitismo e atendam 
às necessidades da população. 

As atividades de extensão serão coordenadas pela Coordenadoria de Planejamento, 
Investigação Científica e Extensão, sob a supervisão da Diretoria Acadêmica.  

Para executar as atividades de extensão a FFC poderá alocar recursos próprios de seu 
orçamento anual e/ou fazer uso da captação de recursos de outras fontes. 

 

6 POLÍTICAS DE GESTÃO ACADÊMICA 

O modelo desenhado para a FFC dispõe de organização formal com estrutura simples, que 
visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade para responder às necessidades da Instituição e 
às exigências modernas de gestão. Tal modelo permite ainda ampliar a transparência, a rapidez das 
respostas e a comunicação entre os segmentos que compõem a dinâmica institucional.  

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela 
formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, que se interpenetram, objetivando a 
qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a implantação das medidas propostas e 
do crescimento institucional. 

Os órgãos de deliberação e de execução foram concebidos com poucos níveis hierárquicos, 
uma vez que a hierarquia menos extensa contribui para tornar mais fácil a comunicação; exige menor 
controle burocrático; facilita a gestão de processos e de rotinas e a delegação de competências, 
podendo-se obter, em conseqüência, maior envolvimento da comunidade acadêmica, técnica e 
administrativa. Essa estrutura permite instaurar processos de decisão mais ágeis, com participação dos 
diferentes segmentos da comunidade interna, possibilitando para cada setor autonomia e 
responsabilidade pelas decisões adotadas. 

No que se refere à gestão institucional, esta exige que a função gerencial seja desenvolvida 
em todos os níveis hierárquicos da Instituição e tenha a capacidade de responder às demandas e às 
expectativas da comunidade interna e externa; reconstruir, quando se fizer necessário, as idéias e os 
conteúdos do PDI; acompanhar as mudanças políticas, econômicas, sociais, demográficas e culturais 
que afetam a Instituição e o ensino superior; aperfeiçoar o processo de avaliação de modo a reunir 
estudos e orientações que subsidiem cientificamente a decisão e a implementação de medidas que 
conduzam à execução do PDI.  

 

7 POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL 

A política de inclusão social estabelecida pela FFC tem como objetivo principal proporcionar 
condições de acesso ao ensino superior a grupos historicamente discriminados, tendo como 
perspectiva básica direitos e oportunidades iguais para todos os cidadãos.  

A educação inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. Implica 
não apenas o acesso à educação, mas principalmente, a permanência na Instituição de pessoas 
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portadoras de necessidades especiais, sem qualquer tipo de discriminação. Exige o atendimento, em 
condições igualitárias a despeito das características, desvantagens ou dificuldades que essas pessoas 
possam apresentar. 

A proposta de inclusão social da FFC fundamenta-se, prioritariamente, na maior 
democratização do acesso dos segmentos menos favorecidos da sociedade a seus cursos, sem 
comprometimento do critério de mérito como legitimador desse acesso. Dessa forma, a inclusão social 
não se refere apenas à questão racial e, por esta razão, tem de ser vista de forma mais abrangente, 
envolvendo padrão econômico e necessidades especiais. 

São objetivos da política de inclusão social:  

- Ampliar as possibilidades de acesso e a permanência de alunos negros e afro-
descendentes; a alunos de baixa renda, que não têm condições de arcar integralmente com os custos 
de sua formação superior; e a alunos egressos de escolas públicas; 

- Possibilitar o acesso e a permanência de alunos portadores de necessidade especiais, em 
igualdade de condições com as demais pessoas;  

- Atuar positivamente na superação das barreiras educacionais que dificultam o acesso e a 
permanência ao ensino superior. 

A FFC mediante apoio às iniciativas voltadas ao acesso de estudantes negros e afro-
descendentes ao ensino superior, o desenvolvimento de cursos complementares e a elaboração de 
estratégias para o acompanhamento do desempenho acadêmico de estudantes negros e afro-
descendentes, pretende auxiliar no Projeto Nacional de Inclusão Social do governo federal. 

A FFC também desenvolverá uma política de apoio aos alunos carentes. Por meio de várias 
ações, a Instituição facilitará a continuidade de estudos de seus alunos mediante um plano de 
incentivos financeiros, que abrange uma política de concessão de bolsas de estudos e descontos 
diversos. Todos os descontos e benefícios concedidos pela Instituição serão vinculados ao 
desempenho acadêmico do aluno e seguem regras próprias para cada caso. 

