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APRESENTAÇÃO 

 O IES-Materdei teve seu primeiro PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL-PDI aprovado através da Portaria nº 995, de 14 de abril de 2004, 

publicada no DOU em 15 de abril de 2004, no mesmo ato de seu credenciamento. Em 

decorrência da proximidade do término da vigência do PDI aprovado (período 2002 a 

2006) e dando continuidade ao trabalho que vem sendo realizado, elaborou-se uma 

primeira atualização do PDI para 2012 a 2017, seguindo os eixos temáticos constantes 

nas Diretrizes para elaboração do PDI. 

Tendo em vista as novas instruções para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, disponibilizadas recentemente na página inicial do site 

do MEC, enquadrou-se a proposta apresentada na nova formulação, com a devida 

preocupação de preservar os conteúdos essenciais nela contidos. 

Destaca-se neste, a implantação de novos cursos, tanto de graduação como de 

pós-graduação, o aumento de vagas em cursos existentes, a utilização de novas 

tecnologias para cursos na modalidade a distância e a ampliação da estrutura física. 

O IES-Materdei quer através deste seu novo PDI ratificar o seu compromisso 

com uma educação superior de qualidade, tendo como base o respeito pelo ser humano 

e seu habitat, a produção e difusão do conhecimento como fontes geradoras de vida na 

construção de uma sociedade melhor. 
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CONCEPÇÃO DO PDI 

   

  O PDI consubstancia o planejamento estratégico do IES-Materdei. Tem como 

objetivos conceber políticas institucionais e estratégias de ensino, de produção científica 

e de geração de inovação orientadas às necessidades sociais e aos objetivos de 

desenvolvimento da região.  

  A elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional que visam definir e 

detalhar os objetivos das Instituições de Educação Superior quanto às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. São eles o (a): 

Formação de recursos humanos altamente qualificados; 

Formação e qualificação de quadros profissionais voltados ao desenvolvimento 

econômico, social, cultural, científico e tecnológico da região ou às demandas 

específicas de grupos e organizações sociais, no regime de cooperação; 

Qualidade do ensino; 

Integração das instituições de educação superior com a sociedade, especialmente 

com relação à população em sua área de influência; 

Comprometimento das instituições do Sistema com os demais sistemas de ensino e 

com o desenvolvimento científico-tecnológico da região; 

Redução de desigualdades regionais, a partir dos investimentos em ensino e 

pesquisa e da formação de professores e pesquisadores. 

 Para atingir tais objetivos, cada instituição deve elaborar, de acordo com seu 

planejamento estratégico, um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) a cada 

cinco anos. O PDI constitui o termo de compromisso da Instituição de Educação 

Superior perante o Ministério da Educação. 

Como consequências de Políticas e Diretrizes Pedagógicas, este documento 

procura ser abrangente em seus conceitos e flexível em suas orientações, refletindo a 

dinâmica dos paradigmas que regem as concepções de ensino-aprendizagem. É, 

portanto, plural em sua concepção e singular em sua orientação na busca da excelência 

dos resultados. Com isso, permite reduzir a desvinculação atual do ensino superior com 

a formação profissional demandada pelo mercado de trabalho, cada vez mais exigente.  



 Apresentando seu PDI, o IES-Materdei está propondo as metas e melhorias pelos 

quais identifica prioridades e fornece os mecanismos de integração entre as 

oportunidades de pesquisa e as necessidades sociais. 

1. PERFIL INSTITUCIONAL  

1.1 Missão, Visão e Vocação:  

A) Missão Institucional 

A Missão define a razão de ser da Instituição e reflete os motivos pelos quais o 

IES-Materdei foi criada e é mantida. Ela define como a Instituição vê sua contribuição 

em relação à sociedade em geral, respondendo à pergunta sobre porque ela existe. 

A missão proposta pela o Instituto de Ensino Superior Materdei "Prover a 

educação de alta qualidade, formando profissionais que contribuam com o 

exercício da cidadania e responsabilidade social, pautado pelos princípios éticos, 

tendo como eixo norteador a busca de um modelo de desenvolvimento 

sustentável". 

B) Visão de Futuro 

A Visão representa o estado que a Instituição busca atingir no futuro. Tem como 

intenção propiciar o direcionamento dos rumos de uma organização, de forma 

desafiadora, abrangente e detalhada. A visão permite ao IES-Materdei tomar decisões 

acerca de como pretende expandir-se no cenário local, regional e nacional. 

O parâmetro que guia a visão do IES-Materdei preconiza que a Instituição se 

propõe a “Ser reconhecido como uma instituição de excelência no atendimento as 

necessidades educacionais do norte do país, acompanhando e antecipando as 

mudanças que nela ocorrem e promovendo uma atuação eficaz e inovadora com 

vistas a compreensão, interpretação, preservação, reforço, promoção e difusão das 

culturas nacionais e regionais a partir de um contexto de pluralismo e diversidade 

cultural. Formando profissionais diferenciados, por meio da excelência acadêmica, 

inovação e interdisciplinaridade”.  



C) Vocação Global 

A vocação do IES-Materdei está centrada em dois eixos básicos. 

O primeiro eixo responde a vocação da própria instituição, a indissociabilidade 

do Ensino, Pesquisa e Extensão que consiste em centrar o ensino na busca do 

conhecimento como uma construção em ato, sem esquecer, entretanto, a multiplicação 

do saber. 

O segundo eixo responde a vocação da Amazônia: a proposta do desenvolvimento 

sustentável, convergindo o ensino, a produção do conhecimento e a extensão para essa 

finalidade. 

1.2 Histórico de Implantação e Desenvolvimento da Instituição 

O IES-MATERDEI, idealizado e fundado pelo Profa. Enfermeira Zilma Torres 

Dias, foi criado e credenciado e autorizado pela Portaria MEC 2.773 de 12 de dezembro 

do 2001, para ministrar o curso de Bacharelado em Enfermagem com a denominação de 

Instituto de Ensino Superior Materdei (IES-MATERDEI), e instalado solenemente em 

18 de março de 2002. O IES-MATERDEI é uma Instituição Particular de Ensino 

Superior, mantida pela MATERDEI ADMINISTRADORA EDUCACIONAL LTDA. 

O IES-MATERDEI está localizado no centro da Capital do Estado do Amazonas, 

Manaus. O campus do IES-MATERDEI abrange o Prédio localizado no Bairro Centro, 

Av. Leonardo Malcher 1167 (1086), onde são realizadas as maiores partes das atividades 

acadêmicas e administrativas. Funcionam próximas deste prédio outras unidades de 

atendimento a estudantes e comunidade que correspondem às estruturas da mantenedora 

(MATERDEI ADMINISTRADORA EDUCACIONAL), aonde implementou alterações 

significativas e positivas no desenvolvimento social, econômico, cultural e arquitetônico 

local. 

Embora seja uma instituição jovem, já conquistou o reconhecimento social como 

importante aparelho formador de profissionais, desempenhando um papel fundamental 

nessa área.  

1.3 Objetivos da Instituição 



A) Objetivos 

A finalidade do IES-Materdei é promover a educação superior em consonância 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tendo como objetivos: 

• Desenvolver o espírito cientifico, crítico e reflexivo e contribuir para o 

aperfeiçoamento contínuo e permanente do indivíduo e da sociedade; 

• Ministrar o ensino superior em nível de graduação e pós-graduação na 

modalidade presencial, para formar e aperfeiçoar profissionais e especialistas; 

• Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

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

publicações e de outras formas de comunicação; 

• Estender o ensino e a pesquisa a comunidade mediante a cursos e prestação de 

serviços especiais, estabelecendo, com ela, uma relação de reciprocidade; 

• Formar profissionais com visão crítica da realidade, estimulando o interesse pelo 

conhecimento e busca de soluções para os problemas mundiais, nacionais e 

regionais; 

• Exercer sua função institucional quanto a responsabilidade social; 

• Vivenciar a pratica do civismo, da liberdade, do exercício da cidadania, da fé 

religiosa e dos valores morais; 

• Atuar no Ensino Superior para atender às demandas sociais e as do mercado 

de trabalho, capacitando seus estudantes para a inserção em setores profissionais e 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira;  

• Iniciar seus estudantes no ambiente de pesquisa e investigação científica 

aplicada, favorecendo o desenvolvimento do espírito crítico e inquiridor sobre o 

homem e suas organizações; 

• Promover a divulgação de conhecimentos correlatos à formação acadêmica, 

contribuindo para a ampliação da cultura pessoal e profissional de seus estudantes 

e da comunidade em geral; 

• Desenvolver no estudante a consciência da necessidade de atualização 

permanente; 

• Perseguir a excelência acadêmica como principal propósito.  



Neste processo continuado de construção e difusão do conhecimento, das 

habilidades e atitudes, o IES-Materdei respeitará os princípios dos direitos fundamentais 

do ser humano e a liberdade de pensamento.  

1.4 Finalidades 

O IES-MATERDEI destina-se a: 

I - Promover, de forma indissociável, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

II - Fomentar o desenvolvimento tecnológico, científico, filosófico, literário, artístico e 

desportivo; 

III - Formar profissionais e especialistas de nível superior; 

IV - Preparar recursos humanos qualificados, através dos Cursos de Graduação e Pós-

graduação; 

V - Formação de cidadãos.  

1.5 Áreas de Atuação 

O IES-MATERDEI atua em Enfermagem na formação de Bacharéis em 

Enfermagem. O propósito principal do Curso de Graduação em Enfermagem do 

Instituto de Ensino Superior é oferecer uma formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, qualificando o egresso para o exercício de Enfermagem, com base no rigor 

científico e intelectual e pautado em princípios éticos; sendo este capaz de conhecer e 

intervir sobre os situações̸problemas de saúde-doença mais prevalentes no perfil 

epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 

dimensões bio-psico-sociais dos seus determinantes; além de atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano. 

1.6 Identidade da Instituição 

O IES-Materdei tem em sua identidade própria, fundamentada em um conjunto de 

valores e crenças derivado de suas concepções de Sociedade, do Ser Humano e de 

Educação. 



A) Concepção de Sociedade 

A concepção de Sociedade para o IES-Materdei considera a sociedade como o 

ambiente de suas realizações, no qual deve prevalecer o respeito mútuo, a tolerância, a 

ética, a preocupação com o meio ambiente e a busca da justiça social, da igualdade de 

oportunidades e do desenvolvimento pleno e produtivo, sem discriminações e capaz de 

garantir às gerações futuras uma qualidade de vida satisfatória.  

Neste ambiente de interações, tem-se ciência de que a medida do sucesso de uma 

Instituição de Ensino Superior está relacionada à sua capacidade de responder com 

agilidade aos anseios e necessidades sociais, na habilidade de traduzi-los em conteúdos 

pedagógicos e, por meio de tais conteúdos, desenvolver as habilidades e atitudes 

exigidas ao desempenho de um bom profissional. A Instituição assume, como um de 

seus objetivos essenciais, que seus estudantes, docentes e funcionários devem contribuir 

eficazmente para a transformação da sociedade brasileira, por meio das suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, conscientes de sua responsabilidade social.  

Para fortalecer o processo de formação de uma sociedade pluralista, há todo o 

empenho em se garantir, na busca do conhecimento e na expressão de juízos e valores 

pessoais, o clima de liberdade acadêmica, que supõe profunda responsabilidade e 

respeito integral para com os direitos do outro e as exigências do bem comum. O IES-

Materdei procura estreitar suas relações com o mundo das organizações e preparar o 

estudante para dele participar, propiciando-lhe sólida formação profissional e ética, 

capaz de oferecer ao estudante oportunidades concretas de inserção no mercado de 

trabalho. Ainda colabora com a sociedade por meio de intervenções que contribuem 

para melhorar as condições sociais de grupos ou indivíduos e a atender políticas 

públicas de ação social. 

B) Concepção do Ser Humano  

A filosofia educacional do IES-Materdei se inspira na ideia de que os processos 

educacionais nela desenvolvidos se preocupam com a formação integral de cada 

estudante, como indivíduo socialmente responsável e integrado ao mercado de trabalho 

e à comunidade. Em todas as suas atividades, a instituição pressupõe que a geração, 



preservação e transmissão de conhecimentos justificam-se como fins em si mesmos. 

Para tanto, busca:  

• Fortalecer a opção pela valorização do ser humano, o que implica o 

compromisso de colaborar na construção de uma sociedade baseada no respeito e 

na ética;  

• Constituir-se em espaço privilegiado para o desenvolvimento de práticas 

interdisciplinares;  

• Definir seu projeto acadêmico levando em conta os desafios que lhe são 

lançados pelo ambiente sociocultural, político e ético da comunidade local, do 

Brasil e do mundo. 

Reconhecendo que a opção de ingressar e permanecer no IES-Materdei é uma 

decisão soberana e pessoal, a instituição entende que esta escolha implica que seus 

alunos, docentes e funcionários são compromissados com seus propósitos, aceitam o 

compromisso de respeitar os princípios orientadores da instituição e de se empenhar 

pela consecução de seus objetivos.  

C) Concepção de Educação  

A Educação Superior é um fator de inclusão social e se concretiza pela ação 

conjunta entre as Instituições de Ensino públicas e privadas e a Sociedade Civil 

organizada. O IES-Materdei considera que seu papel neste processo resulta da interação 

social, que ocorre no trabalho e dedicação conjunta de docentes, estudantes e técnicos, e 

deve reverter em benefício do indivíduo e da sociedade. 

Como parte desse sistema, considera que seu dever é estar pronta para contribuir 

como fonte de ideias e canal para reflexões isentas de partidarismos ou paixões 

momentâneas, para que haja a plena realização de todos como seres humanos, cidadãos 

e indivíduos conscientes de sua missão de aprimorar essa mesma sociedade.  

Ao estudante, como agente e sujeito de sua própria formação, cabe a participação 

e responsabilidade insubstituível no processo de aprendizagem e de desenvolvimento de 

todas as suas potencialidades. Por isso, o IES-Materdei considera que o empenho e 



esforço pessoal são a garantia principal de êxito e, por essa razão, procura proporcionar 

um ensino caracterizado pela busca da excelência acadêmica, da inovação e da 

internacionalidade, convicta de que a aprendizagem não se dá somente pelos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, mas também pela participação em atividades 

complementares, que levam o estudante a conhecer de perto o mundo do trabalho e a 

sociedade na qual deverá atuar. 

A convivência comunitária recebe especial atenção, a partir da certeza de que uma 

visão ética em relação ao próximo, à sociedade e ao mundo se adquire não somente pela 

reflexão e discussão acadêmica, mas pela prática e pelo convívio do dia a dia com 

docentes, colegas, funcionários e com o mercado de trabalho. Dos docentes e técnicos 

espera-se o comprometimento com os objetivos da instituição, a compreensão e 

aplicação, em suas práticas pedagógicas, dos preceitos que formam o conjunto de 

valores que sustentam a Visão institucional e atitudes que sirvam como referências 

éticas e morais para os estudantes. Espera-se que estes docentes e técnicos sejam 

capazes de traduzir no cotidiano de suas ações a excelência declarada nos propósitos do 

IES-Materdei e que orientem seus conteúdos para a obtenção de um equilíbrio virtuoso 

entre o ensino pragmático das práticas profissionais e a fundamentação teórica 

necessária à compreensão do todo. 

2 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

2.1 Inserção Regional - Caracterização Regional da Área de Inserção da 

Instituição 

O IES-Materdei tem limite territorial circunscrito ao município de Manaus, no 

Estado de Manaus. O Amazonas é o maior estado do Brasil, com uma extensão de 

Brasil, com 1.559.161,682 quilômetros quadrados (Tabela 01). 

Tabela 01: Posição, extensão e medidas territoriais do Município de Manaus-Am. 



Medidas Territoriais. 

Fonte: IBGE, 2010. 

O Estado detém um dos mais baixos índices de densidade demográfica do país, 

com 2,23 habitantes por quilômetro quadrado, conforme dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). A população do Estado, de acordo com o Censo 

2010, tem 3.483,985 habitantes, dos quais 2.755.490 vivem na área urbana e 728.495 na 

área rural. A capital Manaus, um dos 62 municípios do Amazonas, é cidade mais 

populosa da Região Norte, com 3.483.985 habitantes em 2010 tendo em 2013 

aumentado para 3.807.921 (IBGE, 2013a). 

De acordo com o IPAAM (2013) os limites do Estado do Amazonas são baseados 

principalmente nas fronteiras naturais, como rios, serras e ilhas entre outros. Ao Norte 

limita-se com o estado de Roraima e com a República da Venezuela, ao sul com os 

estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso, com o Leste e Nordeste com o estado do 

Pará e a oeste com as Repúblicas do Peru e Colômbia. 

A Região Norte é a maior das regiões brasileiras e abriga a gigantesca Floresta 

Amazônica. Por ser uma das últimas grandes reservas de recursos naturais - são 3,3 

milhões de quilômetros quadrados, só no Brasil - e o local mais rico em biodiversidade 

do planeta, a Amazônia tem uma vocação natural para o Ecoturismo, atraindo pessoas 

de todo o mundo. É habitada por comunidades indígenas, caboclas, ribeirinhas, 

extrativistas e negras remanescentes de quilombos, além das populações que vivem nas 

cidades. 

Coordenadas Cartesianas Localização Municípios Limítrofes

Situa-se a 3º8’1’’ de latitude 
sul e a 60o18’34’’ de 
l o n g i t u d e a o e s t e d e 
Greenwich.

Região do Rio Negro-
Solimões.

I t acoa t i a r a , I r anduba , 
Careiro, Rio Preto da Eva, 
Presidente Figueiredo e 
Novo Airão.

Área Territorial (km2) Altitude (m)
Distância em linha reta de 

Manaus `a Brasília.
11.401 km2 21m acima do nível do 

mar.
1.931,5



O IBGE identificou 65 grupos indígenas no Estado, que detém a maior população 

de índios do País, no total de 168.680, de acordo com o Censo 2010. O Amazonas 

detém, ainda, 98% de sua cobertura florestal preservada, além de um dos maiores 

mananciais de água doce. Sofrendo influência de vários fatores com precipitação, 

vegetação e altitude, a água forma na região a maior rede hidrográfica do planeta. A 

maioria dos rios amazonenses é navegável durante todo o ano. O rio Amazonas é 

internacionalmente conhecido como o maior do mundo, possuindo um curso calculado 

em 6.300 quilômetros. Seu arco atlântico tem a extensão de 400 quilômetros. Nasce 

presumivelmente na lagoa Santana (Andes Ocidentais), onde sua bacia de recepção é 

um rio de geleira (IBGE, 2010). 

O acesso ao Estado é feito principalmente por via fluvial ou aérea. O clima é 

equatorial úmido, com temperatura média de 26,7ºC (Tabela 02). A umidade relativa do 

ar fica em torno de 70% e o Estado possui apenas duas estações bem definidas: chuvosa 

(inverno) e seca ou menos chuvosa (verão). É no Estado do Amazonas que se encontram 

os pontos mais elevados do Brasil: o Pico da Neblina, com 3.014 metros de altitude, e o 

31 de março, com 2.992 m de altitude, ambos na fronteira (IBGE, 2010). 

Tabela 2: Características Ambientais do Estado do Amazonas. 

Fonte: IBGE, 2010. 

A atividade de maior importância econômica no Amazonas, teve início com o 

ciclo da borracha foi um momento importante da história econômica e social do Brasil, 

relacionado com a extração de látex e comercialização da borracha. Teve o seu centro 

na região amazônica, e proporcionou expansão da colonização, atração de riqueza, 

transformações culturais e sociais, e grande impulso ao crescimento de Manaus. A 

cidade de Manaus era destaque, pois possuía luz elétrica e sistema de água encanada e 

esgoto, onde o seu apogeu ocorreu entre 1890 e 1920, gozando de tecnologias que 

outras cidades do sul e sudeste do Brasil ainda não possuíam, tais como bondes 

elétricos, avenidas construídas sobre pântanos aterrados, além de edifícios imponentes e 

Clima Temperatura Média 
(oC)

Período Chuvoso

Equatorial quente úmido 26º Novembro `a Abril
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luxuosos, como o requintado Teatro Amazonas, o Palácio do Governo, o Mercado 

Municipal e o prédio da Alfândega. 

A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada pelo Deputado Federal Francisco 

Pereira da Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho de 1957, como Porto Livre. 

Dez anos depois, o Governo Federal, por meio do Decreto-Lei Nº 288, de 28 de 

fevereiro de 1967, ampliou essa legislação e reformulou o modelo, estabelecendo 

incentivos fiscais por 30 anos para implantação de um polo industrial, comercial e 

agropecuário na Amazônia. Foi instituído, assim, o atual modelo de desenvolvimento, 

que engloba uma área física de 10 mil km², tendo como centro a cidade de Manaus e 

está assentado em Incentivos Fiscais e Extrafiscais, instituídos com objetivo de reduzir 

desvantagens locacionais e propiciar condições de alavancagem do processo de 

desenvolvimento da área incentivada (SUFRAMA, 2013).  

No mesmo ano de 1967, por meio do Decreto-Lei nº 291, o Governo Federal 

define a Amazônia Ocidental tal como ela é conhecida, abrangendo os Estados do 

Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. A medida visava promover a ocupação dessa 

região e elevar o nível de segurança para manutenção da sua integridade. Um ano 

depois, em 15 de agosto de 1968, por meio do Decreto-Lei Nº 356/68, o Governo 

Federal estendeu parte dos benefícios do modelo ZFM a toda a Amazônia Ocidental 

(SUFRAMA, 2013).  

A SUFRAMA, na fase atual, consolida o processo de revisão do seu planejamento 

estratégico, em que melhor configura o desempenho da sua função de agência de 

desenvolvimento regional. Ao mesmo tempo, incrementa projetos para o fortalecimento 

do PIM e de aproveitamento de potencialidades regionais, sobretudo por meio do 

Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus (CT-PIM) e do 

Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) (SUFRAMA, 2013). 

A autarquia trabalha, ainda, no aprofundamento e aperfeiçoamento da função de 

fomento e fiscalização de projetos finalísticos (Industriais, Agropecuários, etc.); 

institucionalização da função de agência de desenvolvimento (execução de estudos, 

fomento a projetos-meio, infraestrutura); na expansão e integração de atividades de 

prospecção tecnológica, inteligência comercial e de planejamento estratégico, e na 

expansão de atividades de estudos e pesquisas sobre políticas públicas e 
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desenvolvimento socioeconômico na Amazônia Ocidental. Desenvolve ações para 

fortalecer o sistema regional de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da aplicação 

de recursos em estruturas de ensino, formação de recursos humanos pós-graduado, e de 

acordos de cooperação técnico-científica com instituições nacionais e internacionais. 

Também apoia a cooperação e integração econômica da Pan-Amazônia (SUFRAMA, 

2013).  

O Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas ficou em torno de R$ 16,2 bilhões no 

segundo trimestre deste ano, um crescimento nominal de 8,7% em relação ao primeiro 

trimestre de 2011 e de 12,5% na comparação com o mesmo período de 2010. Os 

números são da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico 

(SEPLAN) e foram calculados a partir de dados sobre o PIB nacional, divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor que mais contribuiu para 

o crescimento do PIB do Amazonas foi o de serviços, que arrecadou em torno de R$ 6,8 

bilhões, enquanto a indústria gerou riquezas de R$ 6 bilhões. 

O maior Estado do Brasil possui a maior floresta tropical do mundo com 98% de 

sua área preservada. Aliando seu potencial ecológico a uma política de negócios 

embasada na sustentabilidade, a capital do Estado tornou-se a 6ª cidade mais rica do 

país. Parte deste sucesso se deve ao Polo Industrial de Manaus, um modelo de 

desenvolvimento regional que abriga inúmeras empresas nacionais e internacionais, 

gerando mais de 100 mil empregos diretos e um faturamento, o que lhe permite ocupar 

uma posição de liderança em diversos produtos e negócios importantes para a economia 

nacional e internacional. 

Entre investimentos públicos e privados, anunciados pelo PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento) no segundo balanço demonstrou que no período de 2011 a 

2014 o Amazonas receberia um valor de R$ 11, 57 bilhões de reais e depois de 2014 o 

valor de R$ 3,75 bilhões de reais para investimento em transportes, energia, cidade 

melhor e outros programas (PAC, 2013). 

Manaus é um município brasileiro, capital do estado do Amazonas e o principal 

centro financeiro, corporativo e econômico da Região Norte do Brasil. É uma cidade 

histórica e portuária, localizada no centro da maior floresta tropical do mundo. Situa-se 

na confluência dos rios Negro e Solimões. Manaus pertence à mesorregião do Centro 
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Amazonense e à microrregião homônima. Destaca-se pelo seu patrimônio arquitetônico 

e cultural, com numerosos museus, teatros, templos, palácios e bibliotecas. 

Os rios que passam por Manaus são o Negro e o Solimões e, ao se encontrarem, 

formam o grande rio Amazonas. O Rio Negro é o maior afluente da margem esquerda 

do Rio Amazonas, o mais extenso rio de água negra do mundo e o segundo maior em 

volume de água, atrás somente do Amazonas. Toda a fauna da floresta tropical úmida 

presente na Amazônia também se encontra na cidade. Nas áreas rurais do município, há 

inúmeras espécies de plantas e pássaros, inúmeros anfíbios e milhões de insetos. A 

cidade conta com importantes parques e reservas ecológicas, como o Parque do Mindu, 

o Parque Estadual Sumaúma, o Parque Ponte dos Bilhares e o Jardim Botânico Adolpho 

Ducke, o maior jardim botânico do mundo, entre outros. 

É notável um contingente de pessoas de outros estados, sobretudo nordestinos. 

Cearenses, paraenses, paulistas, maranhenses e gaúchos fazem-se bastante presentes. No 

auge da borracha e da instalação da Zona Franca de Manaus, entre os séculos XIX e a 

década de 1960, passaram a migrar para a região Norte, especialmente para o Amazonas 

e Acre em busca de melhores condições de vida. Com a melhoria estrutural de outras 

regiões do país e os problemas resultantes da superpopulação nas grandes cidades, a 

migração nordestina diminuiu consideravelmente. O município possui uma considerável 

comunidade de imigrantes asiáticos, sendo os japoneses, coreanos, chineses e indianos 

os mais numerosos. 

O fluxo da imigração japonesa na cidade é explicado pela presença de empresas e 

indústrias deste país instaladas na Zona Franca de Manaus, fazendo da cidade uma das 

maiores comunidades japonesas do país, que desembarcaram na cidade na década de 

1930. Há também, uma notável comunidade de imigrantes de países sul-americanos, 

com destaque para os países que se limitam com o Amazonas, como o Peru, Colômbia e 

Venezuela, sendo que muitos destes vivem ilegais. Estima-se que mais de 20 mil 

peruanos residem na cidade, sendo a maior comunidade peruana no Brasil. Após o 

Sismo do Haiti de 2010, há uma crescente imigração de haitianos para cidades do 

Amazonas, em especial Manaus e Tabatinga. Estima-se que 3.175 refugiados do Haiti 

estejam vivendo em Manaus. 
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Manaus divide-se em sete zonas: Norte, sul, centro-sul, leste, oeste, centro-oeste e 

a rural. A zona leste da cidade é a maior em extensão territorial e a segunda mais 

populosa, com aproximadamente 406.044 habitantes. Porém, é a zona norte da cidade 

que possui o maior índice de crescimento populacional e habitacional nos últimos anos, 

além de possuir o maior bairro da cidade, a Cidade Nova. A zona centro-sul é a de maior 

renda per capita, abrigando grande parte dos centros comerciais da cidade. Também é a 

menor zona da cidade em extensão territorial. Vocacionada economicamente para a 

indústria, o comércio e o turismo, Manaus oferece inúmeras oportunidades de 

desenvolvimento.  

Além disso, há estabelecimentos comerciais variados, entre eles: concessionárias 

de automóveis, armarinhos, venda de eletrodomésticos, gêneros alimentícios, calçados, 

confecções, hotéis, pensões, postos de gasolina, bancos, agências de viagens, vários 

Shoppings Centres (Amazonas Shopping Center, Manaus Plaza Shopping, Millenium 

Shopping Mall, Shopping Ponta Negra, Manauara Shopping, Uai! Shopping São José, 

Studio 5 Festival Mall Manaus e o Shopping Cecomiz, Shopping Manaus Via Norte). Há 

também vários minis shoppings espalhados por todas as zonas de Manaus. 

Manaus conta com estabelecimentos comerciais oferecendo os mais variados 

tipos de serviços, como bares, padarias, açougues, sapatarias, vestuário, distribuidoras, 

comércio e indústria de materiais de construção, móveis, concessionárias, produtos 

agrícolas, lubrificantes, papelaria, tecidos em geral, serviços em geral, 

eletrodomésticos, informática, bancas de revistas, artigos religiosos, etc. 

Os principais produtos do extrativismo vegetal são: madeira, borracha, castanha-

do-pará, cacau, essências, óleos de copaíba e andiroba, piaçava, coco, açaí e bacuri. A 

extração mineral continua se expandindo. Na agricultura os principais produtos são: 

juta, malva, guaraná, mandioca, banana, cana-de-açúcar, feijão, laranja, cacau, cupuaçu, 

milho e pimenta-do-reino, enquanto que a pecuária apresenta gado bovino, suíno e 

bubalino em pequena escala. 

O município de Manaus dispõe ainda de diversos pontos de atração turística, é 

composto principalmente para a Usina Chaminé, o Zoológico CIGS, o Teatro 

Amazonas, a Praia da Ponta Negra, o Palacete Provincial, a Igreja de São Sebastião, o 

Centro Cultural Povos da Amazônia, o Palácio Rio Negro, o passeio ao Encontro das 
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Águas, o Largo de São Sebastião, o Bosque da Ciência, a Cidade da Criança, o Horto 

Municipal, o Passeio do Mindu, o Bosque do Mindu, o Parque Senador Jéfferson Péres, 

o Mercado Adolpho Lisboa, o Parque Estadual Sumaúma, o Parque Ponte dos Bilhares, 

a Vila Olímpica de Manaus e a Arena da Amazônia que será inaugurada em 2014 para 

jogos da Copa do Mundo de 2014. 

O centro histórico de Manaus é rico em seus detalhes e grandes obras podem ser 

vistas num simples caminhar pelas ruas da cidade. E foi pensando em resgatar a história 

para seus habitantes e mostrar toda sua beleza para os visitantes. Existem várias praças 

que apresentam monumentos históricos: a Praça Dom Pedro II, a Praça da Saudade; a 

Praça da Polícia e a Praça da Matriz são algumas das mais importantes e antigas da 

cidade. 

A população do município de Manaus, segundo Estimativas da População do 

IBGE (2013c), é de 3.807.921 habitantes, o que a torna a mais populosa do Estado e da 

Região Norte. De acordo com a SERPLAN (2013), o perfil municipal da cidade de 

Manaus no período 1991-2000, onde a população de Manaus teve uma taxa média de 

crescimento anual de 3,87%, passando de 1.011.501 em 1991 para 1.405.835 em 2000. 

A taxa de urbanização diminuiu 0,16, passando de 99,51% em 1991 para 99,36% em 

2000. Em 2000, a população do município representava 49,98% da população do 

Estado, e 0,83% da população do País. 

Evolução da Taxa de Crescimento do Amazonas – 1970 a 2013  

Neste período, a taxa média geométrica de crescimento anual foi de 3,27%. Na 

década 1970/1980 houve um crescimento acentuado de 4,12% ao ano e nas seguintes a 

população cresceu a taxas menores, chegando à década, 2000/2010, a valores anuais de 

2,16%. Essa mudança no padrão do crescimento populacional do Amazonas decorre 

principalmente, do intenso processo de urbanização verificado a partir da década de 70, 

responsável pela redução das taxas de natalidade e, consequentemente, pelas quedas das 

taxas de crescimento demográfico. Entretanto, no período 2010/2013 verificou-se taxas 

de crescimento anual de 3,01%.  