Além disso, a FFC providenciará o seu cadastro no Programa de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior – FIES, permitindo que os seus alunos possam ser beneficiados com o 
financiamento concedido, e a sua adesão ao Programa Universidade para Todos – ProUni, viabilizando 
mais um mecanismo de inserção e manutenção de alunos de baixa renda sem diploma de nível 
superior. 

A FFC apoiará seus alunos em suas dificuldades de aprendizagem, orientando-os e 
estimulando-os a superá-las mediante o acompanhamento de professores, Coordenadores de Curso, 
Núcleo Docente Estruturante, Núcleo de Apoio Psicopedagógico e também por meio de oferecimento 
de cursos e oficinas de nivelamento e recuperação. 

A FFC, em sintonia com as novas demandas apresentadas pelo avanço da tecnologia da 
informação e com as políticas governamentais para o setor, desenvolverá uma política de inclusão 
digital, como estratégia específica de inclusão social. 

A política de inclusão digital da FFC possui os seguintes objetivos: 
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- contribuir para o processo de inclusão digital de forma integradora, envolvendo a construção 
do conhecimento e o desenvolvimento da pessoa; 

- garantir o direito à comunicação em redes de computadores aos cidadãos que não possuam 
condições financeiras para adquirir equipamentos e serviços que a propiciem; 

- estabelecer mecanismos democráticos de acesso à informação e às novas tecnologias; 

- incentivar o processo permanente de auto-aprendizado e de aprendizado coletivo em 
tecnologias de tratamento da informação; 

- fortalecer a organização de comunidade e a democracia participativa, mediante a criação de 
listas de discussão, sítios para a divulgação de informações e notícias, fóruns eletrônicos para debate e 
outras modalidades de interação da comunidade; 

- capacitar para a formação de multiplicadores, aptos a atuar em programas de inclusão 
digital desenvolvidos no ambiente interno e externo da Instituição, envolvendo sindicatos, associações, 
entre outros; 

- oferecer, aos alunos ingressantes, cursos de capacitação para uso de ferramentas básicas 
em informática, correio eletrônico institucional, acesso à Internet e ambiente para digitação de 
trabalhos acadêmicos. 

A FFC adotará ainda políticas de educação inclusiva voltadas para pessoas portadoras de 
necessidades especiais, possibilitando o acesso e a permanência de alunos que apresentam alguma 
deficiência. 

Para tanto, está empenhada em promover o cumprimento dos requisitos legais de 
acessibilidade, conforme determinação da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e do Decreto nº 5.296/2004 e do Decreto nº 5.626/2005, que a 
regulamentam.  

 

8 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

O trabalho desenvolvido pela FFC na área educacional refletirá o seu compromisso com a 
responsabilidade social. A Instituição tem como componentes da sua função social, entre outros:  

a) a preocupação quanto à qualidade da formação dos seus alunos e dos serviços prestados;  

b) a permanente promoção de valores éticos;  

c) a realização de programas de incentivos à comunidade acadêmica; 

d) o estabelecimento de parcerias com instituições públicas.  

O tema será inserido nas atividades de ensino, investigação científica e extensão. 
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Nas atividades de ensino serão incluídas, sempre que pertinente, no conteúdo dos 
componentes curriculares, temas de responsabilidade social. Além disso, serão realizados cursos e 
eventos diversos versando sobre a temática.  

As atividades de investigação científica serão voltadas para a resolução de problemas e de 
demandas da comunidade na qual a Instituição está inserida, fortalecendo o compromisso institucional 
com o desenvolvimento da região.  

Na extensão, a FFC desenvolverá atividades sobre temas relevantes que tenham impacto de 
melhoria na sociedade quanto à inclusão social; desenvolvimento econômico e social; defesa do meio 
ambiente e memória cultural.  

A proposta de inclusão social da FFC fundamenta-se, prioritariamente, na maior 
democratização do acesso dos segmentos menos favorecidos da sociedade a seus cursos, sem 
comprometimento do critério de mérito como legitimador desse acesso. Dessa forma, a inclusão social 
não se refere apenas à questão racial e, por esta razão, tem de ser vista de forma mais abrangente, 
envolvendo padrão econômico e necessidades especiais. 

A FFC adotará ainda políticas de educação inclusiva voltadas para pessoas portadoras de 
necessidades especiais, possibilitando o acesso e a permanência de alunos que apresentam alguma 
deficiência. 

 

9 SELEÇÃO DE CONTEÚDOS 

Os conteúdos serão selecionados tendo em vista o perfil do egresso, as competências e 
habilidades a serem desenvolvidas. Nessa seleção deverão ser observados alguns critérios gerais, 
entre os quais cabe destacar:  

- relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições regionais, guardando-
se sua inserção no contexto nacional e internacional, bem como considerando as expectativas dos 
diferentes segmentos sociais no que se refere à atuação dos profissionais da área; 

- atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos produzidos e pela 
releitura sistemática dos disponíveis, com referência a padrões regionais, nacionais e internacionais do 
avanço científico-tecnológico e à universalidade do conhecimento; 

- potencialidade para o desenvolvimento intelectual dos alunos, permitindo-lhes lidar com 
mudanças e diversidades de ordens diversas, e a busca, avaliação e seleção crítica de novas 
informações em diversificadas fontes; 

- conteúdos estruturantes de diferentes campos de conhecimento, com maiores 
possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas de estudos e integração vertical, 
passíveis de organizar a aprendizagem do aluno em níveis crescentes de complexidade. 

A cultura, os interesses e as características dos alunos também serão critérios centrais 
considerados na seleção e na organização dos conteúdos ministrados nos cursos oferecidos pela FFC. 
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10 PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

A aprendizagem é entendida como processo de construção de conhecimentos, competências 
e habilidades em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso 
capacidades pessoais. Dessa forma, é abandonada a relação na qual o aluno coloca-se no processo 
de ensino-aprendizagem numa posição de expectador, limitando-se apenas a captar o conhecimento 
transmitido pelo professor.  

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos de sua própria 
aprendizagem, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com metodologias de 
ensino voltadas para a construção de conhecimentos, competências e habilidades.  

O professor passa, então, a desempenhar o papel de incentivador, garantindo situações que 
estimulem a participação ativa do aluno no ato de aprender; e de orientador, auxiliando a formação de 
conhecimentos, competências e habilidades. 

Assim, os métodos e técnicas de ensino-aprendizagem devem ser cuidadosamente 
selecionados e planejados pelo corpo docente da FFC, observando-se a necessidade de propiciar 
situações que:  

a) viabilizem posicionamentos críticos;  

b) proponham problemas e questões, como pontos de partida para discussões;  

c) definam a relevância de um problema por sua capacidade de propiciar o pensar, não se 
reduzindo, assim, à aplicação mecânica de fórmulas feitas;  

d) provoquem a necessidade de busca de informação;  

e) enfatizem a manipulação do conhecimento, não a sua aquisição;  

f) otimizem a argumentação e a contra-argumentação para a comprovação de pontos de 
vista;  

g) dissolvam receitas prontas, criando oportunidades para tentativas e erros;  

h) desmistifiquem erros, desencadeando a preocupação com a provisoriedade do 
conhecimento, a necessidade de formulação de argumentações mais sólidas;  

i) tratem o conhecimento como um processo, tendo em vista que ele deve ser retomado, 
superado e transformado em novos conhecimentos. 

A adoção desses critérios neutraliza a preocupação em repassar conhecimentos a serem 
apenas copiados e reproduzidos, estimulando e facilitando a busca do conhecimento de forma 
autônoma, assim como o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas ao perfil do 
egresso 

Os professores dos cursos devem utilizam diversos métodos e técnicas no desenvolvimento 
de seus componentes curriculares, observando sempre as vantagens e as limitações de cada um.  
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A opção, inicialmente apresentada para os cursos, é pela utilização nos componentes 
curriculares teóricos, como regra geral, da técnica de aula expositiva nas suas formas participativa e 
dialógica, sendo, entretanto, livre a utilização, por parte do professor, de todas as demais técnicas.  

No caso da técnica de aula expositiva nas suas formas participativa e dialógica, a atuação do 
professor não se restringe à mera transmissão de conhecimentos, sendo-lhes destinada a tarefa mais 
importante de desenvolver no aluno o hábito de trazer para debate questões que ultrapassem os 
rígidos limites teóricos, levando-os, assim, a repensar o conhecimento. 

Também como opção metodológica para os diversos componentes curriculares que 
compõem a matriz curricular dos cursos da FFC, pode-se citar a utilização de investigações científicas 
pontuais voltadas para o aprofundamento e o aperfeiçoamento do conhecimento, assim como para o 
desenvolvimento de competências e habilidades. 

Além disso, serão desenvolvidas, entre outros métodos e técnicas, as seguintes opções: 
aulas práticas, com exercícios simulados; aulas de campo, com visitas orientadas; estudos de casos, 
elaboração de trabalhos práticos e produção de textos; seminários ministrados por especialistas, 
pesquisadores, ou pelos próprios alunos, sob orientação docente; encontros interdisciplinares, 
envolvendo mais de um componente curricular e/ou profissionais de outras áreas; e etc. 

 