A transição demográfica observada no estado do Amazonas apresenta impactos 

significativos na saúde da população, trazendo novas formas de atuação do SUS, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Estadual_Suma%C3%BAma


principalmente em decorrência do aumento da carga das doenças crônicas não 

transmissíveis. 

Gráfico 3: Evolução da População do Amazonas – 1970-2013. 

No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil do município diminuiu 

33,51%, passando de 43,21 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 28,73 (por mil 

nascidos vivos) em 2000, e a esperança de vida ao nascer cresceu 1,78 anos, passando 

de 65,87 anos em 1991 para 67,65 anos em 2000. Para período mais recente ainda não 

se tem dados disponíveis (Tabela 03). 

Tabela 03: Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade por estrutura 
etária. 

Fonte: IBGE (2013c). 

 A evolução populacional trabalhada no Censo Demográfico de 2010, houve uma 

evolução que passou de 1.000.000 hab em 1992 para 1.802.014 em 2010 e deacordo 

com o Censo 2013 a população de Manaus 3.807.921, este aumento pode ser devido ao 

aumento na renda e nas melhores condições de vida, favorecendo o aumento do número 

de filhos. Temos a migração por motivos de trabalho, buscando novas oportunidades 

geradas pelo investimento do plano Plurianual, pelo PAC e por uma das cidades sedes 

da copa do mundo de 2014. 

PIRÂMIDE POPULACIONAL 

Por meio da pirâmide populacional do município de Manaus em 2010 observa-se 

um processo de aumento do crescimento da população, provavelmente em função do 

aumento da fecundidade. Onde, a população municipal ainda possui uma estrutura 

INDICADORES DE LONGEVIDADE, MORTALIDADE E 
FECUNDIDADE ESTRUTURA ETÁRIA

1991 2000

Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos vivos) 43,2 28,7

Esperança de vida ao nascer (anos) 65,9 67,7

Taxa de Fecundidade Total (filhos por mulher) 3,0 2,5



jovem, com uma pirâmide populacional de ápice estreito, comparado ao Brasil como 

um todo. 

De acordo com o Relatório Anual da SUSAM de 2010 (2011), a população no 

Amazonas em 2010 pelo Censo do IBGE foi de 3.480.937 pessoas, sendo 1.750.772 

(50,2%) do sexo masculino e 1.730.165 (49,8%) do sexo feminino. A maior 

concentração destas pessoas se encontra na zona urbana com 79,1% e a zona rural com 

25% do total da população residente. Analisando a pirâmide etária temos: 0 a 9 anos 

(21,7%), 10 a 19 anos (21,9%), 20 a 29 anos (19,1%), 30 a 39 anos (14,9%), 40 a 49 

anos (10%), 50 a 59 anos (6,4%) e acima de 60 anos (6%). Observa-se um maior 

percentual na fase adulta jovem e um crescimento da população acima dos 60 anos, 

podendo ser devido à melhor qualidade de vida da população como também demonstra 

a Tabela 05. 

TABELA 04: População residente por faixa etária e sexo no Brasil, no estado do 
Amazonas e no município de Manaus. 

Fonte: Censo Demográfico, 2010. 
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            O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Manaus é 0,737, 

em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM 

entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,215), seguida por Longevidade e por 

Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,136), seguida por Longevidade e por Renda.  

Tabela 06: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Manaus – AM 
em comparação dos anos de 1991, 2000 2 2010. 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, 2013. 

           Evolução entre 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,601 em 2000 para 0,737 em 

2010 - uma taxa de crescimento de 22,63%. O hiato de desenvolvimento humano, ou 

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano 
Municipal e seus 
componentes - 
Manaus - AM
IDHM e 
componentes 1991 2000 2010

IDHM Educação 0,307 0,443 0,658
% de 18 anos ou 
mais com ensino 
fundamental 
completo

43,64 51,75 67,93

% de 5 a 6 anos na 
escola 38,37 61,38 85,57

% de 11 a 13 anos 
nos anos finais do 
fundamental ou 
com fundamental 
completo

34,57 50,03 83,69

% de 15 a 17 anos 
com fundamental 
completo

17,28 31,71 51,23

% de 18 a 20 anos 
com médio 
completo

12,49 20,33 38,76

IDHM 
Longevidade 0,681 0,727 0,826

Esperança de vida 
ao nascer 65,87 68,60 74,54

IDHM Renda 0,676 0,674 0,738

Renda per capita 537,29 531,53 790,27



seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 34,09% entre 2000 e 2010.  

Gráfico 04: Evolução do IDHM - Manaus – AM, comparativo entre os anos de 1990, 2000 e 
2010. 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, 2013. 

No período entre 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,521 em 1991 para 0,601 em 

2000 - uma taxa de crescimento de 15,36%. O hiato de desenvolvimento humano, ou 

seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 16,70% entre 1991 e 2000. 

Entre 1991 e 2010, Manaus teve um incremento no seu IDHM de 41,46% nas 

últimas duas décadas, abaixo da média de crescimento nacional (47%) e abaixo da 

média de crescimento estadual (56%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido 

em 45,09% entre 1991 e 2010. 

Tabela 07: Comparativo do Hiato de Desenvolvimento com a taxa de Crescimento nos 
anos de 1991, 2000 e 2010. 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, 2013. 

Manaus ocupa a 850ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do 

Brasil, sendo que 849 (15,26%) municípios estão em situação melhor e 4.716 (84,74%) 

municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 62 outros municípios de 

Amazonas, Manaus ocupa a 1ª posição, sendo que 0 (0,00%) municípios estão em 

situação melhor e 62 (100,00%) municípios estão em situação pior ou igual. 

Anos Taxa de 
Crescimento

Hiato de 
Desenvolvimento

Entre 1991 e 
2000

+ 15,36% + 16,70%

Entre 2000 e 
2010

+ 22,63% + 34,09%

Entre 1991 e 
2010

+ 41,46% + 45,09%



2.2 Perfil Epidemiológico do Amazonas 

A) Taxa Geral de Mortalidade – TGM 

 Através do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2011). Os 

resultados para nascidos vivos mostram uma homogeneidade bem maior por UF, com 

todos os estados e DF com coberturas próximas ou superiores a 90%, incluindo os das 

regiões Norte e Nordeste. Embora, persista a desigualdade na informação da 

mortalidade: 30% dos municípios brasileiros ainda têm coberturas de óbitos inferiores a 

80%, sendo a maioria localizada nas regiões norte e nordeste. 

 Nota-se, porém, avanços importantes na informação dos sistemas vitais: são raros 

os municípios terem coberturas menores do que 50% para ambos os sistemas. A 

regularidade no envio dos dados do SIM se encontra adequada. Ações são 

implementadas para o aumento da captação de registros, como: os processos de 

institucionalização da busca direcionada de óbitos e nascimentos; de padronização do 

registro de sepultamentos e de monitoramento e avaliação da regularidade do envio das 

informações ao SIM; transferência de registros via SISNET e a rotina de auditoria 

eletrônica de volume de registros entre os níveis de gerência dos sistemas. 

 Em 2012 foram 14.227 óbitos no Amazonas. Neste período mais de 50% dos 

óbitos informados foram devidos a três grupos de causas: doenças do aparelho 

circulatório (17,9%), causas externas (17,8%) e neoplasias (14,9%), com pequenas 

variações em relação aos dados de 2011. Observou-se ainda, que a mortalidade por 

causas mal definidas ocupou o quarto lugar (13,8%) do total dos óbitos, com 

expressivas mortes sem assistência médica (47%), já as doenças infecciosas e 

parasitárias ocuparam o sexto lugar, assumindo caráter descendente, em contrapartidas 

com as causas externas e neoplasias, em linha ascendente.  

As doenças do aparelho circulatório acometeram mais a população dos 40 a 80 

anos, com o percentual de 95,2%. Observou-se que somente na faixa-etária de mais de 

70 anos o percentual de mortalidade chegou a 56%. Neste grupo, as maiores 

prevalências de mortalidade foram as doenças cerebrovasculares com 38,3%, doenças 



isquêmicas do coração com 27,2% (sendo o infarto agudo do miocárdio a que apresenta 

a maior prevalência das isquemias com 83,1%) e as doenças hipertensivas com 14,9%.  

Em relação a mortalidade por causas externas, verificou-se que a faixa-etária de 

15 a 39 anos representou 66,5% dos óbitos. Neste grupo destacam-se com maior 

prevalência de mortalidade, as agressões com 51,1%, seguidas pelos acidentes de 

transporte 22,2% e as quedas, afogamentos e as lesões autoprovocadas intencionalmente 

com 19,2%.  

Quanto a mortalidade por neoplasias, os dados demonstraram que as faixas-etárias 

mais acometidas foram a partir dos 30 anos até 80 anos e mais, alcançando um 

percentual de 92,9%. Analisando a mortalidade geral por neoplasias, concluímos que as 

neoplasias malignas do sistema digestivo representaram 30,8%, seguidas das neoplasias 

malignas do aparelho respiratório com 13,4% e neoplasias malignas do colo de útero 

com 10,4%. Ao analisar a mortalidade de neoplasias por sexo, constatou-se que no sexo 

masculino predominam a mortalidade pelas neoplasias malignas do aparelho digestivo, 

seguidas das neoplasias malignas do aparelho respiratório, enquanto que no sexo 

feminino, predominaram as neoplasias malignas do colo de útero, em seguida as 

neoplasias malignas da mama, diferentemente da estatística nacional, em que as 

neoplasias malignas da mama aparecem em primeiro lugar e no nosso estado são as 

neoplasias malignas do colo de útero que lideram as estatísticas nas mulheres.  

 Este cenário sobre a mortalidade no estado do Amazonas em 2012, sendo as 

doenças do aparelho circulatório, causas externas e neoplasias como os três grupos de 

causas que mais apresentaram óbitos, segue a tendência nacional, apontando claramente 

para a necessidade de estabelecer políticas que respondam de forma satisfatórias às 

mudanças na organização da sociedade brasileira, que traz consigo problemas 

relacionados as doenças crônicas e o aumento da violência especialmente nos centros 

urbanos, cuja diferenças sociais são mais aprofundadas. 

B) Percentual de Óbitos por Causas Mal Definidas 

 O percentual de óbitos não fetais com causa básica definida no Amazonas (AM) 

aumentou de 74,8% em 2000 para 83,6% em 2009. Nesse último ano, Manaus 

apresentou percentual de 87,5%, a região Norte de 86,9% e o Brasil, 92,7%. Em 2009, a 



distribuição de municípios segundo o percentual de óbitos por causas definidas foi: 

menor que 80%: 35 municípios (56,5%); de 80% a 89%: 12 municípios (19,3%); 90% e 

mais: 15 municípios (24,2%). 

A qualidade da informação sobre a causa básica de morte na declaração de óbito 

no Amazonas melhorou na última década, porém não atinge nível adequado (≥90% de 

óbitos com causa definida). Esse nível foi observado em 15 dos 62 municípios do 

estado, em 2009. Destaca-se que a capital também não apresentou percentual adequado 

em todo o período avaliado. No AM foram notificados 702 óbitos fetais dos quais 415 

corresponderam à capital. Observou-se que em todo o estado foram investigados 35,2% 

desses óbitos, enquanto que na capital esse percentual foi de 37,3%, valores superiores 

aos da região Norte (19,9%) e do Brasil (28,7%). 

Foram notificados 1.149 óbitos infantis em todo o estado, sendo que, desses 

óbitos, 541 aconteceram em Manaus. Quanto à investigação, ela foi realizada em 21,0% 

dos óbitos no AM e em 22,9% na capital, valores superiores ao encontrado na região 

Norte (17,8%), mas inferiores ao país (35%).  

Com relação aos óbitos de mulheres em idade fértil (MIF), foram informadas 

1.087 mortes no estado e 754 em Manaus. As investigações ocorreram em 65,2% dos 

óbitos MIF acontecidos em todo o estado e em 70,2% na capital. Esses valores 

investigados foram superiores aos da região Norte (46,9%) e do país (64,7%). 

Em referência às mortes maternas, foram notificadas 64 mortes no AM, das quais 

31 ocorreram na capital. Em todo o estado foram investigados 45 óbitos maternos 

(70,3%), correspondendo 29 deles (93,5%) à capital. Na região Norte esse percentual foi 

51,1% e no Brasil, 56,5%. 

Ressalta-se que a investigação de óbito infantil, fetal e materno, coordenada pela 

área de vigilância em saúde, é um processo recente, em constante aprimoramento, 

necessitando, assim, de investimento e esforços contínuos para que se alcance o mais 

alto percentual de investigação em todos os municípios do estado. 

C) Morbidade Hospitalar no Amazonas - 2013  

O perfil de morbidade da população amazonense em 2013 foi caracterizado pela 
crescente prevalência e incidência das doenças crônicas não transmissíveis, pela 
persistência de doenças transmissíveis que ainda permanecem como problema de saúde 



pública, bem como, pela alta carga de acidentes e violências, caracterizando a tríplice carga 
de doenças. A seguir, são apresentados dados das doenças e agravos que conformam o 
quadro de morbidade do Amazonas, que resultaram em 2013 um total de 166.149 
internações.  

As internações no ano de 2013 das condições agudas e crônicas demonstraram que o 
maior número de atendimentos que causaram internações ocorreu em gravidez, parto e 
puerpério (37,6%), seguida por internações para tratamento de doenças do aparelho 
respiratório (10,5%) e das doenças do aparelho digestivo (10,2%). Observamos que as 
doenças infecciosas e parasitárias ainda têm uma alta prevalência de internação no nosso 
estado ficando em 4º lugar (8,0%) nas causas de internação.  

Em relação à gravidez, parto e puerpério, verificou-se que a faixa-etária de 10 a 19 
anos representou 28,7% do total das internações deste grupo de causa, demonstrando um 
alto número de gravidez na adolescência. Observamos que há registros deste grupo de causa 
nas faixas etárias menor de 1 ano, devido um erro de preenchimento na Autorização de 
Internação Hospitalar (AIH) por alguma unidade de saúde integrada a rede assistencial do 
estado ou do município.  

A gestação na adolescência é um problema mundial de saúde pública, ocasionando 
sérios riscos à saúde da mãe e do nascituro, afeta principalmente a classe social mais carente 
e de menor escolaridade, sendo na maioria das vezes não planejada. Dentre os riscos, 
podem ser citados os biológicos, os psíquicos e os sociais. A gravidez precoce é problema 
importante no Amazonas, quando se analisou que em 2012, cerca de 30% de nascimentos 
no estado foram de mães com menos de 20 anos.  

Observou-se que as doenças do aparelho respiratório acometeram mais a população 
infantil de 0 a 4 anos de idade, alcançando um percentual de 55,7% das internações deste 
grupo de causa. As doenças do aparelho digestivo são predominantemente na idade adulta 
de 20 a 59 anos com o percentual de 56,9% das internações deste grupo de causas.  
O grupo de doenças infecciosas e parasitárias apresentou predominância de internações em 
todas as faixas-etárias. 

D) Proporção de Casos Residentes Encerrados Oportunamente, por Agravo 

 O estado do Amazonas pactuou para o ano de 2010 uma meta de 78% de casos 

com encerramento oportuno, e até o momento está com 77%, portanto essa meta ainda 

não foi alcançada. Os agravos doença de Chagas, febre tifoide, hantavirose, 

leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar americana e malária não atingiram a 

meta estabelecida para o ano de 2010. 

Tuberculose 



 Em 2010, o estado do Amazonas notificou 2.292 casos novos de tuberculose (TB), 

apresentando uma taxa de incidência de 65,8/100.000 habitantes. A capital do estado, 

Manaus, apresentou taxa de incidência entre os casos novos de 88,3/100.000 habitantes. 

Nos últimos 10 anos, esse indicador vem apresentando tendência de queda, semelhante 

à taxa de incidência do Brasil. 

Em 2010, 40,1% dos casos novos de TB realizaram Tratamento Diretamente 

Observado (TDO) e para 58,2% desses foi oferecido o teste anti-HIV, sendo que 49% 

apresentaram resultados positivo ou negativo no SINAN, com percentual de coinfecção 

de 11,9%. Entre os casos de retorno ao tratamento, 50,6% realizaram exame de cultura. 

A meta do Ministério da Saúde para 2015 é realizar exame de cultura em 80% dos casos 

de retorno ao tratamento. Avaliando o encerramento dos casos, em 2009 o estado obteve 

77,7% de cura e 10% de abandono entre os casos novos de TB. A meta é alcançar 85% 

de cura e menos de 5% de abandono. 

Hanseníase 

 Apesar da importante redução do coeficiente de prevalência de hanseníase no 

Amazonas, que atualmente é de 2,06 casos/10 mil habitantes, o estado demanda 

intensificação das ações para eliminação da doença, justificadas por um padrão de 

média endemicidade segundo os parâmetros de prevalência. Por meio da distribuição 

espacial verificam-se áreas mais endêmicas na Amazônia meridional. Dentre os 63 

municípios amazonenses, 16 são considerados hiperendêmicos, dos quais 6 

apresentaram menos de 6 casos novos em 2010; 10 municípios não diagnosticaram 

casos de hanseníase no mesmo ano e encontram-se principalmente próximos à fronteira 

com a Colômbia. A capital Manaus apresentou 14,4 casos/100 habitantes em 2010, 

considerada de alta endemicidade.  

No entanto, observa-se queda significante no coeficiente geral de detecção (CGD) 

de 3,8 casos/100 mil habitantes ao ano, nos últimos 10 anos. O CGD em 2010 foi de 

19,7 casos/100 mil habitantes e para os menores de 15 anos de 4,9 casos/100 mil 

habitantes, padrão de elevada magnitude. As medidas de vigilância são voltadas ao 

aumento do percentual de exame de contatos que em 2010 foi precário, com 37,7%. O 



principal indicador de avaliação da qualidade da atenção é o percentual de cura dos 

casos diagnosticados. Amazonas apresentou resultado regular de 80,2% em 2010. 

O Amazonas encontra-se em 17º lugar no ranking de Casos Novos da doença. 

Manaus detém cerca de 40% desses casos. Em 2012 mantivemos uma incidência de 

15/100.000hab. Registrou cerca de 15% a menos que o número de casos novos em 

2011. A partir de 2008 quando Manaus certificou-se para ações de vigilância 

epidemiológica, a Secretaria Municipal de Saúde, passou a intensificar essas ações. 

Hoje o Município desenvolve Ações de Controle da Hanseníase em cerca de 80 

Unidades de Saúde, tem uma taxa de abandono de tratamento de 4%. 

Doenças Sexualmente Transmissíveis / Aids 

 Desde 1986, ano do primeiro caso de aids notificado no Amazonas, até junho de 

2010, o estado notificou 5.341 casos no SINAN. Por meio de metodologia de 

relacionamento de bases de dados, com os sistemas SIM, SISCEL/SICLOM, foram 

identificados 2.001 casos não notificados no SINAN, representando sub-registro de 

27,3%, elevando o número total de casos no período para 7.342. Em 2009, a taxa de 

incidência do estado foi de 30/100.000 habitantes, a da região Norte, 20,1 e a do Brasil, 

20,1. 

A razão de sexos em 1997 era de 16,5 homens para cada mulher e em 2009 é de 

dois homens para cada mulher, seguindo a tendência nacional de 1997 a junho de 2010, 

foram identificados 159 casos de aids em menores de cinco anos e observa-se um 

aumento na taxa de incidência até 2008 (7,2/100.000 habitantes). 

Os cinco municípios do Amazonas que apresentaram o maior número de casos de 

aids acumulados até junho de 2010 foram: Manaus (6.572), Parintins (176), Tabatinga 

(108), Itacoatiara (67) e Tefé (59). Dentre esses municípios, a maior incidência em 2009 

foi observada em Manaus (53,5/100.000 habitantes). Em relação à gestante HIV+, 

foram notificados 1.235 casos no Amazonas entre os anos de 2000 e junho de 2010 e 

139 casos de aids por transmissão vertical até junho de 2010. 

Quanto à mortalidade por aids, o estado acumulou, até 2009, um total de 1.838 

óbitos. O coeficiente de mortalidade por aids no Amazonas foi de 6,4/100.000 

habitantes em 2009. Em relação à sífilis congênita, o Amazonas notificou entre os anos 



de 2000 e junho de 2010 um total de 1.075 casos, apresentando em 2007 e 2008 taxa de 

incidência (por 1.000 nascidos vivos) de 2,1 e 2,4, respectivamente. Entre os anos de 

1998 e 2009 foram registrados 35 óbitos por sífilis congênita no estado. Do total de 

casos notificados de Aids no município de Manaus no ano de 2012, 53,85% foi na faixa 

etária de 20-34 anos. O grupo de 35-49 anos também merece um destaque, 

concentrando o segundo maior número de casos em 2012 (35,85%), e em 2011 com 

33,45% registros. 

Dengue 

 Em 2010, foram notificados no estado do Amazonas 6.262 casos prováveis de 

dengue, um aumento de 293,6% em comparação com 2009 (1.591 notificações). A 

incidência em 2010 foi de 179,7 casos por 100 mil habitantes, considerada alta. Quanto 

ao monitoramento da circulação viral, foram analisadas 209 amostras, das quais 10 

positivas para DENV-1, 22 para DENV-2 e uma para DENV-4. As internações seguiram 

a tendência de aumento observada nas notificações de casos. 

A incidência de dengue do estado do Amazonas e do município de Manaus, no 

período de 2000 a 2010, seguiu o padrão observado na região Norte e no Brasil, com os 

ciclos de alta transmissão influenciados pela predominância de diferentes sorotipos no 

país: DENV-3 no período de 2001 a 2006 e DENV-2 em 2007 a 2009. O ano de 2010 foi 

marcado por predominância de DENV-1 e foi observada na capital uma incidência de 

187,2 casos por 100 mil habitantes. Seguindo uma tendência ascendente da dengue no 

Brasil, nos primeiros meses de 2011, uma nova epidemia de dengue começou em 

Manaus, com quase 40.000 casos, afetando moradores de todas as regiões da cidade e 

causar a doença de gravidades distintas. 

A Dengue em Manaus apresentou em 2009 uma redução de 85% em comparação 

a 2008, porém em 2011 o município sofreu a maior epidemia por dengue dos últimos 

anos, registrando um aumento de 1.112%, com um total de 49119 casos. O número de 

casos de febre hemorrágica do dengue tem apresentado aumento desde 2011 registrando 

no ano 95 casos e 149 complicações por dengue. Dos casos com complicações 

registrou-se 17 óbitos. Em 2012 observou-se uma redução nos casos de dengue 



hemorrágica de 84% e nos casos complicados 93% e o número de óbitos reduziu para 

apenas 3 casos. 

Em 2014, no primeiro quadrimestre foram registrados 2.448 notificações de casos 

de dengue. De janeiro a abril de 2015 houveram 966 registros. A redução de casos da 

dengue em Manaus vem sendo mantida de forma contínua. De acordo com Informe 

Epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em janeiro deste 

ano, em todo o ano de 2014 foram notificados um total de 4.240 casos suspeitos de 

dengue, uma diminuição de 74,5% em relação ao ano de 2013, quando foram 

notificados 16.634 casos. 

Febre Chikungunya 

A febre de chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya 

(CHIKV), da família Togaviridae e do gênero Alphavirus. A viremia persiste por até dez 

dias após o surgimento das manifestações clínicas. A transmissão ocorre pela picada de 

fêmeas dos mosquitos Ae. Aegypti e Ae. albopictus infectadas pelo CHIKV. Casos de 

transmissão vertical podem ocorrer quase que, exclusivamente, durante o período de 

intraparto em gestantes virêmicas e, muitas vezes, provoca infecção neonatal grave. 

Pode ocorrer transmissão por via transfusional, todavia é rara se os protocolos forem 

observados (BRASIL, 2015). 

Os primeiros quatro casos autóctones de Chikungunya são de moradores da zona 

Oeste de Manaus. Todos estão curados. A suspeita dos casos levou a Semsa a realizar 

ações locais de bloqueio definidas em protocolo nacional. Imóveis da área de 

abrangência do risco foram inspecionados para verificação de prováveis focos de 

reprodução do Ae. aegipty (o mesmo que transmite a dengue) e os moradores foram 

orientados sobre medidas preventivas. 

Outros 21 casos suspeitos estão sob investigação epidemiológica ou laboratorial. 

Ações de controle, incluindo divulgação de alerta técnico às unidades de Saúde e 

reforço no combate ao mosquito transmissor em áreas estratégicas, serão realizadas pela 



Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), visando a redução dos riscos e a identificação 

precoce de possíveis novos doentes. 

Febre do Zika Vírus 

De acordo com Ministério da Saúde (2015) o Zika virus (ZIKAV) é um RNA 

vírus, do gênero Flavivírus, família Flaviviridae. Até o momento, são conhecidas e 

descritas duas linhagens do vírus: uma Africana e outra Asiática. O principal modo de 

transmissão descrito do vírus é por vetores. No entanto, está descrito na literatura 

científica, a ocorrência de transmissão ocupacional em laboratório de pesquisa, perinatal 

e sexual, além da possibilidade de transmissão transfusional. 

A febre por vírus Zika é descrita como uma doença febril aguda, autolimitada, 

com duração de 3-7 dias, geralmente sem complicações graves e não há registro de 

mortes. A taxa de hospitalização é potencialmente baixa. Segundo a literatura, mais de 

80% das pessoas infectadas não desenvolvem manifestações clínicas, porém quando 

presentes a doença se caracteriza pelo surgimento do exantema maculopapular 

pruriginoso, febre intermitente, hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido, 

artralgia, mialgia e dor de cabeça e menos frequentemente, edema, dor de garganta, 

tosse, vômitos e haematospermia. No entanto, a artralgia pode persistir por 

aproximadamente um mês. Recentemente, foi observada uma possível correlação entre 

a infecção ZIKAV e a ocorrência de síndrome de Guillain-Barré (SGB) em locais com 

circulação simultânea do vírus da dengue, porém não confirmada a correlação. 

Malária 

No ano de 2010, o estado do Amazonas notificou 74.130 casos de malária (73.291 

autóctones), correspondendo a 22,7% do total de casos notificados da Amazônia Legal. 

Em comparação com 2009, o estado apresentou decréscimo de 27,6%. Em 2010, 15 

municípios do estado estavam entre os municípios que contribuíram com 80% dos casos 

de malária na Amazônia Legal. (Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Eirunepé, Atalaia 

do Norte, Coari, Barcelos, Tabatinga, Manicoré, Tefé, Lábrea, Borba, Tapauá, Rio Preto 

da Eva, Itacoatiara e Guajará). 



Houve diminuição de 28,3% do número de casos de malária por P. falciparum no 

estado enquanto na Amazônia Legal houve um decréscimo de 1,1%. A proporção de P. 

falciparum no estado foi de 12,2% e nos 15 municípios acima mencionados de 11,8%. 

Eirunepé, Barcelos, Atalaia do Norte, Borba e São Gabriel da Cachoeira apresentaram 

aumento de malária por P. falciparum. O número de internações apresentou decréscimo 

de praticamente 16% no estado e de 15,8% nos 15 municípios. Na Amazônia Legal, o 

aumento foi de 14,5%. 

Hepatites Virais 

 Foram confirmados no Amazonas, entre 1999 e 2010, 10.525 casos de hepatite 

A, sendo 511 no último ano. A taxa de incidência em 2009 foi de 28,1 casos por 100 mil 

habitantes enquanto que para a região Norte e o Brasil essa taxa foi de 16,5 e 5,6, 

respectivamente. Os casos confirmados de hepatite B no referido estado totalizaram 

2.748 no período de 1999 a 2010. A taxa de detecção de casos em 2009 foi de 14,5 por 

100 mil habitantes. 

Ainda no ano de 2009, a região Norte registrou uma taxa de 12,6 e o Brasil de 7,6 

casos para cada 100 mil habitantes. Em relação à hepatite C, 41 casos foram 

confirmados no Amazonas na série histórica dos anos de 1999 a 2010, sendo 9 nesse 

último ano. A taxa de detecção no Brasil, em 2009, foi de 5,3 casos por 100 mil 

habitantes, para a região Norte foi de 1,8 e para o Amazonas, 0,1.  

Leishmanioses 

 No ano de 2009, o estado do Amazonas notificou 1.439 casos de leishmaniose 

tegumentar americana, sendo que os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e 

Presidente Figueiredo contribuíram com 52,2% dos casos. Nesse ano, o estado 

apresentou um coeficiente de detecção de 42,4 casos por 100.000 habitantes. Dos casos 

registrados nesse ano, 89,9% eram maiores de 10 anos e 78,7%, do sexo masculino. 

Evoluíram para cura clínica 80,3% e 91,2% foram confirmados por critério laboratorial.  

Oncocercose 

A área de oncocercose no Brasil é o Foco Yanomami, situado no extremo norte do 

país, nos estados de Roraima e Amazonas, região fronteiriça com a Venezuela, habitada 



por uma população de aproximadamente 17.000 indígenas yanomami do lado do 

território brasileiro. Os locais de maior endemicidade se concentram nas áreas mais 

altas da serra do Parima (principalmente próximo à fronteira com a Venezuela): regiões 

yanomami de Xitei, Surucucu, Balawau, Homoxi, Tukuxim. E outras circunjacentes: 

Toototobi, Xiriana/Arathau, Parafuri, Paapiu, Novo Demini, Palimiu, Alto Catrimani.  

Os polos-base do estado do Amazonas incluídos na área endêmica de oncocercose 

são: Balawau, Novo Demini, Toototobi, Aracá, Demini. Embora situados no estado do 

Amazonas, por motivos de racionalidade logística são trabalhados regularmente por 

Roraima. O controle da oncocercose consta fundamentalmente de redução das fontes de 

transmissão mediante tratamentos coletivos nas áreas de risco e avaliações 

epidemiológicas. 

Desde 1995 até a avaliação realizada em 2007 a prevalência de microfilária 

passou de 63,3% para 14,8%. Em alguns polos-sentinelas a Carga Comunitária de 

Microfilárias passou de 1,4 para menos de 0,1. A evolução dos níveis de endemicidade 

tem sido bastante favorável, mostrando que é possível alcançar a interrupção da 

transmissão a curto/médio prazo.  

Tracoma 

 O último inquérito nacional de prevalência de tracoma em escolares, realizado no 

estado do Amazonas, no ano de 2008, revelou uma prevalência de tracoma de 9,1%, 

com variações municipais entre zero a 38,2%. Nesse inquérito, foram encontradas 

prevalências acima de 10% nos municípios de Atalaia, Autazes, Barcelos, Boa Vista de 

Ramos, Borba, Humaitá, Manicoré, Nova Olinda do Norte, São Gabriel da Cachoeira e 

Tabatinga. 

Nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEIS – do Alto Rio Negro, de 

Manaus e do Médio Solimões, vêm sendo registrados casos de tracoma ativo e casos de 

triquíase tracomatosa, que possivelmente podem evoluir para baixa acuidade visual até a 

cegueira. A presença de alta e média prevalência em municípios do estado reforçam a 

necessidade de implementação e fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica 

e controle de tracoma com o objetivo de eliminar a doença como causa de cegueira. Tais 

ações visam o alcance das metas de prevalência de tracoma ativo menor que 5% e 



prevalência de triquíase tracomatosa menor que um por 1.000 habitantes em todos os 

territórios e comunidades dos municípios do estado. 

Leptospirose 

 A leptospirose é uma doença infecciosa febril, aguda, potencialmente grave, 

causada por uma bactéria, a Leptospira interrogans. É uma zoonose (doença de animais) 

que ocorre no mundo inteiro, exceto nas regiões polares. Em seres humanos ocorre em 

pessoas de todas as idades e em ambos os sexos.  

A partir das análises dos bancos SINAN e SIM, observa-se que nos últimos três 

anos (2007 a 2010) foram registrados 196 casos de leptospirose, dos quais, 91,83% 

(180) foram confirmados. A maior incidência foi contabilizada em 2009, esse foi o ano 

em que ocorreu uma das maiores enchentes no município de Manaus, superando o ano 

de 1953. Dos 180 casos confirmados de leptospirose, 78,26% foram do sexo masculino 

e 21,73% do sexo feminino, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde 

(SEMSA). A taxa de letalidade da doença, no período estudado, foi de 14,44%. O maior 

número de casos, incluindo os óbitos, ocorre na faixa etária de 20 a 30 anos, sendo o 

sexo masculino o gênero mais acometido. 

Influenza 

Considerando os dados registrados no Sistema de Informação da Vigilância de 

Influenza (SIVEP_GRIPE), em 2010, o estado do Amazonas possuía duas unidades 

sentinelas de síndrome gripal para vigilância de vírus respiratórios. Foram coletadas 153 

amostras (29,4% do preconizado para todo o ano), 24 amostras foram positivas (15,7%): 

17 vírus sincicial respiratório, 2 parainfluenza, 4 influenza B e 1 influenza A. Nos dados 

registrados no SINAN online Influenza de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o 

estado do Amazonas notificou em 2009 e 2010, 397 casos, sendo 179 casos confirmados 

para influenza pandêmica H1N1 2009. 

Rubéola 



No período de 2009 a 2010, foram notificados 226 casos suspeitos de rubéola no 

Amazonas, porém nenhum dos casos foi confirmado, mais a avaliação tem sido 

constante. 

Meningite 

No estado do Amazonas, foram confirmados 799 casos de meningite bacteriana 

entre 2005 e 2010, destes, foram confirmados por diagnóstico laboratorial específico, 

que permite a identificação do agente etiológico, 39,4%. Observa-se que nos últimos 

anos o estado vem aumentando gradativamente o indicador alcançando 46% em 2010. 

Sarampo 

A meta estabelecida para os indicadores epidemiológicos do sarampo, no estado 

do Amazonas, foi atingida de uma forma heterogênea em 2009 e no ano de 2010 esses 

indicadores foram menores. Importante é que apesar da maioria dos indicadores não 

terem alcançado a meta, o encerramento em 60 dias alcançou 100% no ano de 2010 

demonstrando a eficiência da vigilância laboratorial e epidemiológica. 

No entanto, a vigilância epidemiológica falha pelo indicador da investigação 

oportuna, pela falta de oportunidade nas ações de controle do sarampo, o que poderia 

facilitar a disseminação da doença. A homogeneidade vacinal esteve nos dois anos 

abaixo de 95%. Nesse período, foram notificados 232 casos suspeitos de sarampo e 

nenhum caso foi confirmado. 

Acidentes por Animais Peçonhentos 

 No estado do Amazonas, período de 2007 a 2010, houve um aumento de 23,1% 

nas notificações de acidentes por animais peçonhentos registrados no SINAN. Em 

2010* foram registrados 1.968 casos, o que corresponde a 15,2% dos casos registrados 

na região Norte e 1,7% no país. O número de óbitos registrados foi de 8, acarretando 

uma taxa de letalidade de 0,4%. O ofidismo foi o acidente predominante, com 

incidência de 43,3 casos/100.000 hab., seguido pelo escorpionismo (5,8 casos/100.000 

hab.), araneísmo (2,8 casos/100.000 hab.), acidente por lagarta (0,6 caso/100.000 hab.) e 

acidente por abelha (0,5 caso/100.000 hab.). 



Doenças Transmitidas por Alimentos – DTA 

 No período de 2007 a 2010, o estado do Amazonas notificou 50 surtos de DTA. 

Destes, 49% ocorreram em residências e 12,2% em eventos; 43,24% dos surtos 

notificados foram causados pelo consumo de queijos e 21,6% por alimentos à base de 

carne. Staphylococcus spp. foi isolado em 54,2% dos surtos. Em 2008, ocorreram 13 

óbitos devido a um surto ocasionado por Salmonella spp. 

Doenças Diarreicas Agudas (DDA) 

No período de 2007 a 2010, foram notificados 664.569 casos de DDA no 

Amazonas. A estimativa de incidência na população nesse período variou de 46,6 a 

53,6/1.000 habitantes, 2010 obteve a maior estimativa de incidência. Em relação à 

estimativa de incidência de DDA por faixa etária, no ano de 2007 os menores de 1 ano 

foram os mais atingidos, com 389,9/1.000 habitantes e em 2010 a de 1 a 4 anos com 

217,2/1.000 habitantes.  

Rotavírus 

No ano de 2010, foram notificados 253 casos suspeitos de rotavírus no Amazonas. 

Destes, 90,1% (228) tiveram amostras coletadas e 46,6% (118) foram confirmados. A 

positividade de rotavírus no Amazonas foi 49,1%, enquanto a positividade do Brasil no 

mesmo período foi 39,6%. O genótipo predominante foi o G1P8. 

Febre Tifoide 

No período de 2007 a 2010, o estado do Amazonas confirmou 73 casos de febre 

tifoide representando 8% do total de casos do país. Os municípios com maiores números 

de notificações foram Manaus com 51%, seguido de Codajás/AM com 19%. Quanto à 

caracterização clínica dos 28 casos confirmados, prevaleceram os sintomas de febre, 

100%, seguido de cefaleia, náusea, vômito, 01 caso apresentou roséola tífica e somente 

01 caso relatou perfuração intestinal.  

Não ocorreu evolução para o óbito pelo agravo. Os casos confirmados foram 

concluídos em sua maioria por critério laboratorial (82%), enquanto que 16% pelo 



clínico epidemiológico. Quanto à oportunidade de encerramento 34% dessas 

investigações ocorreram dentro do prazo de 60 dias conforme a recomendação. 

Doença de Chagas aguda 

No período de 2000 a 2010, foram registrados no Brasil 1.087 casos de doença de 

Chagas aguda, esses casos estão relacionados principalmente aos surtos de DCA. Nesse 

período, no estado do Amazonas, a incidência média anual de casos novos de DCA foi 

de 0,34 por 100.000 habitantes, enquanto que no Brasil foi de 0,053 para cada 100.000 

habitantes (n=1087), e na região Norte este índice foi de 0,588/100.000 habitantes 

(n=971). Dentre os casos da região Norte, o estado do Amazonas é o responsável por 

6% (54/971) dos novos casos.  

Raiva 

No período de 2007 a 2010, não houve registros de casos de raiva humana ou do 

ciclo urbano (cães e gatos). Em relação aos demais ciclos de transmissão, foram 

notificados 03 casos de raiva no ciclo rural (animais de produção). 

Água 

 A Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA) 

objetiva garantir a população o direito à água com qualidade, conforme estabelecido na 

Norma de Potabilidade da Água. O percentual de municípios que realizam ações do 

VIGIAGUA. A realização do tratamento da água é uma exigência da legislação, por ser 

reconhecida como uma das ações de promoção da saúde e prevenção dos agravos 

transmitidos pela água. No Amazonas, 61% dos Sistemas de Abastecimento de Água 

(SAA) não possuem tratamento, segundo informações do Sistema de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA), enquanto que na região Norte 

o percentual é de 51,91% dos SAA.  

Para avaliar a qualidade da água para consumo humano são utilizados os 

indicadores turbidez, coliformes totais (CT) e Escherichia coli, dentre outros, que 

podem indicar a contaminação por micro-organismo patogênicos. As análises de 

controle da qualidade da água para detecção de agrotóxicos são preconizadas pela 



Norma de Potabilidade da Água. Entretanto, segundo o SISAGUA, o Amazonas não 

realizou essas análises em 2010, o que impossibilita a avaliação da ocorrência dessas 

substâncias químicas nos mananciais de abastecimento. 

A presença de cianobactérias nos corpos d’água indica poluição e eutrofização 

destes. Alguns gêneros de cianobactérias podem produzir e liberar substâncias tóxicas 

que afetam a saúde humana. Segundo o SISAGUA, em 2010, apenas o município de 

Manaus realizou análises de cianobactérias e todas as amostras estavam de acordo com 

o limite especificado na legislação (abaixo de 20mil células/100 ml). 

Monitoramento e Investigação de Surtos 

 A elaboração de Planos de Preparação e resposta às emergências de saúde pública 

apresenta-se como uma necessidade para subsidiar a atuação das Secretarias de Saúde 

em situações de desastres. No período de 2003 a 2010, a Secretaria Nacional de Defesa 

Civil (SEDEC) reconheceu 172 decretos de situação de emergência (SE) e/ou estado de 

calamidade pública (ECP) devido à ocorrência de desastres. 

Na definição dos planos de preparação e resposta, é importante observar o 

comportamento dos eventos, considerando sua tipologia e período de ocorrência, para a 

adoção de ações preventivas, minimizando, assim, seus efeitos sobre a saúde. 

Evolução da Mortalidade por Doenças não Transmissíveis 

Doenças do aparelho circulatório – DAC 

 As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. A taxa de 

mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil apresentou tendência de declínio no 

período de 1996 a 2009. No Amazonas, na maior parte do período analisado, essa taxa 

apresentou estabilidade e foi próxima à apresentada pela região Norte e inferior ao 

Brasil. 

Diabetes 



A taxa de mortalidade por diabetes no Brasil apresentou tendência de aumento no 

período de 1996 a 2009. No Amazonas, no período analisado, essa taxa teve tendência 

de aumento semelhante à apresentada pela região Norte e maior que o Brasil. 

Neoplasias 

 As taxas de mortalidade por neoplasias de mama e de útero no Brasil 

apresentaram tendência de estabilidade no período de 1996 a 2009. No Amazonas, no 

período analisado a taxa de mortalidade por neoplasia de mama apresentou similaridade 

com a região Norte e valores inferiores ao Brasil. Com relação à mortalidade por 

neoplasia de colo de útero, o Amazonas apresentou valores superiores aos da região 

Norte e do Brasil. 

As taxas de mortalidade por neoplasias de traqueia, brônquios e pulmão no Brasil 

apresentaram tendência à estabilidade, sendo sempre inferiores no sexo feminino no 

período analisado. No Amazonas, a tendência de estabilidade permanece no sexo 

masculino, sendo inferior aos valores do Brasil e superior à região Norte. No sexo 

feminino, foram verificados valores similares ao Brasil e superiores à região Norte. 

Acidentes de Automóveis 

Em 2003, os acidentes de trânsito (AT) foram responsáveis por mais de 33 mil 

mortes no país. No AM, a taxa apresentou-se em declínio: em 1996, 16/100 mil hab. e 

em 2003, 13/100 mil hab. A taxa de mortalidade por homicídios entre adolescentes e 

adultos jovens (10-24 anos) foi de 25/100 mil hab. em 2003, menor que a taxa da região 

Norte (26/100 mil hab). Em Manaus, essa taxa foi de 38/100 mil hab., em 2003, maior 

que as taxas do Brasil e região Norte. Segundo o SINAN (2007) em 2005, as causas 

externas foram a terceira causa de mortalidade por causas conhecidas em Manaus 

(17,9%) e a segunda no Amazonas (17,4%) e região Norte (19,5%). 

Fratura de fêmur 

A taxa de internação por fratura de fêmur em idosos (≥60 anos) no Brasil 

apresentou tendência de estabilidade no período de 2000 a 2010, assim como na região 

Norte. No mesmo período, o estado do Amazonas apresentou tendência de aumento até 



o ano de 2006, ocorrendo a partir deste ano tendência de declínio. Entre os anos de 2008 

e 2010, a taxa de internação por fratura de fêmur em idosos no Amazonas foi inferior à 

observada na região Norte e no Brasil. 

Acidentes de Transporte Terrestre 

A taxa de mortalidade padronizada por acidente de transporte terrestre (ATT) no 

Brasil, região Norte e no Amazonas apresentou tendência de estabilidade no período de 

1996 a 2009. Durante este período a taxa de mortalidade padronizada por ATT no 

Amazonas foi inferior à taxa encontrada para o Brasil e para a região Norte. Um dos 

principais responsáveis pelo aumento na taxa de mortalidade por ATT é decorrente das 

mortes com motociclistas; no Brasil a taxa de mortalidade em motociclistas no período 

de 1996 a 2009 aumentou em 9,2 vezes. 

Atropelamentos 

As tendências de queda nas taxas de atropelamento acontecem para todos os 

territórios estudados. A capital e o estado têm queda entre 1996 (capital – 16,4/100 mil e 

estado – 8,6/100 mil) e 2005 (capital – 8,1/100 mil e estado – 5,4/100 mil). Para a 

região Norte, as taxas de 2004 (5,7/100 mil) e 2005 (5,6/100 mil) se mantêm estáveis. 

No Brasil, a estabilização ocorre entre 2001 e 2005, com taxa de 5,5/100 mil. 

Acidentes com motocicletas 

A capital e o estado apresentam aumento crescente de suas curvas ao longo de 

todo o período chegando a 2005 com taxas de 2,2/100 mil na capital e 2,6/100 mil no 

estado. O Brasil e a região também apresentam aumento das suas taxas nos anos 

estudados (Brasil: 1996 – 0,5/100 mil e 2005 – 3,2/100 mil, Norte: 1996 – 0,2/100 mil e 

2005 – 3,4/100 mil). 

Agressões 

 A taxa de mortalidade padronizada por agressões no Brasil apresentou tendência 

de estabilidade no período de 1996 a 2009. Amazonas, no período de 2001 a 2009, 

apresentou tendência de aumento, esses valores foram inferiores aos observados na 



região Norte. A taxa de mortalidade padronizada por agressões no Amazonas foi inferior 

à taxa do Brasil de 2000 a 2008, porém com tendência crescente e atingindo a taxa 

nacional em 2009. 

Taxa de Mortalidade Infantil 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em 

Manaus reduziu 58%, passando de 34,2 por mil nascidos vivos em 2000 para 14,2 por 

mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das 

Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por 

mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 17,0 e 

16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente. 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Manaus, 

a esperança de vida ao nascer aumentou 8,7 anos nas últimas duas décadas, passando de 

65,9 anos em 1991 para 68,6 anos em 2000, e para 74,5 anos em 2010. Em 2010, a 

esperança de vida ao nascer média para o estado é de 73,3 anos e, para o país, de 73,9 

anos. 

2.3 População do Ensino de Educação Regional 

O município de Manaus dispõe de sólida infraestrutura educacional composta por 

uma ampla rede escolar em todos os níveis de educação. O número de estudantes 

matriculados na educação básica, e especialmente no ensino médio, é bastante 

significativo, o que confirma a existência de uma demanda potencial por formação 

superior na região. 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e 

compõe o IDHM Educação. No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 

6 anos na escola cresceu 39,41% e no de período 1991 e 2000, 59,97%. A proporção de 

crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 

67,28% entre 2000 e 2010 e 44,72% entre 1991 e 2000. 



A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo 

cresceu 61,56% no período de 2000 a 2010 e 83,51% no período de 1991 a 2000. E a 

proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 90,65% 

entre 2000 e 2010 e 62,77% entre 1991 e 2000. A escolaridade da população adulta é 

importante indicador de acesso a conhecimento e também compõe o IDHM Educação. 

Em 2010, 67,93% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental e 49,57% o ensino médio. No Amazonas, 54,87% e 37,66% 

respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das 

gerações mais antigas e de menos escolaridade. A taxa de analfabetismo da população 

de 18 anos ou mais diminuiu 5,50% nas últimas duas décadas. 

2.4 Metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 

De acordo com o Plano Nacional de Educação, Lei nº. 10.172/2001, as 

instituições de ensino superior têm muito a fazer, no conjunto dos esforços nacionais, 

para colocar o País à altura das exigências e desafios do Século XXI, encontrando a 

solução para os problemas atuais, em todos os campos da vida e da atividade humana e 

abrindo um horizonte para um futuro melhor para a sociedade brasileira, reduzindo as 

desigualdades. A oferta de educação básica de qualidade para todos está grandemente 

nas mãos dessas instituições, na medida em que a elas compete primordialmente a 

formação dos profissionais do magistério; a formação dos quadros profissionais, 

científicos e culturais de nível superior, a produção de pesquisa e inovação, a busca de 

solução para os problemas atuais são funções que as destacam no objetivo de projetar a 

sociedade brasileira num futuro melhor. 

O Curso de Enfermagem do IES-Materdei está alinhado com o Plano Nacional de 

Educação, Lei No 10.172/2001, no tange aos seguintes objetivos e metas: 

⇒ Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 

33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta; 

⇒ Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 

superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores; 

⇒ Contribuir para a redução da desigualdade regionais na oferta de educação superior;  



⇒ Diversificar a oferta de ensino, disponibilizando vagas em um Curso de Graduação 

em Enfermagem com propostas inovadoras, permitindo maior flexibilidade na 

formação e ampliação da oferta de ensino; 

⇒ Consolidar na área da Saúde, as experiências com a iniciação científica e com a 

extensão, como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. 

2.5 Demanda do Curso 

Apesar do número de vagas disponibilizadas no Município, o IES-Materdei 

observa que a demanda para o curso pode ser explicada pela relação entre a densidade 

demográfica regional, onde se encontra contingente de "possíveis matrículas", dada à 

necessidade social de profissionais qualificados na área. 

Com base na descrição socioeconômica regional pode-se perceber claramente a 

importância do Curso de Bacharelado em Enfermagem tendo em vista o grande 

potencial de desenvolvimento econômico e social, exigindo profissionais qualificados, 

conscientes das necessidades específicas da população local, dos benefícios sociais 

advindos da sua ação, da relevância e prioridade de sua atuação para crescimento e 

evolução da região.  

Ademais, a região de Manaus sinaliza a necessidade urgente de soluções para as 

questões sociais que têm como ponto fundamental o sistema único de saúde, mesmo 

com várias instituições de ensino superior tendo o curso de enfermagem, ainda é pouca 

a quantidade de profissionais para a demanda do Estado do Amazonas, onde a cidade de 

Manaus está inserida. 

2.6 Justificativa 

Nos países de economia avançada, os índices de atenção à saúde das populações 

atingem impressionantes taxas de 500 a 700 enfermeiros para cada grupo de 100.000 

habitantes. São números que revelam uma preocupação crescente de garantir acesso aos 

serviços de atendimento em saúde para a população. 

Dados do Boletim da União Europeia mostram contrastes entre os países do Norte 

daquele continente com os países da Península Ibérica, a Grécia e o Reino Unido. 

Enquanto os do Norte apresentam relação de mais de 10 enfermeiros para cada 1000 



habitantes, nos outros referidos a relação per capita é inferior a 5 (cinco) por 1000 

habitantes. Portugal está envidando esforços para atingir, pelo menos, o patamar de 5 

(cinco) por 1000. Mesmo considerando a enfermagem como um todo, o Brasil ainda se 

situa abaixo desta marca (MACEDO, 2001). 

A enfermagem é uma categoria profissional crítica, especialmente nos países 

periféricos e subdesenvolvidos. Tal situação vem se agravando, tanto no que se refere a 

elementos quantitativos, como a elementos qualitativos referidos ao desenvolvimento de 

competências no serviço de saúde, oportunidades de qualificação para o exercício 

profissional e as deficientes condições de trabalho, entre outras características. De 

acordo com o Conselho Internacional de Enfermagem (CIE), o panorama é marcado 

pela falta de enfermeiros e por desequilíbrios na sua distribuição entre as várias regiões 

do globo e, em certos casos, pela subutilização dos profissionais disponíveis. Os 

processos históricos de profissionalização da categoria são diferentes entre os diversos 

países, alcançando, em alguns, um significativo grau de autonomia e valorização social, 

ao passo que em outros apresentam reduzido status técnico e reconhecimento 

econômico e social. Podendo destacar o grau de qualificação para o exercício 

profissional também é diversificado, variando de um país para outro, com 

reconhecimento de categorias de nível médio de escolarização e de nível superior 

(VARELLA; PIERANTONI, 2007). 

No Brasil, a despeito do investimento em formação de profissionais de nível 

superior na área de Enfermagem, em 2007, essa relação não ultrapassava a barreira de 

94 enfermeiros para cada 100.000 habitantes. No estado do Amazonas no ano de 2010, a 

relação era de 1,45 enfermeiros para cada 100.000 habitantes. (Fonte: Ministério da 

Saúde/SGTES/DEGERTS/CONPROF – Conselhos Profissionais). 

Se os índices dos países de economia avançada mostram-se adequados a uma 

nova configuração mundial, embora tal situação não permita que esses países sejam 

imunes a problemas de atendimento em saúde, os índices que retratam a relação 

enfermeiro/habitantes, no Brasil e em Manaus, revelam uma pequena amostra do quanto 

ainda é preciso avançar.  

Na Segunda Pesquisa das Bases de Dados dos Profissionais de Enfermagem, em 

nível nacional, realizada pela Comissão de Business Intelligence do Conselho Federal 



de Enfermagem (COFEN). A partir da análise desses dados foi possível traçar o perfil 

dos profissionais de Enfermagem. A primeira série desta pesquisa foi realizada em 2010 

com os dados recebidos dos Conselho Regionais de Enfermagem (COREN). A atual 

análise se refere aos dados de 2011. 

Nesta pesquisa foi analisada a quantidade de inscrições existente nos Sistema 

COFEN, esta abordagem na quantidade de inscrições difere da quantidade de 

profissionais, já que um profissional pode ter de uma a três inscrições, ou seja, uma 

inscrição em cada categoria: enfermeiro, técnico de enfermagem ou auxiliar de 

enfermagem, ou, ainda, uma inscrição em cada Estado. 

Gráfico 07: Profissionais de enfermagem no Brasil por categoria no ano de 
2011. 

Fonte: COFEN (2011). 

Fonte: COFEN (2011). 

A análise da distribuição regional desses profissionais revela que a Região Sudeste 

concentra 47,63% dos enfermeiros, a Região Nordeste concentra 25,17% dos 

enfermeiros e a Região Sul concentra 16,68% dos enfermeiros. A Região Norte e 

Centro-Oeste são as que detêm os menores índices de concentração. Na Região Norte 

estão 3,44% e na Região Centro-Oeste estão 7,08% dos enfermeiros do Brasil. 

P R O F I S S I O N A I S D E 
ENFERMAGEM POR CATEGORIA

PROFISSIONAIS
DISTRIBUIÇÃO

BRASIL
AMAZON

AS
Enfermeiro 314.127 5.049

Técnico de Enfermagem 698.697 16.721

Auxiliar de Enfermagem 508.182 3.855

TOTAL 1.521.006 25.625



No Amazonas, segundo dados do Caderno de Informações de Saúde da Secretaria 

Executiva do Ministério da Saúde, em 2010 há 5.049 enfermeiros (Prof/1.000 hab: 

1,45), 16.721 técnicos de enfermagem (Prof/1.000 hab: 4,80) e 3.855 auxiliares de 

enfermagem (Prof/1.000 hab: 1,11). 

As estatísticas do COFEN também apontam que, no Brasil, aproximadamente 

86,80% do pessoal de Enfermagem ainda não possui formação profissional de nível 

superior. São apenas 13,20% do pessoal com Curso de Graduação em Enfermagem. 

Esta realidade acarreta riscos para a população e a desvalorização da profissão e do 

profissional de Enfermagem. 

Considerando que o Brasil é um País de dimensões continentais, de certa maneira 

é possível justificar a apresentação de índices tão discrepantes. Ao mesmo tempo pode-

se afirmar, com razão, que nos grandes centros urbanos a concentração de profissionais 

da área de saúde, notadamente médicos e enfermeiros, é extremamente alta. Entretanto, 

isto não resolve o problema de como possibilitar acesso a um bom serviço de 

atendimento à saúde por profissionais bem formados e capacitados, principalmente 

àquela parcela da população brasileira mais carente e que habita, exatamente, as regiões 

mais distantes dos grandes centros populacionais. 

É evidente que houve uma significativa melhoria, pelo menos no que se refere ao 

atendimento primário em saúde, com a implementação de programas governamentais 

que têm como princípio a universalização e a equidade do acesso aos serviços previstos 

na Constituição Federal de 1988. O Programa de Saúde da Família (PSF), por exemplo, 

está conseguindo, de certa forma, minimizar as disparidades regionais e entre os grupos 

sociais em relação ao acesso à saúde. Mas, mesmo assim, persistem entraves que ora 

impossibilitam, ora encarecem um atendimento de melhor qualidade. Em termos 

objetivos, a possibilidade de ter acesso aos cuidados em saúde ainda representa um 

avanço muito tímido em relação ao que se poderia esperar de uma sociedade como a 

brasileira.  

Neste contexto, o IES-Materdei, com base na Resolução CES/CNE nº 03/2001, 

que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em 

Enfermagem, assim como nas recomendações da Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn), elaboradas a partir das discussões ocorridas nos últimos Seminários Nacionais 



de Diretrizes para a Educação em Enfermagem (SENADEn); nas determinações da Lei 

do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/86) e no Código de Ética (Resolução COFEn nº 

240/00) do Conselho Federal de Enfermagem (COFEn), elaborou o Projeto Pedagógico 

do Curso de Graduação em Enfermagem visando formar o enfermeiro com formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificado para o exercício profissional com 

base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos; sendo este capaz de 

conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 

dimensões biopsicossociais dos seus determinantes; além de atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano. 

Cabe destacar que a microrregião e o município de Manaus possuem 

infraestrutura de saúde capaz de absorver os egressos, assim como proporciona 

importantes experiências de prática profissional aos alunos. Abaixo, segue um resumo 

dos Indicadores Municipais de Saúde, que compõem o Caderno de Informações de 

Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de acordo com os dados a seguir. 

Visando desta maneira, contribuir para a melhoria das condições de vida e saúde 

das populações amazônicas e para o desenvolvimento científico e tecnológico regional, 

integrando a pesquisa, a educação e ações de saúde, visando tornar-se uma das 

protagonistas do desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde na 

Amazônia. 

Assim justifica-se a existência do curso de Enfermagem do IES-Materdei por: 

- No setor da saúde Manaus é referência para a região, recebendo paciente, que, residem 

nas cidades vizinhas e não encontram atendimentos em seu município, se direcionam 

para a cidade de Manaus;  

- Existe em Manaus e região, várias instituições de saúde que poderão absorver os 

profissionais a serem formados e que estão aptas a oferecer estágios quer em nível 

hospitalar, ambulatorial ou em saúde coletiva, e que, são demandantes potenciais de 

atividades de extensão;  

- Existência de uma demanda não atendida por profissionais altamente qualificados;  



- Os trabalhadores da enfermagem desenvolvem ações em todas as funções da saúde, 

ficando claramente definida a importância da enfermagem na prestação de serviços de 

assistência à saúde, dentro dos seus três níveis (primário, secundário e terciário).  

- A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), por meio de sua presidência, 

posiciona que o número de enfermeiros com nível superior no Brasil precisa dobrar para 

que haja profissionais suficientes para atender a demanda em todo o país (ABEN, 

2008). 

Embora sendo a atividade de Enfermagem ainda hoje, preponderantemente, 

realizada no espaço hospitalar, público ou privado, de assistência à saúde geral e 

especializada, hegemônico do país, há uma tendência atual à desinstitucionalização 

como alternativa do cuidar desvinculado e subsidiário de ações médicas, e tem sido 

ampliado e fortalecido por uma possibilidade de atuação/inserção dos profissionais no 

espaço extra- hospitalar da assistência de saúde, qual seja na Rede Básica da Saúde 

Pública (Secretarias de Saúde, Centros Regionais de Saúde, Distritos Sanitários, Centros 

de Saúde); Instituições de Ensino; Instituições de Pesquisa Científica; Ambulatórios; 

Creches; Domicílios de forma autônoma ou através do Programa de Agente 

Comunitário de Saúde (PACS); Programa de Saúde da Família (PSF) ou Home Care, 

entre outras. Frente a essas considerações, confirma-se a importância da existência do 

curso de enfermagem do IES-Materdei.  

2.7 Diretrizes Pedagógicas 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma em seu artigo 2.º que “A 

educação... inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”. Esse pressuposto, adotado pelo IES-

Materdei, também recebe um tratamento privilegiado em outros documentos 

educacionais, como as Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O mundo em que vivemos é um mundo global, no qual tudo está relacionado, um 

mundo onde as dimensões financeiras, culturais, políticas, ambientais, científicas etc. 

são interdependentes, e onde nenhum dos aspectos pode ser compreendido à margem 

dos demais. Acreditamos que a argumentação é indispensável quando se acredita que o 



diálogo, o exercício de fazer escolhas, o respeito às ideias divergentes e assumir 

posicionamentos fundamentados são imprescindíveis nas sociedades atuais. 

A organização dos currículos está baseada no conceito de “competência”. As 

competências envolvem a dimensão cognitiva através dos conhecimentos e do saber, a 

dimensão psicomotora, ou seja, o “saber fazer” ou habilidades, e a dimensão sócio 

afetiva, onde são considerados os valores e as atitudes, ou o “saber ser”. O IES-

Materdei adota esses pressupostos pedagógicos em seus planos de cursos com vistas a 

formar profissionais conscientes de sua cidadania, preocupados em transformar a 

realidade para alcançar uma sociedade mais democrática, solidária e humanista. 

2.8 Políticas de Comunicação Interna e Externa 

2.8.1 Comunicação Externa 

O IES-Materdei possui programa de integração com a comunidade, estimulando a 

participação de todos os seus membros nas ações permanentes e nos eventos 

organizados com essa finalidade. Permanentemente, as instalações da Faculdade estão 

abertas para visitação da comunidade, incluindo-se a Biblioteca, que pode ser utilizada 

para consultas, dentro de seu horário de funcionamento. O IES-Materdei oferece, 

também, suas instalações e apoio para a realização de exposições, mostras, feiras, 

encontros, lançamento de publicações e produtos de iniciativa da comunidade. 

Anualmente, cada o Colegiado do Curso propõe ações de extensão, dentro de suas 

especialidades, procurando articular teoria e prática para os discentes e prestar serviços 

gratuitos à comunidade. Sempre que possível essas ações são reunidas em projetos 

interdisciplinares, visando atender ao maior número possível de participantes. Visando 

ampliar o envolvimento dos alunos com a comunidade, o Colegiado de Curso orienta os 

professores para que os trabalhos de conclusão de curso, elaborados pelos discentes, 

sempre que possível, estejam relacionados à realidade da comunidade que acolhe a 

instituição. 

Todas as ações de interesse da comunidade contam com divulgação através de 

jornal e site institucional, bem como através das redes sociais, além da utilização de 



faixas e cartazes, colocados em locais estratégicos das instalações da instituição, 

visíveis para o público interno e externo. 

2.8.2 Comunicação Interna 

O IES-Materdei mantém diversos canais de comunicação com seu público interno, 

que visam fornecer informações relevantes e estabelecer um intercâmbio permanente de 

ideias e opiniões que possam melhorar a qualidade do atendimento. Dentre os principais 

canais utilizados estão: 

a) Site do IES-Materdei (www.iesmaterdei.com.br): por intermédio do site são 

veiculadas as notícias de interesse da comunidade interna e externa, incluindo-se 

os projetos a serem realizados e, posteriormente, seus resultados, calendário 

acadêmico, processos seletivos, informações sobre cursos e documentação, etc; 

b) Ouvidoria: destina-se a receber sugestões e reclamações dos públicos interno e 

externo, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, podendo ser 

acessada por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site. Todas as 

mensagens recebidas são devidamente analisadas e encaminhadas para os 

responsáveis, tendo seu andamento acompanhado pelo titular; 

c) Murais: distribuídos por todas as instalações do IES-Materdei, os murais 

destinam-se à divulgação de informações dos órgãos técnicos, administrativos e 

acadêmicos da instituição, bem como estão abertos para comunicados de alunos 

e professores que possam interessar à comunidade. Mediante autorização, esses 

painéis também recebem material de divulgação de empresas e instituições da 

comunidade que sejam de interesse do público interno; 

d) Caixa de Sugestões: encontra-se, permanentemente, na Secretaria do IES-

Materdei uma caixa de sugestões, onde podem ser colocadas mensagens escritas, 

com ou sem identificação do autor. Semanalmente essas mensagens são 

coletadas pela Ouvidoria, analisadas e, quando for o caso, encaminhadas para os 

responsáveis; 

e) Revista do IES-Materdei (InfoMaterdei): editada trimestralmente, visa 

divulgar as ações e eventos realizados na Faculdade ou com seu apoio, incluindo 



informações de interesse da comunidade interna, tais como calendário 

acadêmico, oferta de novos cursos, processos seletivos, etc; 

f) Jornal Materdei: editado mensalmente com divulgação institucional e de 

notícias regionais. 

2.9 Fomento à Divulgação do PDI 

METAS AÇÕES CRONOGRAM

A
Manter a coerência da 
expansão projetada no 
PDI com a realidade 
institucional.

C u m p r i r o c r o n o g r a m a d e 
implementação do PDI.

2012/2017

Assegurar a Participação efetiva 
dos dirigentes da mantida.

2012/2017

Promover a participação efetiva 
dos órgãos colegiados.

2012/2017

Assegurar que todas as 
decisões e orientações 
em nível administrativo, 
gerencial e pedagógico 
estejam pautadas no PDI.

Organizar palestras, estudos, 
seminários para fazer conhecer os 
documentos institucionais.

2012/2017

Divulgar a missão da 
I E S p a r a t o d a a 
comunidade acadêmica.

Divulgar e Destacar a missão no 
site da Instituição.

2012/2017

Colocar car tazes nas áreas 
comuns.

2012/2017

Divulgar e promover a missão nos 
eventos Institucionais.

2012/2017

Ampliar ofertas de novos 
cursos.

Implantação de novos cursos de 
graduação.

2012/2017

Implantação de cursos de pós-
graduação Lato-sensu.

2012/2017

Iniciação de Projeto EAD – 
parcial.

2012/2017

Implantação de programas de 
Iniciação Científica.

2012/2017

Implantação de novos cursos de 
extensão.

2012/2017

Articular o PDI com PPI, 
PPC, Avaliação e Gestão 
Institucional.

Montar grupos de es tudos, 
palestras e seminários para 
demonstrar a articulação do PDI 
com e PPC do Curso.

2012/2017

A r t i c u l a ç ã o d a s P o l í t i c a s 
Institucionais, utilizando o PDI 
como referência para cursos, 
programas e projetos.

2012/2017



3. METAS DA INSTITUIÇÃO 

           3.1 EIXO 1: INFRA-ESTRUTURA 

a) Infraestrutura Física 

Adequar a infraestrutura às necessidades acadêmicas e administrativas; 

Garantir plenas condições de acessibilidade na Instituição a pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

  

Promover projetos e 
p r o g r a m a s 
d e s e n v o l v i d o s p e l a 
comunidade acadêmica e 
administração gestora da 
Instituição, com base no 
PDI.

Garantir que a CPA acompanhe 
efetivamente o desenvolvimento 
do processo de conscientização da 
presença do PDI em todas as ações 
institucionais, envolvendo a 
mantenedora e a mantida.

2012/2017

METAS ESTRATÉGIAS CRONOG

RAMA

Planejar, realizar obras e/
ou contratar serviços para 
dotar o IES-Materdei com 
equipamentos e materiais 
n e c e s s á r i o s a o 
desenvolvimento das 
atividades acadêmicas e 
administrativas, tendo em 
vista a modernização e 
adequação dos ambientes 
institucionais.

Adquirir equipamentos novos para os 
laboratórios.

2012/2017

Adequar e equipar o prédio para apoio 
administrativo (setor de patrimônio, 
arquivo inativo, serviços gerais e 
vigilância).

2012/2017

Melhorar área de estacionamento. 2012/2017

Ampliar e adequar os laboratórios. 2012/2017
Remodelar e Adequar às instalações da 
Biblioteca.

2012/2017

Ampliação dos espaços destinados aos 
usuários da Biblioteca (sala de estudos, 
espaço para leitura e pesquisa tanto 
impressa como digital).

2012/2017

Implantação do sistema de atualização e 
ampliação da Biblioteca de acordo com a 
demanda.

2012/2017

Modernização da informatização da 
Biblioteca, com implantação de consultas e 
reservas online

2012/2017



b) Infraestrutura pedagógica 

Desenvolver política de qualificação e aprimoramento institucional que atenda às 

necessidades de um ambiente propício ao processo ensino-aprendizagem; 

Capacitar os alunos para uso de tecnologias de informação e comunicação e incentivar 

a disseminação do conhecimento e uso do software livre na Instituição.  

            3.2 EIXO 2: GESTÃO INSTITUCIONAL, PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

A t u a l i z a ç ã o e m o d e r n i z a ç ã o d o s 
laboratórios e elaboração de mecanismos 
de uso do laboratório, para dinamizar as 
ações dos discentes e docentes.

2012/2017

C r i a r a m b i e n t e 
fisicamente adequado ao 
atendimento de alunos 
PNEEs.

Elaborar e executar projetos e obras que 
proporcionem condições de acesso ao site 
oficial e a todos os ambientes da escola aos 
PNEEs (adequar banheiros, salas , 
auditório, biblioteca, laboratórios, saídas de 
emergência, e outros).

2012/2017

Melhorar o desempenho, 
a organização e dinamizar 
as ações no Laboratório 
de Informática.

Modernizar os equipamentos audiovisuais, 
mobiliário e outros acessórios.

2012/2017

Adquirir equipamentos, mobiliário e outros 
acessórios.

2012/2017

METAS ESTRATÉGIAS
CRONOG

RAMA
Manter a assessor ia 
pedagógica para revisar e 
orientar os processos.

Buscar profissionais competentes para 
o r i e n t a ç ã o d a s a ç õ e s a s e r e m 
implementadas.

2012/2017

Atualizar o atendimento 
acadêmico, buscando 
a t i n g i r 1 0 0 % d e 
programas disponíveis 
aos usuários/alunos na 
internet.

Implantar software específico para esse 
atendimento.

2012/2017

Implantação do Portal do Acadêmico. 2012/2017

Manutenção permanente dos serviços 
oferecidos. 2012/2017



Praticar a gestão democrática e transparente em todos os níveis da estrutura 

administrativa e pedagógica do IES-Materdei, assegurando a ampla participação 

e incentivando o compromisso da comunidade na definição e implementação de 

políticas institucionais.  

Buscar novas formas de captação de recursos para o IES, em consonância com seu 

caráter e com a democratização do acesso. 

Gerir a IES-Materdei de forma integrada e equilibrada nas áreas acadêmica e 

administrativa, tornando-se apta a promover o acompanhamento, avaliação e 

melhoria permanente do trabalho de apoio às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, de forma a sustentar o projeto acadêmico da Instituição. 

Assegurar a modernização da Instituição, visando garantir a sua posição como 

centro de referência na propulsão da transformação social, promovendo o 

desenvolvimento local e regional, dentro dos princípios de sustentabilidade 

social e ambiental. 

METAS ESTRATÉGIAS
CRONOG

RAMA
Incentivo ao envolvimento dos 
corpos técnico-administrativo 
e docente com a gestão da IES.

Divulgar, para comunidade 
acadêmica, o funcionamento dos 
órgãos que compõem a gestão, 
bem como as atribuições e 
competências de cada um.

2012/2017

Captar e distribuir recursos 
para as ações de ensino, 
pesquisa e extensão para 
melhorar a qualidade da 
formação do curso.

Viabilizar convênios, atendimento 
a editais de agências de fomento e 
parcerias para subsídio ao ensino, 
pesquisa e extensão.

2012/2017

Cumprir todo o Plano de 
Avaliação Institucional e 
mantê-lo de forma permanente 
– CPA.

Implantação da CPA. 2012/2017
Elaboração e divulgação dos 
resultados da avaliação do curso 
para o Coordenador de Cursos, 
destacando os pontos fortes e 
fracos detectados pelos aluno e 
professores.

2012/2017



b) Produção e disseminação de conhecimento 

Elaboração e divulgação dos 
resultados da avaliação dos 
s e r v i ç o s o f e r e c i d o s p e l a 
Faculdade para os responsáveis 
pelo setor.

2012/2017

Verificação do grau de satisfação 
e envolvimento da comunidade 
a c a d ê m i c a e m a t i v i d a d e s 
culturais, sociais e comunitárias 
promovidas pela Instituição.

2012/2017

Envolvimento da comunidade 
acadêmica no Plano de 
Avaliação Institucional.

Verificação do grau de satisfação 
e envolvimento da comunidade 
a c a d ê m i c a e m a t i v i d a d e s 
culturais, sociais e comunitárias 
promovidas pela Instituição.

2012/2017

Criação da Ouvidoria como um 
canal aberto entre a Instituição, a 
comunidade acadêmica e a 
sociedade.

2012/2017

U t i l i z ação d a an á l i s e d o s 
resultados para superação das 
dificuldades apontadas pela 
comunidade interna e externa.

2012/2017

Ampliar o número de vagas 
aos cursos.

Elevar o quantitativo de vagas dos 
cursos. 2012/2017

Programa de 
Acompanhamento do Egresso.

Cr i ação e imp lan tação do 
Programa de Acompanhamento do 
Egresso.

2012/2017

Promover a educação continuada 
de pelos menos 5% dos egressos 
em programas oferecidos pelo 
IES-Materdei.

2012/2017

F o r m a ç ã o d e u m a e q u i p e 
especializada no acompanhamento 
de egresso.

2012/2017

Fomentar o interesse da educação 
continuada nos egressos da 
graduação, de forma que as pós-
graduações da Instituição sejam 
constituídas na proporção de 70% 
destes.

2012/2017



♣ Implantar políticas e programas de pesquisa aplicada, com ênfase na realidade 

regional. 

♣ Incentivar mecanismos de promoção e difusão cultural e tecnológica, articulando 

os diversos setores da comunidade; 

♣ Gerir de forma integrada as atividades acadêmicas e de apoio como parte dos 

processos de formação profissional, construção e difusão do conhecimento. 

♣ Garantir livre acesso ao conhecimento produzido e armazenado no IES-Materdei, 

ampliando e diversificando os meios disponíveis. 

METAS ESTRATÉGIAS
CRONOG

RAMA
R e a d e q u a r a p o l í t i c a d e 
extensão, adequando-a às novas 
necessidades institucionais em 
c o n s o n â n c i a c o m a s 
necessidades da comunidade 
externa.

Desenvo lve r e imp lemen ta r 
in s t rumen tos que apo iem o 
planejamento, o registro e o 
acompanhamento das ações de 
extensão.

2012/2017

Manter e expandir os projetos de 
extensão.

2012/2017

A r t i c u l a r o P D I c o m a 
graduação, a pós-graduação, a 
pesquisa e a extensão.

I m p l e m e n t a ç ã o d e p r á t i c a s 
c o e r e n t e s c o m a s p o l í t i c a s 
constantes dos documentos oficiais 
da In s t i t u i ção no cu r so de 
graduação e pós-graduação.

2012/2017

Articulação entre os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPC) e o 
Projeto de Desenvolvimento 
Institucional (PDI).

2012/2017

Implantar os cursos de Pós-
Graduação, buscando atender as 
necessidades e demandas regionais.

2012/2017

Implementar atividades de extensão 
c o e r e n t e s c o m a s p o l í t i c a s 
constantes dos documentos oficiais 
da IES.

2012/2017

Manter vinculadas as atividades de 
extensão com a formação e 
r e l e v â n c i a c o m á r e a s 
circunvizinhas.

2012/2017



 Gestão administrativa 

Fomentar a automação dos processos administrativos. 

Garantir a clareza das atribuições das funções de apoio e consolidar a 

descentralização da capacidade de decisão. 

Utilizar o conhecimento produzido no próprio IES para oferecer soluções e 

alternativas para os problemas de gestão e administração enfrentados pela 

instituição. 

Construir uma política integrada de informação e comunicação.  

Implementar atividades de iniciação 
c ient í f ica coerentes com os 
documentos oficiais da Instituição.

2012/2017

METAS
ESTRATÉGIAS

CRONOGR

AMA

Adotar procedimentos com 
vistas à melhoria da qualidade 
dos processos de trabalho.

E l a b o r a r p r o p o s t a d e 
reestruturação administrativa.

2012/2017

Manter processo permanente de 
avaliação e aperfeiçoamento 
institucional

2012/2017

Reorganizar os documentos de 
a r q u i v o s c o r r e n t e s , 
intermediários e permanentes e 
implantar os Arquivos Setoriais 
como parte do Sistema de Gestão 
de Documentos.

2012/2017

E l a b o r a r f l u x o g r a m a d e 
atividades administrativas

2012/2017

Reestruturar e adequar o controle 
da execução de contratos e 
convênios

2012/2017

Elaborar/executar projeto de 
reestruturação do Setor de 
Patrimônio.

2012/2017

Criar calendário plurianual de 
eventos. 2012/2017

I m p l a n t a r p r o g r a m a d e 
comunicação interna e externa de 
d ivulgação das a t iv idades 
institucionais.

2012/2017



Gestão de Recursos Humanos 

Desenvolver uma política de recursos humanos capaz de promover um 

clima organizacional favorável ao desenvolvimento Institucional;  

Implantar política de capacitação contínua, didático-pedagógica para os 

servidores que atuam no IES - Materdei, permitindo-lhes o domínio de 

novas concepções do processo de ensino, de aprendizagem e de 

estratégias para o seu desenvolvimento. 

Modernizar o Sistema de 
Informação e Comunicação 
no âmbito do IES-Materdei.

Revisar os instrumentos legais da 
Instituição, adequando-os à 
legislação vigente.

2012/2017

Garantir a publicação de séries 
informativas e científicas

2012/2017

D e s e n v o l v e r p o l í t i c a d e 
divulgação e interação com a 
comunidade

2012/2017

I m p l a n t a r o S i s t e m a d e 
Gerenciamento Informatizado 2012/2017

Atualizar e implementar 
novas tecnologias para o 
âmbito institucional

Manter a modernização dos 
computadores do IES-Materdei. 2012/2017

I m p l a n t a r p r o g r a m a d e 
catalogação, armazenamento e 
r e g i s t r o s d e d o c u m e n t o s 
institucionais importantes – 
arquivo inativo.

2012/2017

Modernizar rede interligando 
todos os serviços do IES-
Materdei

2012/2017

A t u a l i z a r e o t i m i z a r a 
informatização e automação do 
setor de controle patrimonial e de 
materiais da Instituição.

2012/2017

METAS ESTRATÉGIAS
CRONOG

RAMA
Atingir 100% do Corpo 
Docente com formação 
pedagógica.

Oferecer programas de 
incentivo e facilitação de 
formação pedagógica.

2012/2017

Priorizar a contratação de 
professores que possuam 
formação pedagógica.

2012/2017



C r i a r o P r o g r a m a 
Institucional de Capacitação 
Docente, oferecendo bolsas 
de pós-graduação lato sensu 
e s t r i c t u s e n s u e 
i n c e n t i v a n d o - o s a 
participação em eventos 
dessa área.

2012/2017

P l a n e j a r e g a r a n t i r 
condições ambientais e 
m a t e r i a i s p a r a o 
d e s e m p e n h o d a s 
atividades institucionais.

A d q u i r i r m o b i l i á r i o , 
equipamentos e material de 
consumo para a instituição.

2012/2017

Atender as necessidades de 
automação dos ambientes 
administrativos (Recursos 
H u m a n o s , R e g i s t r o s 
Acadêmicos, Coordenação 
de Curso e Patrimônio).

2012/2017

Divulgar o Programa de 
Melhoria da Qualidade de 
Ensino e sua importância 
para a comunidade.

Ampliar em 10% ao ano o 
número de docentes do curso 
participando do Programa de 
Melhoria da Qualidade de 
Ensino.

2012/2017

Implantar a política de 
capacitação definida no 
Plano de Carreira Docente.

2012/2017

I m p l a n t a r , 
p r o g r e s s i v a m e n t e , 
programa de formação e 
aperfeiçoamento do corpo 
técnico-administrativo.

I n c e n t i v o à f o r m a ç ã o 
continuada do corpo técnico.

2012/2017

O f e r t a d e b o l s a s d e 
graduação e pós-graduação 
v o l t a d o s à a t u a ç ã o 
específica.

2012/2017

Realização de cursos de 
relações interpessoais para o 
b o m d e s e m p e n h o 
profissional.

2012/2017

Garantir a participação em 
eventos sociais, culturais e 
científicos promovidos pela 
I n s t i t u i ç ã o e o u t r a s 
entidades.

2012/2017



3.3 Incentivo aos Projetos voltados à Responsabilidade Social 

Implementação do processo 
d e m o d e r n i z a ç ã o d a 
i n f r a e s t r u t u r a 
organizacional, com vistas à 
melhoria da qualidade de 
vida e do trabalho no âmbito 
interno.

2012/2017

METAS ESTRATÉGIAS CRONOG

RAMA
Realizar ações voltadas 
para o desenvolvimento 
regional, com foco nos 
campos econômico, social 
e ambiental.

Criar e Manter projetos que 
v e n h a m m i n i m i z a r a s 
desigualdades sociais.

2012/2017

Elaborar trabalhos acadêmicos 
integrados à realidade sócio-
regional.

2012/2017

F o r t a l e c e r a e d u c a ç ã o 
ambiental, através do Projeto 
de coleta seletiva e reciclagem 
de lixo.

2012/2016

Criar ações de caráter sócio-
educativo para a preservação 
do meio ambiente, com um 
projeto de reflorestamento de 
áreas degradadas na região.

2012/2017

P r o m o v e r e m a n t e r 
campanhas de doação de 
livros, sangue, alimentos, 
b r i n q u e d o s , f r a l d a s 
descartáveis, roupas, etc.

Estabelecer uma nova cultura 
de recepção aos a lunos 
ingressos, trabalhando durante 
o semestre a doação de 
alimentos e sangue, o segundo 
semestre com doação de 
livros, fraldas descartáveis, 
camisetas e brinquedo.

2012/2017



4. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 

4.1 Estrutura Organizacional e Instâncias de decisão 

De acordo com o art. 3º, do Regimento IES-MATERDEI/2003, a IES, terá a 

seguinte constituição:  

I - Conselho Superior; 

II - Colegiados de Cursos; 

III - Diretoria Geral; 

IV – Diretoria de Ensino; Diretoria de Planejamento; Diretoria de Pesquisa, Extensão e 

Pós-Graduação. 

V - Coordenadorias de Cursos. 

VI - Departamento de Registro Acadêmico; 

VII - Secretaria, Biblioteca e CPD como órgãos de apoio. 

De acordo com o art. 11, 12 e 13 do Regimento IES-MATERDEI/2004 A 

Diretoria Geral, exercida por um Diretor (a), é o órgão executivo superior de gestão de 

todas as atividades do IES-MATERDEI. 

Realizar durante um dia a 
campanha de doação de 
sangue em parceria com o 
Hemoam, uma vez a cada 
s e m e s t r e , e n v o l v e n d o , 
docentes, discentes e técnico-
administrativo.

2012/2017

Envolver toda a comunidade 
acadêmica e a sociedade na 
par t ic ipação efe t iva em 
campanhas da IES.

2012/2017

Utilização do site e dos meios 
de comunicação para divulgar 
a s c a m p a n h a s e p a r a 
sensibilizar a comunidade 
acadêmica e a sociedade na 
participação das campanhas da 
IES.

2012/2017



Art. 11º. A Diretoria Geral, exercida por um Diretor (a), é o órgão executivo superior de 

gestão de todas as atividades do IES-MATERDEI. 

Parágrafo único. Em sua ausência e impedimentos eventuais do Diretor (a) é substituído 

por um Pró-Reitor indicado. 

Art. 12º. O Diretor (a) Geral é indicado pela Mantenedora, com mandato de dois anos, 

podendo haver recondução. 

Art. 13º. São atribuições do Diretor (a) Geral. 

I - Superintender todas as funções e serviços do IES-MATERDEI; 

II - Representar O IES-MATERDEI perante as autoridades e as instituições de ensino; 

III - incentivar a criação de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, e as vagas 

respectivas, assim como linhas ou projetos de pesquisa; 

IV - Decidir sobre os pedidos de matrícula, trancamento de matriculo e transferência; 

V - Promover a avaliação institucional e pedagógica do IES-MATERDEI; 

VI - Convocar e presidir as reuniões dos Conselhos respectivos; 

VII - elaborar o plano anual de atividades e submetê-los à aprovação do CONSU; 

VIII - Elaborar a proposta orçamentária; 

IX - Elaborar o relatório anual das atividades do IES-MATERDEI e encaminhá-lo ao 

órgão federal competente, depois de apreciado pelo CONSU; 

X - Conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados escolares; 

XI - Zelar pela manutenção da ordem e da disciplina, no âmbito do IES-MATERDEI, 

respondendo por abuso ou omissão; 

XII - Promover à Mantenedora a contratação ou dispensa do pessoal docente e técnico-

administrativo, bem como das Diretorias previstas neste regimento; 

XIII - Promover as ações necessárias à autorização e reconhecimento de cursos, assim 

como as relativas à renovação do credenciamento do IES-MATERDEI; 

XIV - Designar os representantes junto aos órgãos colegiados, assim como os ocupantes 

de cargos ou funções de direção, chefia, coordenadoria, assessoramento ou consultoria; 



XV - Deliberar sobre publicações, sempre que estas envolvam responsabilidade do IES-

MATERDEI; 

XVI - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas 

pertinentes; 

XVII - Homologar ou pedir reexame das decisões dos colegiados superiores; 

XVIII - Estabelecer normas, complementares a este Regimento, para o funcionamento 

dos setores acadêmico, técnico e de apoio administrativo; 

XIX - Resolver os casos omissos neste Regimento, ad referendum do CONSU; 

XX - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento; 

XXI - Submeter ao Conselho Superior o Calendário Acadêmico;  

XXII - Delegar competências; 

XXIII - Indicar os Diretores específicos. 

4.2 Órgãos Colegiados: Atribuições e Competências  

De acordo com o art. 8, do Regimento IES-MATERDEI/2004, ao Conselho 

Superior compete: 

I - Deliberar, em instância final, sobre a solicitação de criação de novos cursos, bem 

como sobre a organização e extinção de cursos de graduação e programas de educação 

superior, fixando-lhes as vagas anuais, para posterior encaminhamento e autorização do 

Ministério da Educação, na forma da lei; 

II - Apreciar pedido de autorização de funcionamento de cursos de pós-graduação; 

respeitadas as diretrizes gerais do Conselho Nacional de Educação e a legislação 

vigente. 

III - Elaborar e reformar o seu regimento, em consonância com as normas gerais 

atinentes, que será submetido à apreciação do Conselho Nacional de Educação; 

IV - Regulamentar as atividades de todos os setores do IES-Materdei; 

V - Emitir parecer sobre contratos, acordos e convênios que lhe forem submetidos pela 

Diretoria Geral; 

VI - Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos; 

VII - Deliberar sobre o relatório anual da Diretoria Geral; 



VIII - Aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades do IES-MATERDEI; 

IX - Emitir parecer sobre o plano de carreira docente; 

X - Deliberar, em instância final, sobre normas e instruções para o processo de avaliação 

institucional; 

XI - Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 

XII - Emitir parecer sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pela Diretoria Geral; 

XIII - Aprovar o Calendário Escolar; 

XIV - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

Parágrafo único: As deliberações previstas nos incisos I e III dependem da autorização 

da CNE, para serem implementadas. 

4.3 Organização Administrativa 

• DIRETORIA GERAL 

• Órgãos Colegiados: 

- CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO - CONSU 

- SECRETARIA DOS CONSELHOS  

• Órgãos de Direção e Assessoria:  

- DIRETORIA DE ENSINO 

- DIRETORIA DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 

• Órgãos Suplementares Centrais: 

- BIBLIOTECA CENTRAL - BC 

- CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD 

4.4 Órgãos de Apoio Acadêmico 

No momento contamos com um departamento Pedagógico e um departamento de 

Psicologia. Além da área de ajudas audiovisuais que conta com todos os equipamentos 

necessários para o bom desenvolvimento Acadêmico. 



4.5 Relações e Parcerias com a Comunidade 

Os projetos com a comunidade são desenvolvidos de acordo com a observação da 

necessidade da mesma e do calendário da Saúde proposto pelo Ministério da Saúde, 

onde são desenvolvidos os seguintes projetos: Lar Batista Janell Doyle; Trabalho de 

valorização da autoestima da mulher no mês de março; Projeto de luta contra o Câncer; 

Projeto de Prevenção e combate a Hipertensão Arterial; Projeto de educação de 

importância da lavagem das mãos; Outubro Rosa com prevenção e orientação a 

comunidade contra o Câncer de Mama; Novembro Azul: ações educativas sobre a 

necessidade do cuidado com a saúde do Homem. 

4.6 Autonomia da IES em relação a Mantenedora 

O Instituto de Ensino Superior Materdei mantém um estreito relacionamento com 

a Mantenedora, nos quesitos econômicos e estruturais. Nos aspectos acadêmicos e 

pedagógicos temos uma independência absoluta da mantenedora, o que tem permitido 

uma evolução seria do IES. Fato este que tem levado a Instituição a ter um alto 

reconhecimento na comunidade Amazonense, refletindo na ampla aceitação dos nossos 

acadêmicos. 

O IES-Materdei goza de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar 

e de gestão orçamentária e patrimonial, nos limites fixados pela legislação em vigor, nos 

termos de seu Regimento: 

A autonomia didático-científica, consiste em: 

a) Estabelecer sua política de ensino e extensão; 

b) Organizar os projetos pedagógicos dos seus cursos e alterá-los, nos termos permitidos 

pela legislação; 

c) Estabelecer seu regime escolar e didático-pedagógico, com seus respectivos 

cronogramas e calendários; 

d) Interagir com entidades culturais e científicas nacionais e estrangeiras para o 

desenvolvimento de projetos integrados de interesse universitário comum. 

A autonomia administrativa consiste de: 

a) Estabelecer a política administrativa; 



b) Estabelecer a estrutura organizacional e administrativa, abrangendo recursos 

humanos, direitos e deveres e os critérios de operacionalização e funcionamento; 

c) Dispor sobre o pessoal docente e técnico-administrativo, estabelecendo direitos e 

deveres, assim como normas de seleção, admissão, promoção, licença, substituição e 

dispensa; 

d) Criar, organizar, modificar e extinguir órgãos integrantes da estrutura organizacional, 

bem como elaborar, aprovar e reformar quaisquer normas ou regulamentos internos, dos 

seus órgãos e atividades; 

e) Elaborar, aprovar e reformar seu Regimento, obedecendo ao que dispõe a legislação 

pertinente. 

A autonomia disciplinar consiste em fixar os direitos e deveres dos usuários dos 

seus serviços e dos seus agentes, o regime de sanções e de aplicá-lo, obedecidas às 

prescrições e aos princípios gerais do Direito. 

A autonomia de gestão orçamentária e patrimonial consiste em: 

a) Elaborar e gerir o seu orçamento; 

b) Administrar o patrimônio da Entidade Mantenedora, colocado à disposição do IES-

Materdei; 

c) Aceitar subvenções, doações e legados, bem como buscar cooperação financeira 

mediante convênios com entidades nacionais e estrangeiras, públicas e privadas. 

4.7 Cooperação e Parcerias com Instituições e Empresas  

Constituídos como mecanismos de integração e desenvolvimento do Instituto, os 

convênios representam o convívio social do IES-MATERDEI com instituições 

congêneres e organismos nacionais, permitindo o intercâmbio de conhecimento 

técnicos, científicos e culturais.  

O IES-Materdei possui um histórico consistente de relações com as comunidades 

locais e regionais na sua área de influência. Tal histórico vem sendo construído no 

sentido de refletir expectativas, necessidades e carências dessas comunidades, 

traduzindo-se em um expressivo número de ações integradoras, na forma de projetos de 

extensão, serviços, convênios e parcerias. 



As ações promovidas pelo IES-Materdei se norteiam pela perspectiva de atuar, 

complementarmente às políticas públicas, em áreas tão distintas quanto educação e 

gestão, proporcionando, ao mesmo tempo, a interação entre o ambiente acadêmico e as 

demandas das comunidades em que a Instituição se insere e oferecendo, aos 

acadêmicos, a oportunidade de vivenciar essas realidades de um ponto de vista prático e 

em um cenário de interferência positiva para a transformação social. 

O IES-Materdei firmou convênios com entidades localizadas no município e 

estado, nas quais são desenvolvidas as atividades práticas de atenção à saúde. Onde a 

secretaria de saúde do município e do estado alocam os acadêmicos de acordo com a 

disciplina de estágio nas unidades de saúde locais: Unidade Básica de Saúde Japiim II e 

Megumo Kadu; HPS 28 de Agosto e Dr. Platão Araújo; Maternidades Balbina 

Mestrinho, Moura Tapajós e Ana Braga e o Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. 

5. CORPO DOCENTE 

5.1 Plano de Carreira Docente 

O Instituto de Ensino Superior Materdei, doravante denominada apenas por 

Faculdade, é um estabelecimento de Ensino Superior particular na Cidade de Manaus, 

Estado do Amazonas, situada à Av. Leonardo Malcher, n.1167, Bairro Centro. O 

Instituto de Ensino Superior Materdei é pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, instituída por Escritura Pública Lavrada no Cartório de Ofício de Notas do 

Amazonas.  

O plano de Carreira Docente é o reconhecimento da prática de justiça para com 

os professores que trabalham e apostam o tempo mais precioso de suas vidas a fim de 

que o Instituto de Ensino Superior Materdei cumpra com sua missão como uma 

Instituição de Ensino Superior. Tal Plano foi elaborado observando a legislação civil e 

econômica e a experiência pessoal e coletiva de trabalho técnico- administrativo 

construído ao longo de sua história. É o resultado de amplo processo participativo e foi 

enriquecido por enorme quantidade de emendas e de sugestões. Com gratidão, 

consolidemos as bases de nossa esperança e o compromisso com o presente e o futuro 

do Instituto de Ensino Superior Materdei. 



Capítulo I  

DAS FINALIDADES 

Art. 1º. Fica instituído através do presente instrumento o Plano de Carreira Docente do 

Instituto de Ensino Superior Materdei, Pessoa jurídica de direito privado, com fins 

lucrativos. 

§1º O Instituto de Ensino Superior Materdei goza de autonomia no âmbito de sua 

liberdade acadêmica por meio de um Regimento que estabelece e regulamenta sua 

estrutura organizacional, do mesmo modo que as atribuições dos seus órgãos 

acadêmicos e administrativos, e o Plano de Carreira Docente reger-se-á conforme o 

disposto no Regimento da Faculdade IES Materdei neste instrumento específico. 

§2º O regime jurídico dos empregados docentes de ensino superior em nível de 

graduação do Instituto de Ensino Superior Materdei é o da Consolidação das leis do 

Trabalho–CLT, da legislação complementar e das demais normas específicas, 

respeitadas as disposições regimentais institucionais do IES-Materdei. 

Art. 2º. O plano de carreira Docente é o instrumento que estabelece os procedimentos 

operacionais e disciplinares da política de pessoal docente do Ensino Superior em Nível 

de graduação do Instituto de Ensino Superior Materdei. 

Art. 3º. O plano de Carreira Docente tem por finalidade: 

a) Orientar o ingresso, a promoção, o regime de trabalho e as atividades do corpo 

docente no Quadro de carreira Docente; 

b) Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos Docentes do Quadro de 

carreira Docente do modo a assegurar um quadro de pessoal bem qualificado para a 

Faculdade; 

c) Estimular o professor para exercício eficaz das funções docentes; 

d) Promover o crescimento e qualificação funcional do docente; 

e) Possibilitar o recrutamento de Profissionais de reconhecida competência; 

f) Apreciar e aprovar de Plano de Progressão funcional dos Docentes. 

Art. 4º. Compete ao Diretor(a) de Ensino: 



a) Representar o Instituto de Ensino Superior Materdei junto a pessoa física e 

instituições públicas ou privadas, bem como em eventos de qualquer natureza; 

b) Convocar e presidir reuniões dos Conselhos Acadêmicos e Administrativo; 

c) Elaborar o plano anual de atividades do Instituto de Ensino Superior Materdei em 

harmonia com os Conselhos de Curso; 

d) Elaborar o relatório anual de atividades do Instituto de Ensino Superior Materdei; 

e) Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados acadêmicos; 

f) Supervisionar o cumprimento do regime acadêmico e a execução de planos, 

programas e projetos; 

g) Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito do Instituto de Ensino 

Superior Materdei; 

h) Propor à mantenedora a contratação de pessoal docente e técnico-administrativo 

ouvidos os respectivos Conselhos. 

i) Autorizar Publicações que envolvam responsabilidades do Instituto de Ensino 

Superior Materdei; 

j) Instaurar processos disciplinares e administrativos; 

k) Decidir sobre quaisquer questões administrativas que lhe sejam submetidas pelos 

órgãos, professores, funcionários ou alunos do Instituto de Ensino Superior Materdei em 

consonância; 

l) Cumprir e fazer cumprir os dispositivos do Regimento Interno e exercer as demais 

atribuições que lhe sejam previstas em Lei. 

Art. 5º. Compete Diretor(a) Acadêmico: 

a) Coordenar a elaboração da programação acadêmica; 

b) Coordenar e supervisionar as atividades acadêmicas constantes da programação 

anual; 

c) Supervisionar planos, projetos e atividades; 



d) Propor metas, objetivos e prioridades para a Faculdade IES Materdei; 

e) Propor ao Direto Geral plano e programas de cursos de extensão e aperfeiçoamento; 

f) Acompanhar o funcionamento dos estágios supervisionados; 

g) Adotar medidas que visem a corrigir as dificuldades detectadas nos cursos em 

desenvolvimento; 

h) Propor critérios para pesquisas e oferta de cursos de extensão e aperfeiçoamento; 

i) Prestar assessoramento ao Direto Geral; 

j) Sugerir e propor normas que visem ao aperfeiçoamento da execução das atividades 

constantes do planejamento e/ou de projetos em execução; e 

k) Elaborar a grade horária dos cursos em articulação com os coordenadores. 

Art. 6º. Compete ao Diretor(a) de Planejamento: 

a) Zelar pela conservação do patrimônio da instituição; 

b) Avaliar periodicamente as condições das instalações físicas e demais dependências; 

c) Apresentar um plano de atividades no início de cada ano; 

d) Apresentar, para apreciação do Conselho Administrativo, o orçamento Anual; 

e) Contratar e dispensar professores e funcionários por indicação dos responsáveis 

pelos diversos setores. 

Art. 7º. Compete ao Coordenador de Curso: 

a) Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, e 

respeitadas as especialidades e coordenar as atividades; 

b) Aprovar, acompanhar e arquivar os programas e planos de ensino das disciplinas 

dos cursos apresentados, obrigatoriamente, pelos Docentes; 

c) Organizar, semestralmente, o plano geral de suas atividades e submetê-lo ao 

Conselho de cursos; 

d) Adotar providências para o constante aperfeiçoamento do seu pessoal docente; 

e) Promover as estimular a prestação de serviços à comunidade; 



f) Elaborar e executar, após aprovação pelo conselho de Curso, os projetos de ensino, 

pesquisa, extensão, de atualização e de treinamentos propostos pelos professores e 

considerados relevantes para a melhoria de qualidade de ensino; 

g) Emitir parecer sobre aproveitamento de estudos e adaptações de disciplinas; 

h) Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente; 

i) Organizar, coordenar e supervisionar os estágios; 

j) Sugerir alterações e/ou modificações no currículo do curso, obedecida a legislação 

em vigor; 

k) Elaborar, em conjunto com os professores, o projeto pedagógico do curso 

mantendo-o sempre atualizado; 

l) Manter atualizado um banco de dados com seus professores contendo dados 

cadastrais, funcionais e acadêmicos;  

m) Encaminhar à direção as sugestões dos docentes relacionadas com aquisições de 

títulos para biblioteca, equipamentos e recursos materiais e tecnológicos; e 

n) Exercer as demais competências previstas em lei e neste regimento. 

Art. 8º. Compete ao Coordenador Pedagógico: 

a) Desenvolver atividades de suporte pedagógico direto à docência do ensino superior 

voltadas para planejamento, administração supervisão, orientação e avaliação do 

processo ensino-aprendizagem; 

b) Coordenador a elaboração e execução do Projeto Pedagógico dos cursos; 

c) Assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidos; 

d) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

e) Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; 

f) Promover a capacitação didático–pedagógico dos professores; 

g) Prestar apoio ao Coordenador de Cursos. 

Art. 9º. Compete ao Professor:  



a) Cumprir e fazer cumprir as normas regimentais e demais normas internas; 

b) Executar integralmente os programas curriculares bem como cumprir número de 

dias letivos e horários fixados no Calendário;  

c) Manter rigorosamente em duas a escrituração do diário de classe; 

d) Promover a avaliação dos alunos nos prazos determinados; 

e) Elaborar programas e planos de ensino; 

f) Manter a assiduidade comunicando com antecedência os atrasos e faltas eventuais, 

registrando sempre a sua frequência; 

g) Comparecer às atividades de caráter cívico e cultural promovidas pela Faculdade; 

h) Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado. 

Capítulo III 

DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO 

Art. 10. São consideradas atividades de magistério, próprias do corpo docente no ensino 

superior: 

I - Atividade de aulas: as aulas curriculares ministradas nos cursos de graduação, 

extensão, sequenciais ou de pós-graduação; 

II – Atividades extra-aulas: aquelas desenvolvidas na área de pesquisa ou na 

concernente à produção, ampliação, revisão ou aprofundamento do conhecimento, 

orientação e supervisão de estágios ou atividades suplementares específicas para 

melhoria do aprendizado discente. 

Art. 11. Os membros dos Magistérios superiores integram a comunidade acadêmica 

como um todo, e suas funções acadêmicas devem levar em conta o processo global de 

educação, segundo aos princípios do Instituto de Ensino Superior Materdei. 



Art. 12. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) 

horas de consecutivas, o qual, o salvo motivo de conveniência pública ou necessidade 

imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte, nos termos 

do artigo 67 da CLT. 

Art. 13. É considerado critério relevante para recrutamento e admissão ao Magistério do 

Instituto de Ensino Superior Materdei. 

Art. 14. Na admissão de Docentes serão observados os seguintes critérios: 

I – Além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos acadêmicos, 

científicos, didáticos e profissionais relacionados com a disciplina a ser por ele 

lecionada; e 

II – Constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação correspondente 

ao curso no qual vai lecionar e que inclua, em nível não inferior de complexidade, 

disciplina idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

Capítulo IV 

DO CORPO DOCENTE 

Art. 15. O corpo Docente do Instituto de Ensino Superior Materdei é constituído por:  

a) Docentes integrantes do quadro de carreira docente: Docente Titular, Docente 

Adjunto e Docente Assistente; 

b) Docente integrantes do quadro complementar: Docente convidado, Docente 

Visitante e Docente Auxiliar. 

Art. 16. A contratação de Docente convidado, Visitante e Auxiliar se dará nos mesmos 

moldes usados para os Docentes do quadro de carreira, por período determinado nos 

termos dos critérios definidos pelo Plano de Carreira Docente aprovado pelos 

colegiados do Instituto de Ensino Superior Materdei. 



Art. 17. Para os Docentes integrantes do quadro de carreira Docente são exigidos, além 

do Diploma de curso superior na área de conhecimento onde ele irá atuar os seguintes 

requisitos: 

I – Docente Titular: Possuir i título de Doutor, obtido em instituição credenciada ou 

reconhecida nos termos da lei, com enquadramento, segundo as necessidades do 

Instituto de Ensino Superior Materdei. 

II – Docente Adjunto: possuir o título de mestre, obtido em instituição credenciada ou 

reconhecida, nos termos da lei. 

III – O Docente Assistente: Possuir o título de especialista obtido nos moldes da 

legislação vigente, estar matriculado ou ser possuidor de um número mínimo de 

Créditos ou disciplinas em programa de pós-graduação em nível de mestrado ou 

doutorado. 

§1º Podem ser contratados fora do quadro de carreira docente, professores auxiliares de 

ensino para exercer funções de magistério sob a supervisão da coordenadoria do 

respectivo curso. 

§2º O professor, para ser contratado, deverá possuir diploma de graduação na área 

correspondente ou afim, obtido em instituição credenciada ou reconhecida nos termos 

de lei. 

Art. 18. São considerados professores integrados do quadro complementar: 

I – Professores Convidados: serão admitidos para integrar o corpo decente da 

instituição, a fim de atender à demanda por profissionais que vêm se destacando em seu 

campo de atividade ou substituir professor afastado.  Seu contrato será temporário, pelo 

período de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. Sua Carreira Docente 

do Instituto de Ensino Superior Materdei, considerando-se sua qualificação e sua 

experiência. 

II – Docentes Visitantes: Serão admitidos para atender a programa especial de ensino, 

pesquisa de extensão. Seu contrato será temporário, pelo período de até doze meses, 

podendo ser prorrogado por igual período, cabendo exceção nos legislação trabalhista 

(art. 443, CLT). Sua remuneração será de acordo com sua qualificação e experiência, 

fixadas pelas exigências do Plano de Carreira Docente da Instituição. 



III – Docentes Auxiliares: Serão admitidos em caráter de experiência, considerando sua 

qualificação, fora do quadro de carreira docente e como supervisão da coordenadoria do 

respectivo curso. O contrato especial terá a duração máxima de doze meses. 

Capítulo V 

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 19. O processo de recrutamento e seleção será realizado exclusivamente para os 

cargos iniciais. 

§1º A seleção de novos docentes ocorrerá semestralmente ou quando houver 

necessidade, definida em edital elaborado e publicado pela Diretoria do Instituto de 

Ensino Superior Materdei com as demandas de cada curso núcleo. 

§2º Só haverá seleção após distribuição de carga horária até o limite máximo que 

possam assumir os atuais docentes e esgotado o exercício interno de consulta e 

integração entre coordenações de cursos monitorados pela vice-direção acadêmica. 

§3º O exercício de aproveitamento máximo do pessoal previsto no parágrafo 2º deste 

artigo dispensa edital interno. 

Art. 20. O processo de recrutamento e seleção de Docentes será realizado pela Vice-

Direção Administrativa e Financeira, por solicitação da Coordenação de Curso, com 

aprovação da Vice-Direção Acadêmica e da Direção Geral. 

Seção II 

Da participação 

Art. 21. Para a participação nos processos seletivos serão exigidos dos candidatos os 

seguintes requisitos, mínimos:  

a) Ser portador de diploma de curso superior, devidamente registrado com habilitação 

na área de conhecimento pretendida ou correlata;  

b) Ser portador de certificado de curso especialização, obtido nos moldes da legislação 

vigente. 

Seção III 



Das etapas do processo seletivo 

Art. 22. O processo seletivo possuirá as seguintes etapas:  

a) Divulgação das vagas através de editais publicados no portal de Instituição; 

b) Análise e triagem dos currículos pela Direção Acadêmica e coordenações de cursos; 

c) Banca composta pelo coordenador do respectivo curso, um Docente da área e 

Diretor(a) acadêmico; 

d) Entrevista individual com a coordenação do curso ou colegiado, conforme o caso. 

Art. 23. Em casos de emergenciais, a contratação de docente substituto poderá ser feita 

por tempo determinado, com a possibilidade de renovação ate prazo não superior a doze 

meses sem caracterizar ingresso na carreira docente. 

Seção lV 

Do resultado do processo 

Art. 24. A escolha e a decisão final para admissão do candidato são de responsabilidade 

da coordenação do curso e de seu respectivo colegiado. 

Art.25. É de responsabilidade da Direção Acadêmica:  

a) Fornecer ao solicitante parecer técnico do candidato: 

b) Assegurar o cumprimento das condições constantes nos critérios básicos de seleção; 

c) Sintetizar os resultados individuais da entrevista e avaliação realizada com o 

candidato, de modo a compor o seu cadastro para futuro aproveitamento das 

informações; e 

d) Proferir o resultado final do candidato selecionado. 

Capítulo VI 

DA ADMISSÃO DO DOCENTE 

Art.26. O processo admissional do candidato selecionado inciar-se-á a partir do término 

do processo de recrutamento e seleção e cumprirá as seguintes etapas: 

I – Entrega da documentação exigida pela legislação vigente; 



II – Exame médico; 

III – Participação em Programa de Capacitação que consiste em 

apresentação da história, missão, estrutura administrativa, políticas de 

ensino, pesquisa e extensão da Faculdade. 

§1º O Docente selecionado será contratado, considerando sua qualificação, fora do 

quadro de carreira docente e como integrante do quadro complementar, para exercer as 

funções de magistério sob a supervisão da coordenadoria do respectivo curso. O seu 

contrato será temporário, pelo período de até doze meses, podendo ser prorrogado por 

igual período. 

§2º Vencido o contrato temporário e sendo o professor considerado apto, deverá 

requerer a adesão ao plano de carreira Docente e será enquadrado de acordo com a 

qualificação solicitada no edital do Processo Seletivo. 

Art. 27. A contratação ou dispensa do docente, nos termos da legislação em vigor, é de 

competência da mantenedora, de acordo com o Regimento do Instituto de Ensino 

Superior Materdei e da Ficha Docente, após parecer da Direção Geral. 

§1º A Ficha docente é o documento oficial e interno de controle da movimentação 

docente, onde estão definidas as disciplinas e atividades extra-aulas a serem 

desenvolvidas pelo docente, as horas-aulas e/ou horas extras, sua quantificação e local 

de atuação; 

§2º A Ficha docente será encaminhada à Direção Acadêmica pelo coordenador de curso 

antes do início do período levita, com a proposta de trabalho, respectivo horário e 

aceitação do docente; 

§3º A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento/ reenquadramento do 

docente ou na comprovação da documentação apresentada, em qualquer tempo, implica 

no cancelamento do enquadramento aprovado, independente de outras sanções legais. 

Capítulo VII 

DAS CATEGORIAS E DO INGRESSO NA CARREIRA 

Art. 28. O Quadro de carreira Docente está hierarquizado em três categorias funcionais 

que poderão ser subdivididas, conforme tabela em anexo, e designadas como: 



I - Docente Titular – Referência A, B, C, E, F, G, H, I, J; 

II - Docente adjunto – referência A, B, C, D, E, F, G, H, I, J; 

III - Docente assistente – Referência A, B, C, D, E, F, G, H, I, J; 

Parágrafo único – A referência teto será a letra J. 

Art. 29. Toda categoria se situa, inicialmente, na referência A, sendo elevada, 

gradativamente, às referências seguintes. 

Art. 30. A Progressão de una categoria funcional para outra exige o preenchimento dos 

requisitos estabelecimento no artigo 17 e seus incisos, e os percentuais de admissão 

fixados no Instituto de Ensino Superior Materdei com o parecer da mantenedora.  

Capítulos VIII 

DO REGIME DE TRABALHO 

Art. 31. O Docente integrante do quadro de carreira fica sujeito a um dos seguintes 

regimes de trabalho em tempo contínuo ou de horista: 

I – Regime de tempo contínuo Integral – RTCI, com obrigação de prestar 40 horas 

semanais de trabalho, em regime de tempo contínuo de aulas e/ou outras atividades 

extra-aula, dos critérios definidos no Instituto de Ensino Superior Materdei; 

II – Regime de tempo contínuo Parcial – RTCP, com obrigação de prestar 20 horas 

semanais de trabalho em regime de tempo contínuo de aulas e/ou outras atividades 

extra-aula, dos critérios definidos pela Faculdade; 

III – Regime Horista – RHA, para os que cumprem horas semanais de trabalho 

percebem seus vencimentos em função apenas das horas-aula contratadas. 

Art. 32. Os docentes designados para função administrativa ocupantes da função de 

Coordenador receberão, no seu exercício, remuneração de professor correspondente à 

carga horário de 20 horas-aula podendo estar incluídas neste total, até 04 horas em sala 

de aula. 

Capítulo IX 



DOS VALORES E VANTAGENS 

Art. 33. Os professores integrantes do quadro de carreira Docente serão valores 

expressos na tabela salarial. 

§1º Os vencimentos do Professor sofrerão acréscimo sobre o valor pecuniário das suas 

horas-aula efetivamente ministradas, mediante ascensão em um sistema de Níveis de 

referências, de acordo com a avaliação de desempenho das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão outras a fim de desenvolvidas pelo docente, conforme previsto 

neste Plano de Carreira. 

§2º O enquadramento no sistema de referências definido pelas letras A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J será feito em função da análise da avaliação de desempenho documental 

apresentada pelo interessado, com a comprovação da sua produção pelo conselho 

Acadêmico. 

§3º O processo de enquadramento inicia-se mediante requerimento do docente, em 

impresso próprio, junto à coordenação do curso e somente no mês de outubro de cada 

ano acompanhado de toda documentação comprobatória necessária. 

§4º Após analisado o pedido indicado no § 3º, a solicitação será encaminhada à Direção 

Acadêmica e à coordenação de curso para as providências necessárias. 

§5º O Conselho Acadêmico terá os meses de novembro a janeiro para análise e 

creditação/pontuação da respectiva produção docente, enviando seus resultados à 

Direção Acadêmica e Coordenação de curso para o reenquadramento do professor em 

cada referência. 

§6º A nova renumeração docente, após a creditação da respectiva referência será 

subsequente à concessão do referido benefício de carreira, com percentuais definidos 

pela instituição. 

§7º A Remuneração das horas-aulas ou horas atividades nos cursos ou programas de 

Pós-graduação e extensão Universitária ou congênere, quando ministrados em módulos, 

será fixada em cada caso, em função das características do evento. A remuneração em 

questão cessará quando terminarem as atividades do evento, segundo a sua 

programação, e não gerará direitos de continuidade por ser atividade eventual, 

temporária e por obra certa. 



Art. 34. A hora da aula compreende, para efeitos de remuneração, a aula efetivamente 

ministrada segundo o plano de ensino, o planejamento e preparação, avaliação dos 

alunos, desempenho de registro e controle acadêmico. 

Art. 35. A renumeração do Docente Convidado ou visitante será a mesma fixada para 

Docente do quadro de carreira docente, tendo em vista a sua qualificação e o regime de 

trabalho que lhe for definido, nos termos do contrato e de acordo com os valores 

estabelecidos na tabela em anexo. 

Art. 36. As funções gratificadas são unicamente para atribuições de chefias previstas no 

Regimento Geral Interno, na Estrutura Organizacional e no Plano de Cargos, Carreias e 

Salários.  

Art. 37. Os docentes designados para função Administrativa ocupantes das funções de 

Direção e Vice-Direção Receberão, no seu exercício, remuneração do Docente 

correspondente à carga horária de 40 horas-aula mais gratificação correspondente a 1/3 

e1/4 dos seus vencimentos, respectivamente. 

Art. 38. O valor da hora-aula dos ocupantes de função gratificada será de acordo com a 

categoria e referência classe em que o Docente se enquadra, conforme disposto no 

quadro C do Anexo III, deste plano de Carreira Docente. 

Art. 39. Não será permitido o acúmulo de funções gratificadas. 

Art.40. O Docente só receberá a gratificação durante o período em que estiver 

exercendo a função, não sendo a referida bonificação incorporada aos seus vencimentos. 

Capítulos X 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

Art.41. Progressão horizontal é a passagem do docente de seu padrão de vencimento 

base para outro, imediatamente superior, dentro das referências do cargo que pertence 

(A, B, C, E, F, G, H, I,).  



Art. 42. Na carreira do magistério a progressão horizontal poderá ocorrer 

alternadamente: 

I – Por antiguidade: Ocorrerá a cada dois anos de efetivo serviço à instituição, no padrão 

de vencimento em que se encontre; 

II – Por merecimento: ocorrerá na mesma categoria de uma referência para outra 

imediatamente superior, após avaliação de desempenho e cumprimento, pelo docente, 

de interstício mínimo de dois anos de atividade na instituição dentro do respectivo nível.  

a) A cada dois anos o Instituto de Ensino Superior Materdei promoverá a Progressão 

horizontal, ora por antiguidade, ora por merecimento alternadamente. 

§1º Para a concessão da progressão horizontal o docente não poderá ter sofrido pena 

disciplinar de suspensão no período em análise. 

§2º Não será considerada a licença não remunerada como tempo de efetivo serviço à 

instituição. 

Art. 43. Avaliação de desempenho docente para a progressão por merecimento será 

feito através de:  

a) Apresentação à Direção Acadêmica pelo Docente, de Relatório de atividade 

desenvolvida no interstício em análise;  

b) Resultado da avaliação de desempenho docente aplicada pela comissão Própria de 

Avaliação – no interstício de 02 anos.   

§1º O Instituto de Ensino Superior Materdei que trata a alínea b deste artigo, em 

consonância com o art. 13 da portaria Ministerial interna de 19 de março de 2009/MEC, 

será constituída pelo corpo discente, docente e técnico-administrativo das instituições de 

educação superior e da sociedade civil, por meio de suas representações. 

§2º Ao conselho do curso caberá proceder à avaliação do docente num prazo máximo de 

trinta dias, podendo convocá-lo para esclarecimento. 

§3º Será considerado apto à progressão horizontal o docente cuja avaliação seja igual ou 

superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos. 



§4º O resultado da avaliação será homologado pelo conselho acadêmico e encaminhado 

para parecer final do conselho Acadêmico administrativo, cabendo recurso da minha 

decisão. 

§5º O docente tem direito de solicitar recurso de revisão toda vez que tiver dúvidas ou 

discordar da avaliação feita ou do benefício concedido/negado. 

§6º O Recurso deverá ser apresentado ao conselho administrativo no prazo máximo de 

trinta dias após homologação do resultado para decisão final. 

Capítulo XI 

DA PROGRESSÃO VERTICAL 

Art. 44. Progressão Vertical é a passagem do docente de uma categoria para outra 

categoria imediatamente superior, condicionada à existência de vaga. 

§1º A progressão vertical far-se-á por titulação acadêmica, obedecendo-se um interstício 

mínimo de 02 anos, e se dará da seguinte forma: 

I – Da categoria de Professor adjunto Assistente para Docente Adjunto mediante 

abstenção do Título de Mestre. 

II – Da categoria de Docente Adjunto para Docente Titular mediante Obtenção do titulo 

de Doutor. 

§2º Enquadramento na progressão vertical dará na referência inicial, ou seja, na 

referência A. 

§3º A progressão Vertical será concedida de acordo com o número de vagas para cada 

categoria de docente. 

§4º Não havendo vagas suficientes na categoria pretendida, será promovido docente 

com melhor avaliação de desempenho.  

§5º Havendo necessidade de desempate, será considerado o maior tempo de exercício na 

Instituição, e, ainda assim prevalecendo o empate, terá vantagem o docente de maior de 

idade. 

§6º para concorrer à progressão vertical, o docente deverá solicitá-la através de 

requerimento próprio instruído com os comprovantes da titulação, no mês de outubro de 

cada ano.  

a) Será aceito como comprovante de titulação o diploma de conclusão do Curso. 



§7º A progressão a que fez jus o docente entrará em vigor a partir do mês e janeiro do 

ano seguinte. 

Capítulo XII 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 45. A avaliação de desempenho acadêmico do docente será realizada pela proferida 

banca examinadora nomeada pelo conselho acadêmico da instituição, nas seguintes 

atividades: 

I – Ensino na educação superior, conforme artigo 44 da lei 9.394/96, assim 

compreendidos os cursos e programas formalmente incluídos nos planos de 

integralização curricular dos cursos de graduação e pós-graduação;  

a) Para cada três anos de exercício do magistério no ensino superior na instituição serão 

atribuídos 25 (vinte e cinco) pontos;  

b) Esta pontuação não será cumulativa. 

II – produção intelectual: autoria ou coautoria de livros, organização de coletânea com 

participação e sem participação e sem participação, tradução de livros abrangendo a 

produção científica, artística, técnica e cultural, representada por publicações ou formas 

de expressão usuais e pertinentes aos ambientes acadêmicos específicos, avaliados de 

acordo com a sistemática da CAPES, CNPq, comitê de avaliação científica da faculdade 

para as diferentes áreas do conhecimento;  

a) Artigos científicos aprovados e publicados receberão cinco pontos;  

b) Apresentação de trabalho em congressos simpósios ou seminários e promoção das 

atividades artísticas e culturais receberão cinco pontos;  

c) Livros publicados receberão dez pontos. 

III - Administração no Instituto de Ensino Superior Materdei 

a) Direção – 20 pontos  

b) Coordenação – 15 pontos  

c) Auxiliar de coordenação - 10 pontos  

lV – Pesquisa, relacionada a projetos de pesquisa aprovados pelas instancias 

institucionais competentes. 10 pontos 



V – Representação, compreendendo a participação em órgãos colegiados no Instituto de 

Ensino Superior Materdei relacionados a área de atuação do docente, na condição de 

indicados ou eleitos, assim como de representação sindical; 10 pontos. 

Art. 47. Estará habilitado a progressão horizontal o docente que houver obtido o valor 

superior a cinquenta pontos. 

Art. 48. Será adotado para o desempate, como critério quantitativo o maior tempo de 

experiência na área especifica e critério quantitativo o maior de qualificação. 

§1º Havendo necessidade de desempate entre os docentes selecionados, em decorrência 

do número de progressões a ser efetivado ser inferior ao número desses, serão utilizados 

os seguintes critérios, prioritariamente na ordem abaixo: 

I – Docente que não tiver sido promovido no último processo de progressão horizontal 

por merecimento ou progressão horizontal por antiguidade ou progressão vertical; 

II – Maior tempo efetivo do docente na instituição, considerando anos meses e dias, 

tendo como referências a data do início do período da avaliação de desempenho que 

será utilizado para a progressão horizontal por merecimento; 

III – Maior tempo efetivo do docente no padrão, considerando anos, meses e dias, tendo 

como referência os últimos doze meses, contados até a data do início do período da 

avaliação de desempenho que será utilizado para a progressão horizontal por 

merecimento. 

Capítulo XIII 

DOS DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADE 

Art. 49. Os demais deveres direitos responsabilidades, incluído o regime disciplinar do 

pessoal docente estão previstos no regimento do Instituto de Ensino Superior Materdei. 

Capítulo XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 50. Alem das licenças previstas pela legislação pertinente, também serão 

concedidos afastados do docente nas seguintes formas: 

a) Com remuneração;  



b) Sem remuneração; 

§1º Os afastamentos com remuneração serão concedidos aos docentes para participação 

de eventos científicos ligados à sua área de atuação no Instituto de Ensino Superior 

Materdei. 

§2º Só poderá solicitar afastamento com remuneração o docente que tiver no mínimo 03 

anos de efeito exercício docente na instituição.  

a) O valor da remuneração e o prazo do afastamento do docente deverão ser aprovados 

pelo conselho acadêmico considerando o parecer do conselho administrativo;  

b) Não será permitido o afastamento de mais de um professor ao mesmo tempo;  

c) O Docente mais antigo da instituição terá prioridade na concessão do afastamento 

com remuneração;  

d) O pedido de concessão desse afastamento será encaminhado pelo docente interessado 

ao coordenador do curso em que leciona que ele encaminhara pra parecer do conselho 

acadêmico; 

e) Para ser aprovado, o pedido de afastamento com remuneração devera atender aos 

interesses institucionais, ter relação com as áreas de conhecimento ou atividades do 

Instituto de Ensino Superior Materdei e ser ministrado por entidade reconhecida pelos 

órgãos oficiais competentes; 

f) A instituição docente em congressos, seminários e eventos congêneres, para 

publicação de trabalhos científicos ou intelectuais, de interesse institucional;  

g) Dentro do plano orçamentário anual será destinado um percentual para despesas com 

essas atividades que devera ser aprovado pelo conselho administrativo. 

Art. 51. As bolsas-auxílios para participar de congressos ou seminários e outros eventos 

serão concedidas nas seguintes condições;  

a) Requerimento do docente interessado;  

b) O evento deverá estar relacionado a área de atuação do docente na instituição;  

c) Apresentar à Vice-direção Acadêmica o comprovante de participação no evento e 

relatório sucinto dos temas ou atividades desenvolvidas no evento em questão. 

Parágrafo único: Em caso de não atendimento ao estipulado na alínea  

c) acima deverá restituir o valor recebido atualizado monetariamente, quando for caso. 



Art. 52. Os afastamentos sem remuneração são aqueles requeridos para 

acompanhamento de tratamento de saúde de cônjuge, filhos ou genitores, quando único 

membro do circulo familiar disponível for o docente. 

§1º O afastamento não remunerado do docente será ate o seis meses podendo ser 

prorrogado por igual período mediante o requerimento instruído com atestado medico. 

§2º Só poderá solicitar afastamento sem remuneração o docente quem tiver no mínimo 

03 anos de efeito exercício docente na instituição, uma carga horária mínima de 12 

horas e não tiver vinculado empregatício com outra instituição. 

§3º Só será concedido afastamento não reminerado a um docente por período. 

Art. 53. O retorno do docente afastado sem remuneração para as atividades normais de 

trabalho será na data prevista quando do seu afastamento 

§1º Não será garantida ao docente, quando do seu retorno, a mesma carga horária e 

disciplinas que tinha antes do afastamento. 

§2º Não sendo interesse do docente afastado sem remuneração retornar as suas 

atividades na instituição deveram manifestar-se por escrito, no prazo de mínimo de 

sessenta dias antes do termino da licença. 

Art. 54. Para o enquadramento do docente no regulamento do quadro de carreira 

docente será exigida uma das seguintes condições: 

I – estar contratado como docente e no exercício de suas funções; 

II – vir a ser contratado não em caráter temporário, em qualquer regime em vigor no 

Instituto de Ensino Superior Materdei; 

§1º Estende-se o enquadramento ao docente que, estando afastado da instituição 

devidamente autorizado e aprovado pelo Instituto de Ensino Superior Materdei, atenda 

aos incisos deste artigo. 

§2º O período em que o docente estiver afastado da instituição não entra na contagem de 

tempo para as vantagens deste Plano de Carreira. 



Art. 55. Cabe ao Instituto de Ensino Superior Materdei constituir comissão docente, 

com enquadramento dos professores. 

Capitulo XV 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 56. A implantação do presente plano de carreira docente respeitara os direitos 

adquiridos dos atuais professores, desde que estejam devidamente qualificados de 

acordo com a legislação do conselho nacional de educação vigente no país, 

I – A partir da implantação, toda contratação de docente será baseada no plano de 

carreira Docente, ora aprovada; 

II – A implantação do presente plano de carreira Docente será imediatamente após sua 

homologação junto ao ministério do trabalho e emprego. 

III – os docentes já pertencentes ao quadro de docentes da instituição deverão assinar o 

termo de adesão ao plano de carreira docente; 

IV – o docente que não queria mais aderir permanecera em quadro de pessoal fora do 

plano tendo seus direitos adquiridos anteriormente garantidos, porem sem ter direito aos 

benefícios de carreira concedidos pelo plano. 

Art. 57. Caberá aos conselhos Acadêmicos e administrativo a divulgação, implantação e 

manutenção do plano de carreira docente. 

§1º Este plano de carreira docente pode ser reformulado ou alterado mediante proposta 

do conselho acadêmico, devidamente aprovada pela mantenedora e ministério do 

trabalho e emprego. 

§2º Após a aprovação do plano de carreira docente pelos órgãos competentes ao 

Instituto de Ensino Superior Materdei terá o prazo máximo de noventa dias pra sua 

implantação. 

Art. 58. Integram este Plano de Carreira Docente as tabelas e formulários em anexo. 

Art. 59. Este plano de carreira docente entra em vigor na data de sua aprovação pela 

mantenedora e pelo TEM, incluindo seus anexos. 



6. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

6.1 Plano de Cargos e Salários e sua Finalidade 

Capítulo I 

Art. 1º. O plano de cargos e salários do pessoal técnico-administrativo e de apoio da 

Faculdade IES-Materdei, sediada em Manaus, no estado do Amazonas, constitui-se no 

diploma legal que define e regula a administração de cargos e salários do corpo técnico-

administrativo e de apoio da Faculdade, implementando a política de sua valorização 

em consonância com as necessidades de diretrizes institucionais e com as exigências do 

mercado de trabalho.  

§1º A Faculdade IES-Materdei goza de autonomia no âmbito de sua liberdade 

acadêmica por meio de um regimento que estabelece o regulamenta sua estrutura 

organizacional do mesmo modo que as atribuições dos seus órgãos acadêmicos e 

administrativos e o Plano de Cargos e Salários do Pessoal Técnico-Administrativo e de 

Apoio reger-se-á conforme disposto no regimento da Faculdade IES-Materdei e neste 

instrumento específico. 

Art. 2º. O regime jurídico do pessoal Técnico-Administrativo e de apoio da faculdade 

IES-Materdei é o da Consolidação das Leis do Trabalho–CLT, da legislação 

complementar e das demais normas especificas, respeitadas as disposições regimentais 

institucionais da faculdade IES-Materdei. 

Capítulo II 

DA FINALIDADE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MATERDEI 

Art. 3º. O presente PCS, com vigência em todo o âmbito de atuação da Faculdade IES-

Materdei além de complementar os dispositivos estatutários e regimentais, tem a 

finalidade de:  



I – Promover a valorização do corpo técnico-administrativo e de apoio da faculdade 

IES-Materdei através da identificação e aprimoramento de aptidões e habilidade 

técnico-profissionais;  

II – Definir uma estrutura de cargos e salários capaz de possibilitar um equilíbrio e 

coerência entre os valores efetivamente pagos e os serviços realizados;  

III – Possibilitar o reconhecimento efetivo ao mérito Profissional através de uma 

promoção com base na avaliação do desempenho;  

IV – Implementar critérios para a avaliação da oferta de cargos e salários, como forma 

de preservar atrair e manter na Instituição os melhores profissionais do mercado de 

trabalho;  

V – Orientar o ingresso, a promoção, o regime de trabalho e as atividades do pessoal 

técnico-administrativo e de apoio;  

VI – Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos funcionários do quadro 

técnico-administrativo e de apoio, de modo a assegurar um quadro de pessoal bem 

qualificado para a Faculdade IES-Materdei. 

TÍTULO II – ESPECIFICAÇÃO 

Capítulo I 

DA ESTRUTURA DOS CARGOS, NÍVEIS E FUNÇÕES 

Art. 4º. Este plano de cargo e salários está estruturado por cargos níveis e funções, de 

acordo com a estrutura organizacional da Faculdade IES Materdei. 

Art. 5º. Os cargos representam a linha de atividade funcional, de acordo com a 

respectiva natureza grau de responsabilidade e complexidade, estando assim 

classificados:  

1. Auxiliar de serviços Gerais;  

2. Auxiliar Administrativo;  

3. Auxiliar de Biblioteca;  

4. Auxiliar de Coordenação;  

5. Auxiliar Técnico em informática;  

6. Auxiliar de secretaria  



7. Bibliotecário;  

8. Gerente Financeiro;  

9. Motorista;  

10. Redator e revisor de textos;  

11. Secretario acadêmico;  

12. Técnico de informática; e  

13. Tesoureiro.  

Parágrafo único – os cargos serão preenchidos à medida que se fizerem necessários. 

Art. 6º. O plano de cargos e salários do pessoal Técnico-administrativo e de apoio da 

faculdade IES-Materdei e constituído de quinze níveis para cada cargo, possibilitando a 

progressão horizontal obtida através de avaliação por mérito e do tempo de efetivo 

exercício na Instituição. 

Art. 7º. As funções estão organizadas em grupos dentro dos cargos que se identificam 

pela natureza, grau de responsabilidade e complexidade conforme caracterização dos 

cargos disposta no Art. 17 Deste Plano.  

§1º As funções a que se refere este artigo são: Supervisor de serviços gerais, Serviços 

administrativos, Secretário Geral.  

§2º As funções são de chefia, cabendo aos seus ocupantes o treinamento, 

acompanhamento e avaliação da equipe subordinada. 

Capítulo II 

PROCESSO SELETIVO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MATERDEI 

Art. 8º. O processo de recrutamento e seleção será realizado exclusivamente para os 

cargos em seus níveis iniciais.  

Parágrafo único – A seleção de novos Funcionários ocorrerá quando houver 

necessidade, definida em edital elaborada e publicado pela diretoria da faculdade IES-

Materdei com as demandas de cada cargo. 



Art. 9º. O processo de Recrutamento e seleção do pessoal técnico - administrativo e de 

apoio será realizado pela Direção administrativa e financeira, com aprovação da direção 

Geral.  

Parágrafo Único: É de responsabilidade da Direção administrativa e financeira:  

a) Assegurar o cumprimento das condições constantes nos critérios básicos de seleção;  

b) Sintetizar os resultados individuais da entrevista e avaliação realizada com o 

candidato, de modo a compor o seu cadastro para o futuro aproveitamento das 

informações; e  

c) Proferir o resultado final do candidato selecionado. 

Capítulo III 

DA ADMISSÃO 

Art. 10º. A admissão ao plano de cargos e salários do pessoal Técnico - administrativo e 

de apoio da Faculdade Materdei é feita após aprovação em processo seletivo, respeitada 

a legislação vigente, Convenções e Acordos Coletivos de Trabalhos e as normas 

contidas neste Plano. 

Art. 11. A admissão disposta no artigo anterior é feita sempre no Nível A, do Cargo 

correspondente, observadas as disposições dos artigos 4º, 5º e 6º do presente Plano.  

§1º O processo admissional do candidato selecionado iniciar-se-á a partir do término do 

processo de recrutamento e seleção e cumprirá as seguintes etapas:  

I – Entrega da documentação exigida pela legislação vigente;  

II – Exame Médico; 

III – Participação em programa de Capacitação que consiste em apresentação da 

história, missão, estrutura administrativa, políticas da Faculdade Materdei.  

§2º A contratação ou dispensa do funcionário, nos termos da legislação em vigor é de 

competência da mantenedora, de acordo com o regimento da Faculdade Materdei e da 

ficha Funcional, após parecer da Direção Geral.  

§3º A Ficha Funcional é o documento oficial e interno de controle da movimentação do 

funcionário onde estão definidas as atividades a serem desenvolvidas as horas extras, 

sua quantificação e local de atuação;  



§4º A constatação de qualquer irregularidade na comprovação da documentação 

apresentada, em qualquer tempo, implica no cancelamento da aprovação do candidato, 

independente de outras sanções legais.  

§5º O ingressante em cargo Técnico - administrativo e de apoio da faculdade Materdei 

cumprira estágio probatório por três meses, conforme estabelecido na legislação 

trabalhista, sendo no período, submetido a avaliação do desempenho funcional.  

§6º Durante o estágio Probatório, o funcionário fará jus a um salário de admissão 

definido pela instituição, sempre menor que o padrão salarial inicial do cargo 

pretendido.  

§7º O reingresso do funcionário, a critério da instituição poderá excepcionalmente, 

ocorrer na mesma categoria, Nível e faixa funcionais que ocupava quando o 

desligamento. 

Capítulo IV 

DO EXERCICIO 

Art. 12. O exercício é o desempenho no cargo, em atividades Técnicas- Administrativas 

e de apoio na sede e demais dependências da Faculdade IES Materdei, após a 

contratação pela Mantenedora. 

Art. 13. O exercício das atividades na Faculdade IES Materdei é regido pelo Estatuto da 

Mantenedora, pelo Regimento da Faculdade e por este PCS. 

Capítulo V 

DA AVALIACAO DE POTENCIAL E DE DESEMPENHO 

Art. 14. O funcionário é avaliado no potencial e desempenho de suas funções e a 

avaliação é consolidada anualmente. 

Art. 15. As avaliações de potencial e de desempenho têm por objetivo avaliar o 

potencial de desenvolvimento e o desempenho profissional, regulamentadas em normas 

internas.  



§1º Os princípios Norteadores das avaliações de potencial e de desempenho são 

transparência, imparcialidade e profissionalismo.  

§2º A avaliação fica a cargo da Comissão Própria de Avaliação – CPA, que elabora os 

instrumentos de avaliação, registra os dados e apresenta os Resultados para a Direção 

geral e Direção Administrativa com vistas a subsidiar a promoção por mérito. 

Art. 16. O regime de trabalho do pessoal Técnico-Administrativo e de apoio obedece ao 

regimento da Faculdade IES-Materdei, respeitadas a CLT, as convenções coletivas de 

trabalho, demais normas pertinentes e o contrato de trabalho.  

§1º A carga horária semanal a ser cumprida pelos auxiliares de serviços gerais, 

motorista, supervisores administrativos e secretario acadêmico é de quarenta e quatro 

horas.  

§2º Os auxiliares administrativos, auxiliares de secretaria, auxiliares de informática, 

auxiliares de biblioteca, bibliotecários, gerentes financeiros, técnicos de informática, 

auxiliares de coordenação, redatores e revisores de textos e tesoureiro podem cumprir 

uma carga horária semanal entre 30 a 44 horas.  

§3º Caso funcionário opte por realizar uma carga horária semanal inferior a 44 horas, 

será remunerado proporcionalmente às horas trabalhadas, não podendo, no entanto, sua 

remuneração ser menor que o mínimo previsto pela legislação trabalhista ou convenção 

coletiva de trabalho de categoria. 

TÍTULO III – DOS CARGOS E FUNÇÕES 

Capítulo I 

DA CARACTERIZACAO DOS CARGOS 

Art. 17. Os cargos, conformes artigos 5º do presente PCS, têm como características 

básicas:  

a) Auxiliar de Serviços Gerais – é aquele que tem como característica elevado grau de 

rotina e pouca experiência, executando um conjunto de atividades operacionais 

padronizadas e rotineiras, exigindo conhecimento para a execução de suas tarefas, 

apresentando relativa complexidade.  



b) Motorista – é que tem como característica elevado grau de atenção cuidado com as 

atividades que desempenha, cumpridor de normas e da legislação de transito transporta 

material relacionado as atividades de instituição, coleta e recebe material relacionado as 

atividades da instituição, realiza viagens a serviço de instituição.  

c) Auxiliar administrativo – é aquele que tem como característica regular grau de rotina 

e experiência profissional executando um conjunto de atividades padronizadas e 

rotineiras. Zela pela ordem e manutenção das instalações e equipamentos, é responsável 

pela Limpeza, segurança e higiene das dependências da instituição. Contatar com 

fornecedores, efetua compras e providencia o recrutamento de pessoal para o processo 

seletivos.  

d) Auxiliar de secretaria – é aquele que tem como característica regular grau de rotina e 

experiência profissional, executando um conjunto de atividades padronizadas e 

rotineiras ligadas a parte de informática, instalação de equipamentos de multimídia 

atendimento aos docentes exigindo elevado grau de responsabilidade e organização.  

e) Auxiliar de informática – é aquele que tem como característica regular grau de rotina 

e experiência profissional executando o conjunto de atividades padronizadas e rotineiras 

ligadas a parte de informática, instalação de equipamento de multimídia atendimento 

docentes exigindo elevado grau de responsabilidade e organização. 

f) Auxiliar de biblioteca – é aquele que tem como característica regular grau de rotina e 

experiência profissional executando um conjunto de atividades padronizadas e rotineiras 

em biblioteca, executar tarefas de registros manuseio de guarda de livros e publicações 

em uma biblioteca, atendendo os leitores, repondo o material nas estantes após as 

consultas exigindo elevado grau de responsabilidade e organização.  

g) Auxiliar de coordenação – é aquele que tem como característica regular grau de 

rotina e experiência profissional colabora na divulgação e montagem de turmas para os 

diversos cursos mantém registro de inscrições, faz contatos com alunos e professores.  

h) Bibliotecário – é aquele que planeja a aquisição de material bibliográfico, 

complementando e ordenando os fichários, controlando os empréstimos e devoluções e 

providenciando a recuperação do material com prazos de vencidos para entrega, para 

permitir o controle do acervo bibliográfico e facilitar a localização de livros e outras 

publicações.  



i) Gerente financeiro – é aquele que tem como característica elevado grau de rotina e 

experiência profissional, executando o conjunto de atividades padronizadas e rotineiras 

em tesouraria, controla a parte de tesouraria, contas bancárias, pagamentos e 

recebimentos, exigindo elevado grau de responsabilidade e organização. Cuida da 

emissão de boletos negativação dos inadimplentes nos órgãos competentes. Deve ter 

curso superior na ara financeira ou afim.  

j) Redator e revisor de textos – redige documentos oficiais e revisa os documentos 

elaborados por outros funcionários. Deve ter curso superior domínio perfeito da Língua 

portuguesa e das normas da associação Brasileira de normas técnicas – ABNT para 

documentos científicos e oficiais.  

k) Secretário acadêmico – executa tarefas relativas a anotação, redação, organização de 

documentos e registro de dados, desempenhando estas atividades segundo 

especificações para assegurar e ativar o desenvolvimento dos trabalhos administrativos; 

providência a documentação necessária para registro de Diplomas encaminha e 

acompanha o processo de registro de diplomas; deve ter domínio perfeito da língua 

portuguesa, além de saber falar e escrever fluentemente. É responsável pela 

coordenação e chefia das atividades e pessoal a ele subordinado. 

l) Tesoureiro – tem como característica elevado grau de conhecimentos técnicos e 

teóricos, com grande experiência em sua área de atuação.  

m) Técnico de informática – Planejar e executa as atividades ligadas à comunicação e 

informação, divulga e alimenta os dados no site da instituição orienta a equipe da 

instituição sobre a utilização dos programas informatizados e subsidia a escolha de 

equipamentos, programas e outros ligados à informatizados e subsidia a escolha de 

equipamentos, programas e outros ligados a informatização das atividades 

desenvolvidas. 

Capítulo II 

DOS DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES. 

Art. 18. Os deveres, direitos e responsabilidades, incluindo o regime disciplinar do 

pessoal técnico-administrativo e de apoio da faculdade IES-Materdei estão capitulados 

na legislação trabalhista em vigor, no regimento da faculdade e são aplicados nos casos 



que couberem na consonância com o presente plano de cargo e salários, e respeitadas as 

Convenções Coletivas de Trabalho. 

Capítulo III 

DA RENUMERAÇÃO 

Art. 19. O salário-base mensal, conforme anexo III, é o valor correspondente ao regime 

de trabalho integral de 44 horas semanais, de acordo com o cargo e nível funcional. 

Capítulo IV 

DOS CARGOS E DO INGRESSO NA CARREIRA 

Art. 20. O Quadro de cargos e salários de pessoal Técnicos - administrativos e de apoio 

de Faculdade IES Materdei tabela dividido em treze cargos hierarquizados em quinze 

referencias, conforme tabela em anexo, e designados como:  

I – Auxiliar de serviços gerais–referências A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,M, N, O;  

II – Motorista – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

III – Auxiliar administrativo – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

IV – Auxiliar de biblioteca – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O; 

V – Auxiliar de biblioteca – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

VI – Auxiliar de coordenação – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

VII – auxiliar de secretaria – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

VIII – Bibliotecário – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

IX – gerente financeiro –referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

X – Técnico em informática – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

XI – supervisor administrativo – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

XII – Redator e Revisor de textos – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

XIII – Secretário acadêmico – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

XIV – Tesoureiro – referência A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O;  

Parágrafo Único – A referência teto será a letra O. 

Art. 21. Todo cargo se situa, inicialmente, na referência A, sendo elevado 

gradativamente, as referências seguintes. 



Art. 22. A mudança de um cargo para outro exige novo processo seletivo e os 

percentuais de admissão serão fixados pela IES, de acordo com suas necessidades e com 

o parecer da mantenedora. 

Capítulo V 

DOS VALORES E VANTAGENS 

Art. 23. Os integrantes do quadro de cargos e salários do pessoal Técnico-

Administrativo e de apoio da Faculdade IES Materdei serão remunerados segundo a 

categoria funcional e conforme os valores expressos na tabela salarial.  

§1º Os vencimentos do funcionário sofrerão acréscimo sobre o valor pecuniário 

mediante promoção em um sistema de níveis de referência, de acordo com a avaliação 

de desempenho das atividades desenvolvidas ou antiguidade, conforme o previsto neste 

PCS. 

§2º O enquadramento no sistema de referência definidos pelas letras 

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O será feito com função da análise da avaliação de 

desempenho realizada pela comissão própria de avaliação - CPA ou por tempo de 

serviço.  

§3º O processo de enquadramento inicia-se após a divulgação dos resultados da 

avaliação de desempenho da CPA ou contagem de tempo de efetivo exercício na 

instituição e mediante requerimento do funcionário, em que impresso próprio, junto a 

vice - Direção administrativa e somente no mês de outubro de cada ano, acompanhado 

de toda documentação comprobatória necessária.  

§4º Após analisando o pedido indicado no 3º, a solicitação será encaminhada a área 

financeira para as providencias necessárias.  

§5º A área financeira terá os meses de novembro a janeiro para a análise e creditação/

pontuação do enquadramento do funcionário.  

§6º A nova remuneração, após acreditação da respectiva referência, será paga a partir do 

mês subsequente a concessão do referido benefício de carreira, com percentuais 

definidos pela instituição.  



Parágrafo Único – A faculdade IES Materdei concedera ao pessoal técnico-

administrativo e de apoio dois exemplares dos uniformes funcional e, a cada período de 

quatro horas de trabalho, em local apropriado, pão, leite e café. 

Capítulo VI 

DA PROGRESSAO HORIZONTAL 

Art. 24. Progressão Horizontal e a passagem do funcionário de seu padrão de 

vencimento base para outro imediatamente superior dentro das referências do cargo a 

que pertence (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O). 

Art. 25. Nos cargos Técnicos - administrativos e de apoio a progressão horizontal 

ocorrerá alternadamente:  

I – Por antiguidade: ocorrerá no mesmo cargo, a cada 02 (dois) anos de efetivo serviço 

na instituição no padrão de vencimento em que se encontre. 

II – Por merecimento: ocorrera no mesmo cargo, de uma referência para outra 

imediatamente superior, após avaliação de desempenho e cumprimento, pelo 

funcionário de interstício mínimo de 02 (dois) Anos de atividade na instituição dentro 

do respectivo nível.  

a) A cada dois anos a faculdade IES-Materdei promovera a progressão horizontal, ora 

por antiguidade, ora por merecimento, alternadamente.  

§1º Para a concessão da progressão horizontal o funcionário não poderá ter sofrido pena 

disciplinar de suspensão no período em análise.  

§2º Não será considerada a licença não remunerada como tempo de efetivo serviço a 

instituição. 

Art. 26. A avaliação de desempenho funcional para a progressão por merecimento será 

feita através de resultado da avaliação aplicada pela comissão própria de avaliação - 

CPA no interstício de 02 anos.  

§1º Será considerado apto a progressão horizontal o funcionário cuja avaliação seja 

igual ou superior a 80% do total de pontos.  



§2º O resultado da avaliação será homologado pelo conselho administrativo cabendo 

recursos da decisão.  

§3º O funcionário tem direito a solicitar recuso de revisão toda vez que tive dúvidas ou 

discordar da avaliação feita ou do benefício concedido/negado.  

§4º O recuso deverá ser apresentado ao conselho administrativo no prazo Máximo de 

trinta dias após a homologação do resultado para decisão final. 

DA PROMOCAO VERTICAL INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR 

MATERDEI 

Art. 27. Progressão vertical e a passagem do funcionário de um cargo para outro 

condicionado a novo processo seletivo e a existência vaga.  

§1º O enquadramento na promoção vertical se dará na referência inicial, ou seja, na 

referência A.  

§ 2º A promoção vertical será concedida de acordo com o número de vagas para cargo.  

§3º Não havendo vagas suficientes no cargo pretendido, será promovido o funcionário 

com melhor avaliação de desempenho.  

§4º Havendo necessidade de desempate, será considerado o maior tempo de exercício na 

instituição, e, ainda assim prevalecendo o empate, terá vantagem o funcionário de maior 

de idade.  

§5º A progressão a que faz Jus o funcionário entrara em vigor a partir do mês de janeiro 

do ano seguinte. 

Capítulo VIII 

DOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 28. A avaliação de desempenho do funcionário será realizada pela pontuação 

proferida pela CPA, nos seguintes quesitos:  

I - Avaliação de Desempenho Funcional – ADF;  

II - Avaliação de Características Pessoais – ACP  

§1º O grupo de fatores relativos ao desempenho funcional – ADF considera como itens 

de avaliação relevantes:  



I - Pontualidade/Assiduidade – cumprimento da jornada de trabalho estabelecida pela 

instituição comparecimento ao trabalho;  

II - Compromisso com a qualidade – interesse em executar as atividades pertinentes ao 

cargo com exatidão. Sem erros e de melhor forma possível;  

III - Conhecimento técnico – conhecimento referente a execução de atividades 

pertinentes a função; 

IV - Competência – capacidade de colocar conhecimentos técnicos em praticar 

adequando-os as situações do dia-a-dia;  

V - Conduta ético - profissional – adoção de uma postura ética diante de situações e 

dados/ informações confidenciais;  

VI - Organização e planejamento – capacidade de manter a ordem e o bom 

funcionamento das atividades pertinentes à função;  

VII - Responsabilidade – capacidade de responder por atos equipamentos materiais e 

valores monetários necessários a execução da função;  

VIII - Eficácia – alcance das metas propostas;  

IX - Potencial – condições de desenvolvimento e aperfeiçoamento futuro;  

X - Confidencialidade – capacidade de manter informações em sigilo. 

§2º O segundo grupo corresponde aos fatores relativos as características pessoais – ACP 

necessárias e considera:  

I - Cooperação – vontade de cooperar, auxiliar os colegas e acatar ordens;  

II - Iniciativa – capacidade de resolver problemas e aperfeiçoar processos;  

III - Criatividade – capacidade de resolver problemas e aperfeiçoar processos;  

IV - Capacidade de realização – capacidade de efetivação de ideias e projetos;  

V - Capacidade de compreensão – grau de apreensão de situações e fatos;  

VI - Capacidade de adaptação – grau de adequação de situações flexibilidade e 

capacidade de mudança. 

Art. 29. Para cada um dos fatores, na avaliação de desempenho feita por meio de ficha 

de avaliação atribui-se uma nota expressa em grau numérico de zero a dez.  



Parágrafo único – A Avaliação de desempenho será realizada pela chefia imediata com 

acompanhamento de comissão própria de avaliação (CPA), a quem compete atribuir 

nota a cada fator de avaliação. 

Art. 30. Estará habilitado a progressão horizontal o funcionário que houver obtido o 

valor acumulado em todos os incisos do artigo 30 deste plano a quantidade igual ou 

superior a oitenta pontos. 

§1º O funcionário tem o direito a solicitar o recurso de revisa toda vez que tiver dúvidas 

ou discordar da avaliação feita ou do benefício concedido/negado.  

§2º O recurso deverá ser apresentado ao conselho administrativo no prazo máximo de 

trinta dias após a homologação do resultado para decisão final.  

Capítulo IX 

DOS DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES. 

Art. 31. Os demais deveres, direitos e responsabilidades, incluindo o regime disciplinar 

dos funcionários estão previstos no regimento da faculdade IES Materdei na Convenção 

Coletiva de trabalho. 

Capítulo X 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 32. Além das licenças previstas pela legislação pertinente, também serão 

concedidos afastamentos do funcionário nas seguintes formas: 

a) Com remuneração; 

b) Sem remuneração.  

§1º Os afastamentos com remuneração serão concedidos aos funcionários com 

dedicação exclusiva a instituição e por motivos de aprimoramentos para cursos afins a 

sua atividade na IES.  

§2º Só poderá solicitar afastamento com remuneração de funcionário que tiver no 

mínimo 03 anos de efetivo exercício na instituição.  



a) O valor da remuneração e o prazo do afastamento do funcionário deverão ser 

aprovados pelo conselho administrativo, considerando parecer do gerente financeiro.  

b) Não será permitido o afastamento de mais de um funcionário ao mesmo tempo;  

c) O funcionário mais antigo da instituição terá prioridade na concessão do afastamento 

com remuneração;  

d) O pedido de concessão desse afastamento será encaminhado pelo funcionário 

interessado ao vice-diretor administrativo que encaminhará para parecer do conselho 

administrativo. 

e) Para ser aprovado, o pedido de afastamento com remuneração deverá atender os 

interesses institucionais, ter relação com as atividades do funcionário na faculdade e ser 

ministrado por entidade reconhecida pelos órgãos oficiais competentes.  

f) O funcionário afastado com remuneração terá, ao seu retorno condições equivalentes 

à da época do afastamento;  

g) O afastamento remunerado do funcionário será de 06 (seis) meses, no máximo, 

podendo ser prorrogado, caso necessário, mediante aprovação do conselho 

administrativo.  

h) O funcionário afastado será substituído durante seu afastamento, por um estagiário.  

§3º Os afastamentos sem remuneração são aqueles requeridos pelos funcionários por 

motivos pessoais.  

i) O afastamento não remunerado do funcionário será de seis meses no máximo. 

Art. 33. O funcionário a quem for concedida licença remunerada bolsa de estudos ou 

qualquer outra ajuda financeira para estudo e/ou aprimoramento, obriga-se a trabalhar 

na faculdade IES Materdei, após seu regresso ou termino do benefício, nos termos 

fixados no respectivo contrato, por prazo igual ao da duração do seu afastamento ou a 

restituir, atualizados monetariamente, os vencimentos e as vantagens que houver 

percebido durante o seu afastamento, caso desista de continuar suas atividades na IES.  

§1º A instituição incentivara com bolsa auxilio, dentro dos seus limites orçamentários, a 

participação do funcionário em cursos, congressos, seminários e eventos congêneres, 

ligados à sua área de atuação, quando for de interesse institucional.  



§2º Dentro do plano de orçamentário anual será destinado um percentual para despesas 

com essas atividades que deverá ser aprovado pelo conselho administrativo.  

§3º As bolsas de estudo serão concedidas conforme convenção coletiva da categoria ou 

das formas mais benéfica ao trabalhador. 

Art. 34. As bolsas-auxílios para participar de congressos ou seminários e outros eventos 

serão concedidas nas seguintes condições:  

a) Requerimento do funcionário interessado;  

b) O evento deverá estar relacionado a área de atuação do funcionário na instituição; 

c) Apresentação a vice - direção acadêmica do comprovante de participação no evento 

relatório sucinto dos temas ou atividades desenvolvidas no evento em questão. 

Parágrafo único: Não sendo interesse do funcionário afastado sem remuneração retornar 

as suas atividades na instituição deveram manifestar-se por escrito, no prazo mínimo de 

sessenta dias antes do termino da licença. 

Capítulo XI 

DO ENQUADRAMENTO 

Art. 35. Para o enquadramento do funcionário no regulamento do Quadro do pessoal 

técnico administrativo e de apoio da faculdade IES Materdei será exigida uma das 

seguintes condições.  

I - Estar contratado como funcionário e no exercício das funções;  

II - Vir a ser contratado, não em caráter temporário, em qualquer regime em vigor na 

faculdade IES Materdei.  

Parágrafo único: Estende-se o enquadramento ao funcionário que, estando afastado da 

instituição, devidamente autorizado e aprovado pela IES, atenda aos incisos deste artigo.  

Art. 36. Cabe a faculdade IES Materdei constituir comissão de funcionários, com 

respectivas atribuições e critérios, para implementar todo o processo de enquadramento. 

Art. 37. A implantação do presente plano de cargos e salários do pessoal técnico-

administrativo e de apoio da faculdade IES Materdei respeitara os direitos adquiridos 



dos atuais funcionários, desde que estejam devidamente qualificados de acordo com a 

legislação trabalhista vigente no País.  

I - A partir da implantação, toda contratação de funcionário será baseada neste Plano de 

Cargos e Salários ora aprovado;  

II - A implantação do presente PCS será imediatamente após sua homologação junto ao 

ministério do trabalho e emprego;  

III - Os funcionários já pertencentes ao quadro de instituição deverão assinar termo de 

adesão ao plano de cargos e salários do pessoal Técnico, Administrativo e de apoio; e  

IV - Funcionário que não queira aderir, permanecerá em quadro de pessoal fora do 

plano, tendo seus direitos adquiridos anteriormente garantidos, porém sem ter direito 

aos benefícios de carreira concedidos por este PCS. 

7. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

7.1 Planejamento e Organização Didático-Pedagógicos 

Pautados em princípios que definem sua missão e o seu compromisso com a 

sociedade na oferta de um ensino de qualidade, o IES-Materdei definiu as diretrizes 

pedagógicas como os princípios gerais que devem nortear a vida acadêmica e as formas 

de organização da Instituição. 

Com base nessas definições anteriores, o planejamento didático-pedagógico–

organizador das ações e atividades indica os parâmetros que devem orientar a definição 

do perfil dos profissionais que se pretende formar, as competências a serem 

desenvolvidas, a seleção e as formas de organização dos conteúdos a serem trabalhados 

e os processos de acompanhamento e avaliação de todas as etapas do trabalho. 

7.2 Seleção de Conteúdos 

A partir da compreensão de que o ensino não deve estar voltado apenas para a 

mera instrumentalização, mas para a interpretação e a transformação da realidade, os 

conteúdos passam a ser vistos não como objetos neutros, estáticos e estáveis, mas como 

realidades sociais e historicamente construídas, cotidianamente, por meio dos 



intercâmbios e trocas que ocorrem nos diferentes momentos do processo de ensino 

aprendizagem. 

Os conteúdos, então, devem ser situados no tempo e no espaço e organizados de 

forma a favorecer uma representação do conhecimento menos fragmentada e mais 

integrada, articulada aos problemas enfrentados pelos acadêmicos em sua vida social e 

profissional. Conteúdos atualizados, que reflitam as transformações que ocorrem na 

sociedade, no mundo do trabalho e no campo da ciência. 

Assim, durante a seleção de conteúdo, deverão ser privilegiados aqueles que 

possam ser utilizados como instrumentos teórico-práticos, capazes de orientar a tomada 

de decisões nos diferentes enfrentamentos da vida profissional, aqueles que permitam a 

tomada de consciência das condições históricas e sociais de produção da vida material, 

bem como aqueles que estabeleçam a gênese, os fundamentos e a evolução da área 

específica de escolha profissional. 

Uma importante implicação para a compreensão do processo de organização dos 

conteúdos de ensino é a necessidade de propiciar uma perspectiva interdisciplinar do 

conhecimento. A necessidade de mobilização de múltiplos saberes faz com que os 

conhecimentos aprendidos devam ser construídos em estreita relação com os contextos 

em que são utilizados, em uma perspectiva transdisciplinar. Por isso mesmo, torna-se 

impossível separar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais presentes nesse 

processo. A formação dos acadêmicos deverá, então, ser encarada como um processo 

global e complexo, no qual interagir, conhecer e intervir na realidade não se dissociam. 

É justamente o desenvolvimento dessa visão não fragmentada que a organização 

dos conteúdos favorecerá, estejam ou não estruturados em disciplinas. Essa visão global 

pode ser viabilizada por uma articulação interdisciplinar do currículo (por oposição a 

uma proposta de organização linear-disciplinar) e pelo conhecimento da realidade 

regional, em relação à realidade global. A interdisciplinaridade implica um 

compromisso de elaborar um contexto mais geral, no qual as disciplinas interagem e 

passam a depender umas das outras. Nessa visão, esse processo resulta num 

enriquecimento recíproco, e, portanto, numa inter-relação das diferentes metodologias 

de pesquisa, de conceitos e das terminologias utilizadas. 



Na organização dos conteúdos no currículo, o importante será garantir a 

construção de uma visão mais global e integradora dos conhecimentos no processo de 

ensino-aprendizagem. Uma concepção não fragmentada que permita analisar problemas, 

situações e acontecimentos dentro de um contexto abrangente, utilizando, para isso, 

conhecimentos organizados ou não em disciplinas; além, da experiência social e cultural 

dos acadêmicos. 

O currículo é um importante elemento constitutivo da organização acadêmica. 

Currículo implica, necessariamente, a interação entre sujeitos que têm um mesmo 

objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente. Sendo assim, é uma 

construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que 

esta construção se efetive.  

7.3 Princípios Metodológicos 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma em seu artigo 2 que “A 

educação... inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”. Esse pressuposto, adotado pelo IES-

Materdei, também recebe um tratamento privilegiado em outros documentos 

educacionais, como as Diretrizes e Parâmetros curriculares Nacionais. 

O mundo em que vivemos é um mundo global, no qual tudo está relacionado, um 

mundo onde as dimensões financeiras, culturais, políticas, ambientais, científicas que 

são interdependentes, e onde nenhum dos aspectos pode ser compreendido à margem 

dos demais. 

Acreditamos que a argumentação é indispensável quando se acredita que o 

diálogo, o exercício de fazer escolhas, o respeito às ideias divergentes e assumir 

posicionamentos fundamentados são imprescindíveis nas sociedades atuais. 

Considerando a missão da instituição, os objetivos e as metas propostos e as diretrizes 

pedagógicas apresentadas, elencamos a seguir os eixos norteadores dos projetos 

pedagógicos e das políticas acadêmicas específicas: 

• A prioridade estratégica para a formulação de projetos que apontem para uma 

perspectiva interdisciplinar; 



• A hierarquização acadêmica na montagem da equipe e na articulação de subprojetos 

ao projeto mais geral, incorporando professores com titulações e experiências 

diferenciadas, acadêmicos de graduação, profissionais de campo, profissionais de 

outras áreas ou unidades acadêmicas e a própria população; 

• A organização de programas e núcleos de estudo; 

• A preocupação com a sistematização da experiência e a socialização dos seus 

resultados; 

• A articulação, filiação e participação junto a comunidades acadêmicas organizadas 

em associações, encontros, grupos e etc; 

• A ênfase no tratamento teórico e prático das questões regionais; 

• A formulação de estratégias de facilitação do acesso cada vez maior dos interessados 

ao processo e aos frutos dos trabalhos desenvolvidos; 

• A organização de projetos de ensino, pesquisa e extensão, integrados com atividades 

que possam ser desenvolvidas pelos acadêmicos, por meio de componentes 

curriculares definidos em sua própria matriz curricular; 

• A organização de acervos, publicações e banco de dados a partir da produção parcial 

ou integral dos projetos.; 

• A produção de material pedagógico para o próprio curso e para a comunidade, a 

partir dos resultados dos projetos; 

• A proposição de projetos, programas, ações e atividades para órgãos públicos, 

ONGs e empresas, a partir de diagnósticos produzidos pelos projetos. 

O IES-Materdei adota esses pressupostos metodológicos em seus planos de cursos 

com vistas a formar profissionais conscientes de sua cidadania, preocupados em 

transformar a realidade para alcançar uma sociedade mais democrática, solidária e 

humanista. 

7.4 Processo de Avaliação 

A avaliação da aprendizagem é compreendida como parte integrante e intrínseca 

do processo educacional e ocorre sistematicamente durante todo o processo de 

construção da aprendizagem e não somente após o fechamento de etapas de trabalho. 

Dessa forma, oferece possibilidades de ajustes constantes, constituindo um verdadeiro 



mecanismo regulador do processo, o que contribui, efetivamente, para o sucesso da 

tarefa educativa. A avaliação realizada de forma contínua e cumulativa se faz através da 

observação sistemática dos alunos, com avaliações e com a utilização de instrumentos 

próprios. 

O acadêmico é inserido num ciclo regular de avaliações, que permitem a 

sedimentação regular dos processos de aprendizagem efetivados em cada ciclo. Sendo 

assim no final do último ciclo estabelece se uma média das atividades grupais e 

individuais, de associação e de correlação que permitem obter a média estipulada no 

regimento para aprovar cada disciplina cujo valor é de seis ponto zero. 

Do ponto de vista quantitativo, a avaliação do desempenho escolar é feita em cada 

disciplina cursada e deve incidir sobre o aproveitamento e sobre a frequência, ambos 

eliminatórios por si. O aproveitamento escolar tem como principais características: 

a) É verificado por meio de provas e/ou trabalhos escolares durante o semestre 

letivo. 

b) 50% da disciplina são distribuídos a critério do professor da disciplina por médio 

de provas ou trabalhos escolares de diferentes tipos; 

c) 50% são repartidos em três avaliações parciais, que serão aplicadas no primeiro, 

segundo e terceiro tercio do semestre acadêmico;  

d) As avaliações parciais e a entrega de notas são fixadas por datas definidas no 

calendário acadêmico da instituição, de forma a garantir ao aluno conhecimento 

dos resultados da avaliação, de seu rendimento ao longo do semestre letivo, 

permitindo aos serviços de apoio administrativo fixar sua rotina de lançamento e 

divulgação de resultados. 

e) Considerar-se-á aprovado em cada disciplina, o acadêmico que obtiver um total 

de 6.0 no conjunto total de trabalhos e provas 

f) O acadêmico com frequência igual ou menor a 75% do total de horas de efetivo 

trabalho acadêmico, independente da nota obtiva nos processos avaliativos, será 

considerado reprovado em concordância com a legislação vigente. 

Ao acadêmico que apresenta dificuldades de aprendizagem é oferecida a 

possibilidade de estudos de recuperação contínua ou paralela, que se constitui de 



atividades, recursos e metodologias diferenciadas e reorientação de aprendizagem 

individualizada. 

7.5 Práticas Pedagógicas Inovadoras 

A academia é um espaço de construção do conhecimento e como tal utiliza o 

universo dos alunos na elaboração destes saberes. Propor práticas pedagógicas 

inovadoras é romper com a linearidade dos currículos e sua fragmentação, 

oportunizando uma simbiose entre as diferentes áreas do conhecimento. 

O IES-Materdei alicerça o seu trabalho num sujeito elaborador e criador do 

conhecimento e para tanto desenvolve as seguintes práticas inovadoras: utilização de 

tecnologias de informação no ensino de disciplinas laboratoriais nas quais é utilizada a 

informática como médio de desenvolvimento da criatividade, construção de seminários, 

projetos interdisciplinares, projetos de extensão, ações de alfabetização e inclusão 

digital, que permite a toda comunidade acadêmica o acesso a novas tecnologias. Sendo 

assim, o IES embasa seu trabalho pedagógico em um olhar crítico, reflexivo e 

participativo. 

7.6 Políticas de Estágio, Prática Profissional e Atividades Complementares 

A Coordenação de Estágios é a responsável pelo encaminhamento, 

acompanhamento e avaliação dos estagiários do IES. Para tanto, dispõe de uma série de 

convênios com Hospitais e centros de saúde da rede pública municipal, estadual e 

federal para onde são encaminhados os alunos em conclusão de curso, nas quais 

realizam estágio curricular obrigatório conforme regulamentação própria. 

As atividades realizadas pelos estagiários são supervisionadas por professores da 

Escola e avaliadas pelos preceptores das diferentes áreas da saúde. A elaboração dos 

Relatórios de Estágio é orientada pelos professores da área de Língua Portuguesa. Além 

do estágio de conclusão, os alunos podem também realizar estágios de curta duração ao 

longo do curso.  

7.7 Oferta de Cursos e Programas  



CANDIDATOS INSCRITOS E VAGAS OFERECIDAS NOS 

VESTIBULARES 2017 

7.8 Atividades Articuladas ao Ensino 

7.8.1 Iniciação Científica 

O Programa de Iniciação Científica (PIC) é um programa institucional de apoio à 

pesquisa e capacitação do aluno, buscando a excelência na sua formação. O Programa 

tem regulamento próprio, sendo gerenciado pela Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão, com a colaboração do colegiado do curso e pela Coordenadoria do Curso. 

O desenvolvimento da investigação científica e tecnológica torna-se um valioso 

instrumental pedagógico e social para a consecução dos objetivos educacionais. O fazer 

ciência, participando de atividades de pesquisa básica ou aplicada, tem um importante 

papel na formação do estudante universitário, no despertar e aprimorar de qualidades 

que se refletem no preparo de um profissional capacitado a enfrentar os problemas do 

dia-a-dia. 

As Diretrizes que norteiam a Política de Iniciação Científica do IES-Materdei 

estão assim estabelecidas: 

• Contribuir para o desenvolvimento de formas de pensamento que assegurem a 

sua clareza e o poder crítico, construtivo e independente; 
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• Incentivar o estudante não só a observar a realidade, mas também a dialogar com 

ela e a agir sobre ela, por meio dos procedimentos que caracterizam o trabalho 

científico: o teste, a dúvida, o desafio que, por sua vez, desfazem a tendência 

meramente reprodutiva da aprendizagem; 

• Aprimorar o espírito analítico-crítico e desenvolver o espírito científico do 

estudante universitário; 

• Incrementar a inovação de soluções, por meio da participação dos estudantes nos 

programas promovidos pela Instituição; 

• Preparar o estudante para a competitividade no mercado de trabalho; 

• Aprimorar a formação do acadêmico contribuindo, significativamente, para a 

produtividade das linhas e projetos de pesquisa em que participa; 

• Incrementar a participação dos envolvidos com a Iniciação Científica em 

eventos regionais, visando à qualidade dos resultados das pesquisas em que 

participam e sua divulgação; 

• Incentivar a produção científica discente própria ou em colaboração com seus 

orientadores, visando a criatividade e a crítica; 

• Ampliar e fortalecer as atividades de Iniciação Científica, assim como outros 

programas especiais dirigidos ao aperfeiçoamento do alunado de graduação; 

• Subsidiar a Iniciação Científica por bolsas oferecidas aos estudantes, em 

diversas modalidades, possibilitando aos estudantes de menor renda a 

continuidade dos estudos; 

• Estimular a educação continuada, pela oferta de cursos de pós-graduação 

articulados com a graduação. 

7.8.2 Política para a Pesquisa 

Além das atividades desenvolvidas nos projetos de Iniciação Científica, o IES-

Materdei estimula seus docentes na realização de projetos de pesquisa. Para a Pesquisa, 

foram estabelecidas as seguintes diretrizes: 

• Apoiar a formação e a consolidação de grupos de pesquisa, por meio de 

programas integrados às linhas da IES; 



• Identificar e estabelecer linhas prioritárias de pesquisa para a IES, nas várias 

áreas de conhecimento, em que a exigência de ser socialmente relevante se alie à 

necessária liberdade de criação, essencial para a vida acadêmica; 

• Identificar fontes de captação de recursos e adotar mecanismos flexíveis para 

apoio ao desenvolvimento de pesquisas e prestação de serviços e implementar 

uma política institucional de captação de recursos externos destinados à 

pesquisa; 

• Instituir sistemática de acompanhamento, avaliação e divulgação permanentes 

de pesquisa desenvolvida na IES; 

• Priorizar, nas investigações, problemas locais e regionais, que serão estudados e 

interpretados em conexão com o quadro nacional. 

7.8.3 Extensão 

Tem-se como princípio que, para a formação do Profissional Cidadão, é 

imprescindível sua efetiva interação com a sociedade, seja para se situar historicamente, 

seja para se identificar culturalmente ou para referenciar sua formação com os 

problemas que um dia terá de enfrentar. 

A Extensão, entendida como prática acadêmica que interliga a faculdade, nas suas 

atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da comunidade, possibilita a 

formação desse profissional e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como 

espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das 

desigualdades sociais existentes. No que diz respeito a Extensão, o IES-Materdei adota 

as seguintes diretrizes: 

• Utilizar informações oriundas de levantamentos que identifiquem público-alvo, 

demanda e potencialidades internas que permitam o desenvolvimento de 

projetos e programas; 

• Desenvolver estudos conjuntos na identificação de linhas de ação que 

fundamentem projetos de parceria a serem desenvolvidos por meio de contratos, 

convênios e acordos de cooperação; 

• Incentivar, implantar e participar de projetos e programas voltados para a 

preservação do meio ambiente; 



• Manter contatos permanentes com empresas, instituições, órgãos 

governamentais e não-governamentais para a identificação da necessidade de 

pessoal, com o objetivo de inserir alunos e egressos no mercado de trabalho; 

• Executar projetos e programas de ação educacional, social e do trabalho; 

• Estimular o autofinanciamento do conjunto de atividades de extensão e assuntos 

comunitários; 

• Desenvolver programa de acompanhamento de egressos no mercado de trabalho; 

• Promover atos e eventos destinados a ampliar o vínculo do egresso e do aluno 

com a Faculdade; 

• Instituir programas de prestação de consultoria para as empresas, criando 

mecanismos que estimulem a organização dessas atividades por professores e 

alunos; 

• Apoiar as jornadas, semanas de estudo, palestras, conferências, congressos, 

workshops, seminários, fóruns e debates na instituição, integrando a comunidade 

acadêmica e a comunidade externa; 

• Criar mecanismos para a melhoria contínua da qualidade do atendimento às 

comunidades interna e externa. 

7.8.4 Pós-Graduação 

O IES-Materdei Padrão elege, como políticas específicas para o Ensino de Pós-

Graduação: 

• Implementar um programa do ensino de Pós-Graduação latu sensu como 

objetivo da sua ação acadêmica; 

• Transformar a pós-graduação em eixo dinâmico e revitalizador da melhoria da 

graduação, da pesquisa, da iniciação científica e da extensão; 

• Identificar áreas preferenciais para implantação de cursos de Pós-Graduação que 

representem para o IES-Materdei como alternativas inovadoras, aproveitamento 

das potencialidades e afirmação de sua identidade; 

• Manter condições propícias de infraestrutura e suporte ao desenvolvimento de 

programas de pós-graduação; 



• Criar mecanismos de incentivo à produção científica qualificada, por meio do 

estímulo à organização dos grupos de pesquisa vinculados aos programas de 

pós-graduação da instituição e pelo apoio à publicação científica; 

• Criar programas de pós-graduação multidisciplinares que atendam as demandas 

por formação de especialistas em áreas do conhecimento científico; 

• Instituir um programa de formação continuada que permita que os estudantes 

tenham oportunidade de desenvolver sua carreira acadêmica por meio da 

formação sequenciada da graduação à pós-graduação. 

8. ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

8.1 – Corpo Discente 

8.1.1 Formas de Acesso e Seleção 

O IES-Materdei tem como um de seus princípios a ampliação do acesso de 

estudantes aos cursos por ela oferecidos, garantindo a permanência desses alunos até a 

conclusão do curso e o acompanhamento posterior de sua carreira. Ciente de que a 

graduação é um importante requisito para a formação humana e profissional do 

indivíduo, a instituição está constantemente empenhada na construção de políticas que 

favoreçam o acesso, evitem a evasão e ofereçam aos alunos um ensino de qualidade, 

contribuindo para a redução das desigualdades sociais. 

Como ponto de partida para a carreira acadêmica, as diretrizes que norteiam a 

política de acesso, seleção e permanência dos discentes do IES-Materdei são: 



• Democratizar as formas de acesso ao ensino de graduação, oferecendo 

oportunidades de permanência e garantindo o desempenho acadêmico do 

estudante matriculado no IES-Materdei; 

• Estimular a realização de ações destinadas a reduzir a seletividade social, 

ampliando as condições de acesso ao curso do IES-Materdei de estudantes de 

condição socioeconômica desfavorável; 

• Identificar, junto ao estudante e à sociedade, os eventuais problemas causadores 

de desistência do curso, visando reduzir a evasão; 

• Desenvolver, para os estudantes de baixa renda, mecanismos que promovam 

condições socioeconômicas que viabilizem a permanência e o sucesso dos 

mesmos no IES-Materdei; 

• Realizar pesquisas, estudos e análises para identificar em detalhes os dados 

sobre ingressantes, evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, 

relação docente/estudante para tentar reduzir ou diminuir estes índices e, 

também, acelerar os processos de preenchimento das vagas, tendo em vista a 

melhoria das atividades educativas; 

• Buscar por meio do desenvolvimento de mecanismos pertinentes, formas que 

viabilizem o resgate do alunado; 

• Diagnosticar os níveis de aprendizagem dos alunos ingressantes, oferecendo-

lhes, quando necessário, mecanismos de nivelamento que garantam o 

aproveitamento das disciplinas do curso; 

• Oferecer políticas de financiamento para alunos de baixa renda, permitindo seu 

acesso, permanência e conclusão do curso. 

8.1.2 Programas de Apoio ao Corpo Discente 

O aluno do IES-Materdei está constantemente amparado para que seu 

aproveitamento ao longo do curso seja pleno e eficiente. O coordenador, professores e 

funcionários estão preparados para oferecer ao estudante todas as informações e 

orientações necessárias, estimulando seu aprendizado e sua formação profissional e 

individual, desde o primeiro período até a conclusão do curso e seu encaminhamento 

como profissional. 



8.1.2.1 Programa de Nivelamento 

De maneira geral, os alunos ingressantes no IES-Materdei possuem histórico 

escolar anterior bastante heterogêneo. Parte significativa desse público já está inserida 

no mercado de trabalho e busca a graduação como forma de ascensão profissional. A 

maioria concluiu o ensino médio em escolas públicas ou retomou a trajetória estudantil 

após longo período de afastamento. 

Esses e outros motivos são responsáveis pelas dificuldades que alguns alunos 

encontram em se adaptar à vida acadêmica, tendo que resgatar conhecimentos anteriores 

para poder assimilar os conteúdos ministrados ao longo do curso. Estudos e pesquisas 

mostram que o ensino básico no Brasil ainda está distante dos níveis ideais para garantir 

aos alunos uma formação mínima em leitura, interpretação de textos, escrita, conceitos 

matemáticos e conhecimentos científicos. 

Não se trata apenas da fragilidade na aquisição e retenção de conteúdo, mas 

também da ausência de metodologias didáticas que privilegiem a aprendizagem crítica, 

analítica e continuada, atitude indispensável para a formação superior. Apesar de já 

haver importantes avanços nesse sentido, os alunos que atualmente atingem a idade para 

cursar um curso de graduação não tiveram a oportunidade de desfrutar das novas 

políticas de ensino, trazendo para a faculdade uma formação muitas vezes deficiente, 

que prejudica o aproveitamento dos novos conteúdos. 

Para reduzir e/ou eliminar essas discrepâncias, o IES-Materdei utiliza os processos 

seletivos para diagnosticar os níveis de aprendizagem dos candidatos, oferecendo, 

quando necessário, instrumentos de nivelamento que favorecerão sua inserção 

acadêmica e a assimilação dos novos conhecimentos e práticas de estudo. As turmas de 

nivelamento são montadas de acordo com a necessidade, objetivando resgatar os 

conteúdos de língua portuguesa, matemática e química e quaisquer outras disciplinas 

que sejam fundamentais para o prosseguimento dos estudos. 

Além da revisão dos conhecimentos, os programas de nivelamento têm por 

objetivo a mudança da mentalidade dos alunos, valorizando a aprendizagem contínua, a 

análise crítica das disciplinas, a criatividade, a autonomia e o interesse pelo aprender a 

aprender. 



A frequência desses cursos de nivelamento não é obrigatória, mas é altamente 

estimulada para os alunos que deles necessitam. Os dias e horários são criados de 

maneira a facilitar o acesso, sem prejudicar as atividades acadêmicas ou eventuais 

compromissos profissionais externos. Os alunos que foram diagnosticados, durante o 

processo seletivo, como estando abaixo das médias desejáveis para os ingressantes são 

acompanhados pela Coordenação Pedagógica e são orientados quanto à importância do 

nivelamento para superar essas deficiências e melhorar seu desempenho ao longo do 

curso. 
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8.1.2.2 Acompanhamento Acadêmico 

Como já foi relatado anteriormente, os alunos do IES-Materdei são continuamente 

avaliados em todas as atividades curriculares, dentro ou fora da sala de aula, permitindo 

que professores e coordenadores possam identificar qualquer problema encontrado no 

processo de aprendizagem, individual e coletivamente, corrigindo-o sempre que 

necessário. 

Além do suporte oferecido por professores e coordenadores, o Serviço de Apoio 

ao Estudante é o órgão responsável pelas ações de assistência e orientação aos alunos, 

procurando solucionar e encaminhar os problemas surgidos, tanto no desempenho 

acadêmico quanto em assuntos que tenham reflexo nesse desempenho, particularmente 

os de ordem financeira, social e psicológica. Ao longo do curso, os alunos recebem 

orientações sobre a carreira escolhida, mercado de trabalho, qualificação necessária, 

educação continuada, desafios e potencialidades, empreendedorismo e todas as 

informações necessárias para que a formação técnica e científica possa se transformar 

em formação profissional e pessoal, integrada à realidade social e de mercado. 

Encontra-se estruturado e implementado o Departamento de Acompanhamento de 

Acompanhamento Psicopedagógico, que está encarregado de centralizar as ações e 

projetos de suporte ao aluno nas questões relacionadas à trajetória acadêmica e 

profissional posterior. 

8.1.2.3 Apoio Financeiro (Bolsas de Estudo) 



Os programas de facilitação de acesso e permanência do estudante incluem a 

oferta de bolsas de estudo para os alunos de baixa renda, evitando sua desistência por 

dificuldades financeiras. Atualmente as bolsas de estudo podem ser obtidas através dos 

programas de bolsas oferecidos pela própria instituição ou pelos programas municipais, 

que oferecem bolsas próprias, parciais ou integrais. 

8.1.3 Perfil do Egresso 

Os egressos dos cursos oferecidos pelo IES-Materdei, durante sua permanência na 

Instituição, terão desenvolvido os devidos conhecimentos e competências para o 

processo de tomada de decisões, consolidadas numa postura ética, na criatividade, na 

lógica, no raciocínio e na argumentação em um movimento dialético e coletivo, visando 

equacionar os desafios do contexto social, regional, nacional e internacional, ampliando 

a aprendizagem como um processo autônomo e continuado. 

O aluno do IES-Materdei, ao participar do processo de formação geral, terá 

delineado o seu perfil profissional com as seguintes características desenvolvidas: 

• Postura ética, estética e os princípios democráticos que fundamentarão um 

processo de conscientização em relação às questões socioambientais, na 

amplitude da capacidade transformadora, na avaliação e questionamento da 

realidade social, regional, nacional e internacional, bem como na concepção de 

uma consciência política; 

• Capacitação técnica e aprimoramento científico, visando o aprender a aprender e 

as novas formas de aprendizagem e comunicação, atuando de forma crítica e 

criativa, investigativa, autônoma e propositiva, buscando soluções, via 

diagnóstico, análise, contextualização e resolução de problemas pessoais e 

organizacionais; 

• Formação humanística e respeito aos Direitos Humanos, consolidando a 

autonomia e autoria do pensamento crítico-reflexivo, a opção pelo trabalho 

integrado e a busca da compreensão do meio ambiente e das suas múltiplas e 

complexas relações; 



• Capacidade para o processo de tomada de decisões e para o trabalho 

interdisciplinar em grupo, de acordo com as modernas demandas do mercado de 

trabalho e da atuação em atividades organizacionais de qualquer esfera. 

As competências oferecidas pelos cursos do IES-Materdei, aos egressos, estão 

assim delineadas: 

• Conduta pautada pela ética, estética, princípios democráticos e preocupação 

com as questões sociais e ambientais; 

• Atuação de forma crítica, investigativa, autônoma e criativa; 

• Atuação propositiva na busca de soluções para as questões apresentadas pela 

sociedade; 

• Capacidade de diagnosticar, analisar, contextualizar e resolver problemas; 

• Aprimoramento científico e técnico, que permite estar constantemente 

aprendendo a aprender; 

• Domínio de técnicas essenciais à aplicação do conhecimento; 

• Trabalho integrado e contributivo em equipes interdisciplinares; 

• Atuação profissional com compreensão integrada do meio ambiente, em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos; 

• Humanística e capacidade para promover e respeitar os Direitos Humanos; 

• Técnico/científica/profissional na seleção e processamento das informações, 

dos conhecimentos científicos e culturais; 

• Autonomia e autoria de pensamento tanto no conhecimento quanto nos 

processos e formas de aprendizagem; 

• Capacidade de tomada de decisões, por meio criativo da lógica, raciocínio e 

argumentação em um movimento dialético; 

• Compreensão do trabalho coletivo e em equipe como uma estratégia 

adequada para o equacionamento dos desafios que pautam o contexto social; 



• Consciência transformadora, com possibilidade de avaliar, avaliar-se e 

questionar a realidade social, favorecendo mudanças; 

• Capacidade de contribuição para a formação de uma nova consciência 

política afinada com a sociedade em uma perspectiva global; 

• Percepção da aprendizagem como um processo autônomo e contínuo com 

vista a uma formação continuada. 

8.1.3.1 Acompanhamento do Egresso 

O programa de acompanhamento do egresso compreende um conjunto de ações 

continuadas que se iniciam junto com a vida acadêmica do aluno. Ao longo de todo o 

curso, o aluno é constantemente orientado quanto a seu futuro profissional, mercado de 

trabalho, oportunidades de aperfeiçoamento e áreas de atuação promissoras. Essas ações 

se intensificam nos dois últimos períodos de cada curso, com o incentivo às visitas 

técnicas, organização de eventos, palestras com profissionais das áreas abrangidas pelo 

curso, orientação para continuidade da formação, etc. O acompanhamento de egressos 

também faz parte dos critérios a serem avaliados pela CPA e seus resultados 

complementam a auto avaliação institucional. 

9. INFRAESTRUTURA FÍSICA E INFRAESTRUTRA ACADÊMICA 

As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, 

o espaço físico é adequado ao número de usuários projetados e para as atividades 

programadas. A estrutura física está adaptada para o atendimento aos portadores de 

necessidades especiais. No quadro a seguir está apresentada a descrição das instalações 

física atualizadas do IES-Materdei. 

INSTALAÇÕES FÍSICAS ATUAIS

DEPENDÊNCIAS
QUANTI

DADE

ÁREA 
CONSTRUÍDA 

(M2)
Salas de Aula 2 47M²

Salas de Aula 1 34M²



* Tamanho inidividualmente. 

As instalações administrativas apresentam condições plenas no que se refere à 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e 

comodidade necessária à atividade proposta. O IES-Materdei possui instalações 

compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade administrativa. 

9.1 Sala dos Professores 

Salas de Aula 1 44M²

Salas de Aula 1 31M²

Salas de Aula 1 30M²

Sala de Direção 1 24M²

Sala de Direção Geral 1 12M²

Departamento de Registro Acadêmico 1 25,5M²

Financeiro 1 13M²

Sala de Ouvidoria 1 4,80M²

Sala Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP 1 7,57M²
Sala da Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-
Graduação; Diretoria de Ensino e Diretoria de 
Planejamento

1 7,15M²

CPD 1 9,20M²

Salas de Professores 1 27M²

Sala de Gabinetes para Professores 1 12,66M²

Sala de Reunião 1 34M²

Sala de Coordenação de Curso 1 14M²

Estacionamento 1 1068M²

Biblioteca 1 103M²

Sala de Estudos* 2 8M²

Laboratórios de Informática 1 40M²

Laboratórios de Centro Cirúrgico 1 31M²

Laboratório de Anatomia Humana 1 30M²

Laboratório Multidisciplinar 1 40M2

Laboratório Semiologia e Semiotécnica 1 30M²



A sala dos professores possui acessibilidade para pessoas especiais e elevador, 

apresenta 27m2, com mesa de madeira grande e cadeiras, a fim de atender 

suficientemente os propósitos desta área. Ainda possui um sofá para descanso, uma 

televisão, mesa para coffee break, dispondo de micro-ondas, máquina de café e um 

frigobar para proporcionar maior conforto aos docentes e sistema de ar refrigerado. A 

sala conta com internet wireless, um computador e uma impressora para que os docentes 

possam realizar trabalhos e imprimir conforme suas necessidades. 

Na sala dos professores dispõe de 4 cabines individuais de trabalho, com pontos 

de energia disponíveis para carregar equipamentos. É realizada a limpeza e conservação 

da sala diariamente pelas auxiliares da limpeza. A sala apresenta boa condição de 

iluminação e acústica para o conforto e necessidades dos professores. A sala conta com 

internet wireless, os docentes tem ainda a sua disposição o laboratório de informática e 

a biblioteca com espaço amplo com mesas e cadeiras para quem desejar realizar 

consultas de aulas, pesquisa entre outros. 

9.2 Sala de Gabinetes para Professor 

Na sala de gabinetes para professores, dispõe de 4 gabinetes individuais de 

trabalho, com pontos de energia disponíveis para carregar equipamentos e tem acesso a 

internet através da rede cabiada e wireless. A sala apresenta boa condição de iluminação 

e acústica para o conforto e necessidades dos professores. É realizada a limpeza e 

conservação da sala diariamente pelas auxiliares da limpeza. 

9.3 Sala de reunião 

A sala de reunião está próxima a secretaria do curso, é utilizada para reuniões do 

NDE e Conselho de Curso, sendo esta marcadas com antecedência para que todos 

possam utilizar o espaço de forma organizada. Apresenta bos iluminação, ventilação, 

acústica, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições 

necessárias para uma boa utilização do espaço físico. 

9.4 Sala da Coordenação 



 A Coordenadoria do Curso funciona em uma sala exclusiva, bem dimensionada 

com 14m2, com boa iluminação, ventilação e acústica. Possui um computador com 

acesso à Internet e impressora, uma mesa com 3 cadeiras para o atendimento ao aluno e 

ao docente, há dois armários pequenos e um armário grande, tendo um arquivo, uma 

mesa de café e tendo um sistema de ar refrigerado. É realizada a limpeza e conservação 

da sala diariamente pelas auxiliares da limpeza. 

9.5 Sala da Direção de Pesquisa, Extenção e Pós-Graduação; Diretoria de Ensino e 

Diretoria de Planejamento 

 Esta sala foi programada para que a dinâmica de trabalho e decisões entre as 

diretorias fosse realizada, ela é dotada de iluminação, ventilação e mobiliário, atendendo 

a todas as condições de uso do espaço físico. Possui um sitema de ventilação, três mesas 

de escritório com gavetas e armário para documentos individuais, tem duas cadeiras 

para atendimento e a limpeza da sala é realizada diariamente pela equipe de limpeza. 

9.6 Salas de Aula 

 O IES-Materdei tem uma estrutura com salas de aulas bem dimensionadas, 

dotadas de iluminação, ventilação, acústica, mobiliário e aparelhagem específica, 

atendendo a todas as condições de necessárias para uma boa utilização do espaço físico. 

Possui acessibilidade para pessoas especiais e elevador existem salas com capacidade 

para 40 alunos e 60 alunos, porém como atualmente como as turmas são pequenas são 

utilizadas as salas menores, todas possuem ar condicionado. A limpeza das salas é 

realizada diariamente pela equipe da limpeza. 

DEPENDÊNCIAS/
SERVENTIAS

QUANTIDADE ÁREA 
CONSTRUÍDA (M2)

Capacidade de 
aluno por sala

Salas de Aula 2 47M² 60

Salas de Aula 1 34M² 40

Salas de Aula 1 44M² 40

Salas de Aula 1 31M² 40

Salas de Aula 4 30M² 40



9.7 Laboratórios Especializados 

O curso de Enfermagem do IES-Materdei apresenta 5 laboratórios: Laboratório 

de Anatomia Humana (30M2); Laboratório de Semiologia e Semiotécnica (30M2); 

Laboratório de Centro Cirúrgico (31M2); Laboratório Multidisciplinar (40M2) e 

Laboratório de informática (40M2), onde todos os ambientes são climatizados, com os 

quais dão suporte às aulas práticas, com um técnico que é responsável em preparar os 

materiais para as aulas de acordo com a requisição dos docentes, sendo os mesmos 

exclusivos ao curso de graduação em enfermagem. O ambiente é dotado de 

equipamentos que simulam a realidade e possibilitam que os alunos aprendam por meio 

de atividades práticas. Todos os laboratórios são dotados de acessibilidade, iluminação, 

ventilação, acústica, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as 

condições necessárias para uma boa utilização do espaço físico. É realizada a limpeza e 

conservação dos laboratórios diariamente pelas auxiliares da limpeza. Os alunos e 

professores para utilizarem os laboratórios necessitam estar usando roupa branca, sapato 

fechado branco e jaleco da instituição, para todas as aulas práticas o máximo em cada 

laboratório são 15 alunos. 

* Laboratório de Anatomia Humana: Neste laboratório estão disponíveis peças 

anatômicas em materiais plásticos, tanto com estruturas fisiológicas como para facilitar 

técnicas de palpação e simulam algumas patologias como câncer de próstata, alterações 

de fígado, de colo de útero entre outras. A atividade no laboratório de práticas possibilita 

que o estudante avance na complexidade das situações estudadas. Na capacitação inicial 

o acadêmico utiliza simuladores e manequins para que os mesmos conheçam as 

estruturas do corpo humano e estejam capacitados para reconhecer a fisiologia e 

processos patológicos. Está devidamente equipado com os recursos necessários ao 

desenvolvimento das atividades práticas, com ossos, esqueletos e peças anatômicas. O 

laboratório de Anatomia é equipado para favorecer o estudo dos alunos na anatomia 

básica, segmentar e topográfica, proporcionando, desta forma, um maior 

aprofundamento dos conhecimentos. 



ITEM EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS/ DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1 Coração com duas partes, modelo anatômico em resina 1

2 Estômago, modelo anatômico confeccionado em resina 1

3 Sistema Circulatório, montado em prancha de madeira, 
confeccionado em resina

1

4 Sistema Digestório, montado em prancha de madeira, 
confeccionado em resina

1

5 Sistema Linfático, montado em prancha de madeira, 
confeccionado em resina.

1

6 Esqueleto da mão, confeccionado em resina 1

7 Esqueleto do pé, confeccionado em resina. 1

8
Esqueleto articulado e muscular, confeccionado em 
resina, composto por articulações e ligamentos de um 
lado e origem de inserção dos músculos do outro.

1

9 Esqueleto confeccionado em resina. 1

10 Coluna Vertebral, flexível confeccionada em resina. 2

11 Crânio confeccionado em resina. 3

12 Esqueleto pequeno confeccionado em resina. 2

13 Dorso anatômico  contendo 18 peças. 1

14 Dorso anatômico contendo 9 peças 1

15 Dorso anatômico contendo 10 peças 1

16 Dorso anatômico contendo 16 peças 1

17 Dorso pequeno com órgãos internos contendo 8 pecas 1

18 Boneco pequeno de plástico com órgãos e sistema 
esquelético interno

1

19 Coluna vertebral desarticulada em caixa de madeira 
contendo 25 ossos

1

20 Pelve Feminina 2

21 Pelve Masculina 1

22 Quadro Demonstração do Corpo Humano 1

23 Quadro Demonstração do Sistema Circulatório 1

24 Quadro Demonstração do Sistema Esquelético 2

25 Órgãos masculino 2

26 Sistema urinário feminino 1

27 Sistema urinário masculino 1

28 Traquéia 1

29 Caixa de ossos sintético 1

30 Articulação do ombro 1



* Laboratório de Semiologia e Semiotécnica: O ambiente é dotado de equipamentos que 

simulam a realidade e possibilitam que os alunos aprendam por meio de atividades 

práticas. Os estudantes passam por avaliações de desempenho, em cenários de 

aprendizagem e de auto aprendizado. Esta estratégia foi elaborada para ser uma unidade 

de apoio pedagógico, para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, psicomotoras e 

afetivas. Os alunos são capacitados para procedimentos e exames de alta, média e baixa 

complexidade como avaliação do estado geral, exame físico, lavagem de mãos, punção 

venosa, imobilizações, vacinas, medicações inalatórias, preparo e instalação de 

medicações, formas de aplicações das medicações, técnicas de curativos entre outros. O 

Laboratório é um espaço para autoaprendizagem e para atividades de avaliação prática 

do acadêmico. Desenvolvem-se também neste laboratório discussões em pequenos 

grupos utilizando metodologias ativas de ensino aprendizagem. Atividades pedagógicas 

das disciplinas básicas e de especialidades são realizadas mediante agendamento e o 

laboratório é preparado de acordo com o que o professor idealiza. A relação dos 

equipamentos utilizados no Laboratório de Práticas em Saúde está descrita a seguir. 

31 Braço com músculo articulado 1

32 Articulação do joelho 1

33 Crânio confeccionado de plástico 3

34 Quadro branco 1

35 Cadeiras universitárias 28

36 Mesa grande 2

37 Mesa pequena 1

38 Cadeira de ferro com assento de madeira 22

39 Cadeira de ferro com assento almofada 7

40 Condicionador de Ar Split 12000 BTUs 1

ITEM DESCRIÇÃO/MATERIAS QUANTIDADE

1 Mesas 2

2 Cadeiras 8

3 Quadro branco 1

4 Cesto de lixo 1



5 Estantes de aço 2

6 Armario de aço duas portas 1

7 Condicionador de ar 12000 btus 1

8 Pia com balcão 1

9 Porta toalha 1

10 Recipiente de sabão 1

11 Biombos 2

12 Macas 1

13 Manequim sem órgãos 1

14 Manequim infantil de pano 2

15 Manequim abdominal sem órgãos 1

16 Manequim infantil com órgãos internos 1

17 Manequim infantil de plástico 1

18 Manequim meio corpo 2

19 Escadinha 2 degraus 1

20 Duchas 2

21 Bala de oxigenio 2

22 Suporte para braço 1

23 Armário de vidro 1

24 Banqueta com gaveta 1

25 Braço mecânico 1

26 Balança digital 1

26 Cateter óculos 12

27 Espirometro 1

28 Perna mecânica 1

29 Colar cervical 3

30 Papagaio inox 4

31 Papagaio plastico 1

32 Comadre 1

33 Bacia inox média 1

34 Bacia inox grande 1

35 Biotorax 4

36 Algodão de gesso 1

37 Peça auto exame da mama 1

38 Descartex 2



39 Ampolas de vidro 50

40 Frasco-ampola 20

41 Aspirador 1

42 Frasco para nutrição enteral 4

43
Balança welmy com medidor de estatura 
adulto 1

45 Balança infantil welmy 1

46 Bandeja retangular 2

47 Bandeja redonda 2

48 Cuba rim inox 2

49 Bandeja plástica 1

50 Equipo para solução parenteral 10

51 Equipo para bomba de infusão 5

52 Dispositivo intra uterino 1

53 Sonda de aspiração traqueal 6

54 Sonda folley 2 vias 20

55 Protetor ocular 2

59 Avental descartável 20

60 Pijama feminino adulto 1

61 Pijama masculino adulto 3

62 Desfibrilador 2

63 Lençois 10

64 Toalha de banho 10

65 Toalha de rosto 10

66 Travesseiro 2

67 Gorro 50

68 Máscara descartavel 50

69 Propé 50

70 Estetoscópio 5

71 Esfigmomanômetro 5

72 Fita métrica 5

73 Termômetro 5

74 Abaixador de língua 30

75 Algodão hidrófilo 1

76 Garrote 3



77 Laterna 1

78 Otoscópio 1

79 Atadura crepom 15cm 10

80 Atadura crepom 20 cm 10

81 Atadura crepom 30cm 10

82 Fita adesiva 2

83 Altomotilia com soro fisiológico 0,9% 2

84 Luvas de procedimentos 20

85 Luvas estéreis (8,0; 7,5; 7,0; 6,0) 20

86 Gaze compressa 3

87 Fronhas 20

88 Porta agulha 1

89 Pinça dissecção pequena 3

90 Pinça dissecção grande 3

91 Pinça dente de rato pequena 3

92 Pinça dente de rato grande 3

93 Cabo de bisturi 1

94 Kelly curva 3

95 Tesoura de mayo 3

96 Porta instrumentais 3

97 Almotolia 250ML 3

98 Balde inox 1

99 Cânula endotraquel todos os tamanhos 2

100 Coletor de diurese 5

101 Copo becker 50ML 2

102 Copo becker 100ML 2

103 Cuba redonda pequena 2

104 Jarra plástica 2

105 Lixeira com pedal inox 1

106 Tambor de inox pequeno 1

107 Banheira plástica 1

108 Impermeável 2

109 Sabonete 5

110 Aparelho de barbear 5

111 Creme dental 1



112 Pente 2

113 Pote de Cotonetes 1

114 Dreno de tórax 3

115 Fleet enema 3

116 Seringas descartável 1ml 20

117 Seringas descartável 5ml 20

118 Seringas descatável 10ml 20

119 Scalps (19, 21, 23, 25) 10

120 Jelcos (14, 16, 18, 20, 24) 10

121 Bureta 5

122 Bolsa de colostomia descartáveis 5

123 Seringas descartável 20ml 20

124 Suporte de soro 2

125 Mesa de curativo com rodas 1

126 Cadeira de roda 1

127 Megatoscópio 1

128 Cateter de Folley com balonete 10

129 Sonda nasogástrica (no. 10, 12, 14, 16, 18) 10

130 Gel anestésico 1

131 Sonda de nutrição enteral 2

132 Sonda retal 10

133 Mama amiga 1

134 Mama com suporte de madeira 1

135 Estetoscópio de pinard 1

136 Porta medicamentocom três divisórias 1

137 Gelox 3

138 Sistema para inalação 1

139 Óculos de proteção 1

140 Banheira infantil pequena 1

141 Ambu infantil 1

142 Bomba de infusão 1

143 Umidificador com conexões 1

144 Bolsa térmicaolsa térmica 1

145 Genitálias masculina 2

146 Genitálias femiininas 2



* Laboratório de Centro Cirúrgico: Neste laboratório são realizadas as aulas práticas 

para montagem de mesas operatórias, campos cirúrgicos, caixas de instrumentos para 

diferentes tipos de cirurgias, utilização dos aparelhos de forma correta, paramentação 

cirúrgica. Os acadêmicos recebem orientações quanto à postura em uma sala cirúrgica, 

no sentido de manter o ambiente asséptico, técnicas de degermação, escovação das 

mãos e antebraços, identificação dos instrumentais cirúrgicos e preparo de mesa 

cirúrgica, instrumentação cirúrgica e simulação de uma cirurgia. Também que os alunos 

se familiarizarem com a técnica, conhecer os instrumentais cirúrgicos necessários para 

uma cirurgia de grande porte, bem como simular a inserção deles em uma cirurgia, além 

de valorizar o espaço disponível no IES-Materdei para a qualificação acadêmica. O 

aluno pode contar com um ambiente climatizado, estrutura física e equipamentos 

especiais para as aulas práticas de SBV, primeiros socorros, anestesiologia, centro 

cirúrgico e técnicas operatórias. 

147 Talas (p) 2

148 Talas (m) 3

149 Talas (g) 1

150 Cintos para prancha longa 1

151 Ambu adulto 1

152 Soro fisiológico 10

153 Álcool a 70% 1

154 Pvpi tópico 1

ITEM EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS/ DESCRIÇÃO QUANTIDADE
1 Mesa cirúrgica com perneiras 1
2 Mesa em inox para assepsia 1
3 Foco cirúrgico (lâmpada única; móvel) 1

4 Guia de foco 1

5 Armário de ferro duas portas  grande 1

6 Armário pequeno com gavetas 2
7 Condicionador de Ar Split 1200 BTUs 1
8 Quadro expositor de parede 1



9 Pinça Collin Barret Reta 1

10 Porta Agulha Mathieu 1

11 Pinça de dissecção anatômica curva 5
12 Pinça de dissecção anatômica reta 5
13 Pinça de dissecção anatômica dente de rato curva 5
14 Pinça de dissecção anatômica dente de rato reta 5

15 Pinça Crile reta 6

16 Pinça Crile curva 6

17 Pinça Mosquito reta 6
18 pinça Mosquito curva 6
19 Pinça kelly reta 6
20 Pinça kelly curva 6
21 Mesa de Mayo 1

22 Pinça Kocher reta 6
23 Pinça Kocher curva 6
24 Pinça de Campo Bachaus 6
25 Goiva de Cobb para coluna 1
26 Pinça Forester 1
27 Pinças Allis 3

28 Pinça de Dissecção tipo Íris 1
29 Pinças Rochester 7
30 Pinças Sheron 10
31 Pinças Mixter 1
32 Alicate odontológico 1
33 Saca tombo 2

34 Pinças Pozzi 1
35 Pinças Tuffer 6
36 Histerometro 1
37 Velas tipo Hegar 5

38 Curetas de Halsted 8
39 Cabos de Bisturi Inox n. 3 2
40 Cabos de Bisturi Inox n. 4 2

41 Porta Agulhas de Mayo 5

42 Curetas (ovais) 8
43 Tesoura Mayo ponta fina reta 2



44 Tesoura Mayo ponta fina curva 2
45 Tesoura Mayo ponta romba reta 2
46 Afastadores Farabeuf 16

47 Afastadores Gosset 2
48 Afastadores Balfour 1
49 Especulo vaginal 1
50 Especulo retal Bivalvo 1
51 Doyen ginecológica 6
52 Doyen Subpubiana 2

53 Caixas de lâminas de bisturi n. 3 1

54 Caixas de lâminas de bisturi n. 4 1

55 Tentacânulas 1
56 Tambor inox pequeno 1
57 Tambor inox médio 1
58 Caixa com tampa retangular inox pequena 1
59 Caixa com tampa retangular inox média 1
60 Caixa com tampa retangular inox grande 1
61 Bandeja com tampa em Inox Pequena 1
62 Bacias em Inox 4
63 Papagaio em Inox 2
64 Comadre plástico 1
65 Caixa Metálica em Inox pequena 1

66 Caixa Metálica em Inox média 1
67 Caixa Metálica em Inox grande 1
68 Cuba rim 3
69 Cuba redonda pequena 3
70 Cuba redonda média 3

71 Cuba redonda grande 3

72 Cânula de Guedel 2

73 Sonda Endotraqueal com balão 5

74 Laringoscópio 1

75 Conjunto de roupa cirúrgica 10

76 Campos Fenestrados 100x100 4
77 Campos Fenestrados 80x80 4
78 Campos Fenestrados 60x60 4



* Laboratório de Multidisciplinar: O laboratório está devidamente equipado com os 

recursos necessários ao desenvolvimento das atividades práticas. Com o objetivo de 

ensinar aos alunos a importância das disciplinas do curso, esse laboratório desenvolve 

vários trabalhos práticos, dentre eles, destacam-se: Técnicas básicas de manuseio de 

materiais; Preparação de meios e reagentes fundamentais para o trabalho; Técnicas de 

assepsia; Visualização macroscópica e microscópica de diferentes microrganismos. 

Apresenta um espaço amplo e de qualidade no que diz respeito a vidrarias, bancadas e 

79 Campos Fenestrados 40x40 4
80 Máscara cirurgica descartável 50
81 Propé 50
82 Gorro 50
83 Lençóis Cirúrgicos 220x220 12
84 Lençóis Fenestrados 220x220 2
85 Campo Simples 100 x 100 8

86 Campo Simples 80 x 80 8
87 Campo Simples 60 x 60 8

88 Campo Simples 40 x 40 8
89 Fronhas de Mayo 9
90 Avental cirúrgico fecha nas costas 10
91 Ramper 1
92 Escova cirúrgica 5
93 Pacote de gaze 3
94 Caixa de luva de procedimentos 2

95 Pares de luva cirúrgica (8,0; 7,5 e 7,0) 20
96 Fita para autoclave 1
97 Suporte de soro 1
98 Fita adesiva 1
99 Quadro branco 1

100 Pia com balcão de 02 portas 1
101 Porta papel toalha 1

102 Porta sabão liquido 1

103 Lixeira com pedal inox 1



materiais de consumo. Torna-se, por isso, um ambiente imprescindível para a realização 

de aulas práticas, que tem como objetivo ensinar o aluno a diferenciar as ações 

farmacológicas dos fármacos, como também fornecer bases para uma conduta no 

tocante a dosagem e prescrição de medicamentos, contribuindo, dessa forma, para um 

bom desempenho do profissional, quando o mesmo estiver trabalhando em ambientes 

hospitalares e ou afins. O Laboratório de citologia, genética e parasitologia têm como 

objetivo oferecer aos alunos de Enfermagem conhecimentos básicos, facilitando a 

integração entre teoria e prática, através do estudo feito com lâminas com estruturas 

microscópicas, propiciando, assim, melhor aproveitamento desses conhecimentos. 

Possibilita levar o aluno a ter capacidade de utilizar, com técnica, o microscópio óptico 

no estudo e identificação dos tipos de células e assim saber diferencia as células 

animais. Para um melhor desempenho das aulas teóricas–práticas de Parasitologia 

dispõem também de lâminas microscópicas, permitindo ao aluno a visualização de ovos 

e larvas de helmintos e protozoários, oferecendo, assim, a mesma condição de estudo 

para o desenvolvimento de aulas nessa disciplina. 

ITEM DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS/MATERIAS QUANTIDADE

1 Pia com balcão de duas portas e 3 gavetas 1

2 Torneira 1

3 Porta sabão líquido 1

4 Porta papel toalha 1

5 Lixeira com tampa e pedal inox 1

6 Lixeira com tampa 1

7 Mesa tamanho média 1

8 Mesa tamanho grande 2

9 Mesa para professor 1

10 Bancos com assento de madeira 15

11 Estante de aço com 05 bandejas 3

12 Cadeira estofada p/ professor 1

13 Ar condicionado split 12 btus 1

14 Geladeira duplex 1

15 Estufa de secagem e esterilização 1

16 Banho maria 1



17 Fogão elétrico 1

18 Microscopio monocular 8

19 Microscopio binocular 5

20 Espectrofotometro 1

21 Macro e micro centrifuga 1

22 Capela 1

23 Balança digital 1

24 Suporte para tubos 3

25 Vidrarias erlemeyer beker 3

26 Relógio 1

27 Tubos ependoff 10

28 Grade para tubos de plástico 3

29 Grade para tubos de aluminio 1

30 Suporte para lâminas 3

31 Pipeta de vidro 10

32 Suporte para pipetas de vidros 3

33 Lamparina de inox a ácool 1

34 Pipetas de vidro 10

35 Pipetador 1

36 Placa de petri de vidro 5

37 Placa de petri de plástico 3

38 Proveta graduada de plático com base de poli grande 3

39 Proveta graduada de plático com base de poli 
pequena

3

40 Tubo de ensaio de vidro neutro 20

41 Tubo de ensaio de plástico 20

42 Bureta graduada com torneira de polipropileno 5

43 Tubo capilar 3

44 Pipeta graduada bocal de algodão 5

45 Tubos de ensaio com tampa de rosca 20

46 Contador de células sanguíneas 1

47 Papel filtro 10

48 Pipetador na cor verde 1

49 Cálice graduado de vidro 2

50 Alcoômetro gay lussac 1



* Laboratório de informática: É utilizado para aula e pesquisa, possui acesso à Internet 

de alta velocidade e equipamentos configurados de acordo com a sua função. Com 

horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, das 14:00h às 21:00h durante o 

período letivo. A responsabilidade pela integridade dos recursos disponibilizados e pelo 

funcionamento dos Laboratórios de Informática é do Departamento de TI, e aos quais 

também devem ser dirigidas todas as solicitações relacionadas à sua utilização; A 

utilização dos equipamentos dos laboratórios pelos acadêmicos obedece às seguintes 

regras: Cada usuário poderá fazer uso dos equipamentos instalados, porém, quando 

estiver reservado para aula, os equipamentos devem ser liberados 15 minutos antes do 

horário previsto para o início da aula programada. O Departamento de TI não terá 

responsabilidade quanto à manutenção e integridade de arquivos gravados no disco 

rígido (C:/) dos equipamentos. Em hipótese alguma será permitido: A retirada de 

equipamentos dos laboratórios ou lugar determinado; instalar qualquer tipo de software 

nos micros do laboratório; levar para o interior dos laboratórios qualquer tipo espécie de 

comida ou bebida. Tem um Datashow, Internet banda larga, atende às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão do Curso de Enfermagem. 

51 Bandeja retangular de inox 1

52 Quadro de tabela química 1

53 Imagem de célula 1

54 Depósito de plástico grande 1

55 Depósito de plástico médio 1

56 Depósito de plástico pequena 1

ITEM DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS/MATERIAS QUANTIDADE

1 Computadores 22

2 Mouse 22

3 Teclados 22

4 Bancada central 2

5 Quadro Branco 1

6 Mesa Pequena 1

7 Data show 1



9.8 Material Didático Institucional 

 O IES-Materdei disponibiliza um acervo completo de bibliografia básica e 

complementar, periódicos para que o acadêmico tenha todo o embasamento teórico para 

uma aprendizagem significativa visando a interdisciplinaridade e união entre a teoria e a 

prática através da utilização dos laboratórios especializados. As salas de aulas 

encontram-se equipadas com recursos audiovisuais de forma a tornar o processo ensino-

aprendizagem mais concreto, menos verbalísticos, mais eficaz e eficiente, sendo uma 

preocupação do IES-Materdei. Entretanto, em torno de materiais didáticos tem-se 

construído um discurso que legitima a sua utilização em sala de aula salientando as suas 

potencialidades rumo ao ensino moderno e renovador. 

9.8.1 Acesso dos Alunos aos Equipamentos de Informática 

Os alunos têm acesso livre aos laboratórios de informática no horário de 

funcionamento com 22 computadores, exceto quando estiver reservado para a realização 

de aulas práticas por algum professor da Instituição. Todos os dias os alunos podem 

acessar os equipamentos de informática na biblioteca, sempre que o equipamento estiver 

disponível. 

O IES-Materdei conta, hoje com uma rede de computadores, cujos Servidores 

estão localizados no Centro de Processamento de Dados – CPD e Biblioteca, cada um 

com velocidade de 20M. O acesso às informações pode ser feito de qualquer local do 

prédio, nos computadores que estão ligados à rede e acesso à internet por sistema 

wireless. O aluno possui ainda 09 computadores na biblioteca para realização de 

autoatendimento, através dos quais ele pode consultar notas, faltas, horários de aulas e 

provas, histórico escolar, situação financeira e eventos através da senha de acesso 

individual de cada aluno. 

Ao detectar alguma disfunção em equipamento ou em algum recurso tecnológico, 

o coordenador ou funcionário, dá abertura à Ordem de Serviço junto ao funcionário da 

8 Armário com duas portas 1

9 Nobreak 1

10 Lixeira 1



manutenção. O técnico em informática ou da manutenção avalia o defeito e, prestam a 

devida manutenção. Em períodos de férias (julho e janeiro), é efetivada a manutenção 

preventiva e a vistoria dos equipamentos, colocando-os em pleno uso durante o 

semestre letivo, sendo verificado a atualização de equipamentos e softwares. 

9.9 Registros Acadêmicos 

 Os registros acadêmicos são informatizados, atualizados, confiáveis e de fácil 

acesso aos discentes e docentes. O processo de registros e controle acadêmicos é 

informatizado e está implantado, com garantia de atualização, confiabilidade e 

eficiência. 

Através do PORTAL o professor do IES-Materdei pode: consultar o acervo 

bibliotecário; reservar acervo bibliotecário; renovar o empréstimo de acervo 

bibliotecário; cadastrar a presença diária; cadastrar notas; cadastrar plano de curso; 

disponibilizar materiais e apostilas aos alunos; criar e administrar fóruns de discussão; 

comunicar-se com os alunos; consultar as notas de um aluno em outras disciplinas. 

9.10 Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino 

aprendizagem 

É proposto por meio das atividades em sala de aula e em laboratórios articular a 

teoria, prática e domínio da tecnologia, com vistas a auxiliar o acadêmico a encontrar 

estratégias de ação que associam as TICs aos métodos ativos de aprendizagem. A 

Instituição dispõe de recursos tecnológicos e audiovisual que podem ser utilizados pelos 

docentes e discentes. 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)

Equipamento Quantidade
Televisores Led, FullHD 12

DVD 3

Computadores 36



9.11 Biblioteca 

As disciplinas ministradas no Curso de Enfermagem possuem títulos indicados 

para a bibliografia básica, disponibilizados na biblioteca em proporção adequada de 

exemplares por acadêmicos, devidamente tombados junto ao patrimônio do IES-

Materdei. A bibliografia constante do processo e-MEC foi alterada com o objetivo de 

atualizá-la, tendo em vista o tempo transcorrido entre o protocolo do processo e a 

designação da Comissão de Avaliação. 

A bibliografia foi recomendada pelos docentes responsáveis pelas disciplinas, 

supervisionada pelo Coordenador de Curso. O Núcleo Docente Estruturante do Curso 

trabalha também no sentido de recomendar a atualização bibliográfica, através de seu 

acervo de livros e periódicos. A bibliografia básica atende aos programas das disciplinas 

do curso de Enfermagem. A bibliografia complementar indicada atende aos programas 

das disciplinas e ao Projeto Pedagógico do Curso. A bibliografia complementar atua 

como um acervo complementar na formação dos alunos.  

Os periódicos especializados na área do curso possuem assinaturas atualizadas de 

forma impressa e informatizada. As assinaturas de periódicos especializados, estão 

atualizados nos últimos três anos e abrangem as principais áreas temáticas do curso. 

São exemplos de periódicos assinados:  

⇒ Revista Latino-Americana de Enfermagem 

⇒ Enfermagem Brasil: Periódico Científico dos Profissionais de Enfermagem 

⇒ Epidemiologia e Serviços de Saúde 

⇒ Nursing 

⇒ Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 

⇒ Revista de Saúde Pública 

⇒ Caderno de Saúde Pública 

⇒ Fármacos e Medicamentos 

⇒ Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil 

⇒ Revista Brasileira de Enfermagem 

⇒ Revista Brasileira de Nutrição Clínica 



⇒ Revista SOBECC com você. 

A biblioteca disponibiliza bases de dados (online) para pesquisa. Foram instalados 

em locais apropriados da biblioteca microcomputadores com acesso à Internet para 

consulta a bases de dados online. Os acadêmicos têm acesso direto à Internet e a base de 

dados virtual online. Os equipamentos de informática para pesquisa ficam a disposição 

dos usuários da biblioteca durante todo horário de funcionamento da biblioteca. 

Tem acesso direto a sites de informação relacionados às áreas dos cursos, pela 

vinculação à rede Internet que permite acesso às bases de dados da BIREME, Scielo, 

BVS, entre muitas outras, abrangendo todas as áreas dos cursos. A biblioteca está 

totalmente informatizada no que se refere à consulta ao acervo, aos recursos de pesquisa 

informatizada e ao empréstimo domiciliar. Todo o acervo está representado no sistema 

informatizado utilizado pelo IES-Materdei, onde pode ser acessado através de (dez) 

computadores para consulta.  

As instalações para estudos individuais e em grupo são adequadas no que se refere 

ao espaço físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário. Os usuários contam com 

cabines individuais que se localizam próximas ao acervo, proporcionando comodidade, 

facilidade de acesso. Os espaços para estudo são bem iluminados, com ventilação 

adequada, sem interferências sonoras além de permanentemente conservados e limpos. 

Os espaços de circulação entre as mesas correspondem às normas técnicas 

determinadas. 

A biblioteca funciona de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 22:00h, está sob a 

responsabilidade de profissional devidamente habilitado e inscrito no Conselho 

Regional de Biblioteconomia, além de auxiliares contratados pela Mantenedora. 

Disponibilizando os seguintes serviços: consulta local; empréstimo domiciliar; reserva; 

levantamento bibliográfico, orientação quanto à normalização bibliográfica (Normas 

ABNT). O empréstimo de material do acervo é facultado aos acadêmicos, professores e 

funcionários do IES-Materdei, estando à disposição para consulta, nas dependências da 

biblioteca, ao público externo. A inscrição do usuário é automática, tendo validade 

enquanto estiver vinculado ao IES-Materdei. 



Os alunos e os funcionários podem retirar até 02 (dois) livros por 3 dias, podendo 

renovar o empréstimo, desde que não haja reserva do material. Os professores podem 

retirar até 03 (três) livros por 5 dias, podendo renová-lo desde que não haja reserva.  

A Instituição oferece um programa permanente de treinamento de usuários, com o 

objetivo de auxiliá-los na normalização de seus trabalhos monográficos. Além disso, a 

Instituição disponibiliza um conjunto de normas da ABNT para normalização de 

documentação e um Manual de Normas para a apresentação de trabalhos técnicos e 

científicos. 

9.12 Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

 A mantenedora tem contratado pessoal suficiente e sempre disponível para o 

processo de manutenção, conserto, limpeza e segurança de todas as instalações. 

9.13 Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

 A conservação dos equipamentos e realizada por pessoal próprio da instituição, 

seguindo o cronograma estabelecido pela mantenedora, ou quando há necessidade. Em 

alguns casos se procede a contratar empresas externas para serviços como manutenção e 

reposição dos ares condicionados e laboratórios. Para os equipamentos de informática 

contamos com pessoal próprio responsável pela manutenção e bom funcionamento. 

10. ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 

EDUCIONAIS ESPECIAIS OU REDUZIDAS 

10.1 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado 

Para os alunos portadores de deficiência física, o IES-Materdei apresenta as 

seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de 

uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); rampas com corrimãos, facilitando 

a circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros adaptados com espaço suficiente 

para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 



Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, o IES-Materdei 

proporciona piso tátil e placas de identificações em Braille. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, o IES-Materdei 

proporciona desde o acesso até a conclusão do curso, intérpretes de língua de sinais, 

especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a 

avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade 

escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante 

estiver matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade lingüística dos surdos. 

Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com 

deficiência auditiva, o IES-Materdei: 

• Oferece o ensino da LIBRAS e também da Língua Portuguesa, como segunda 

língua para alunos surdos; 

• Prove a contratação de: a) professor de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS; b) 

tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa; c) professor para o ensino 

de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas surdas; e d) professor 

regente de classe com conhecimento acerca da singularidade lingüística 

manifestada pelos alunos surdos; 

• Garante o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos 

nas salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao de 

matrícula do aluno; 

• Apóia, na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de LIBRAS entre 

professores, alunos, funcionários, direção e familiares, inclusive por meio da 

oferta de cursos; 

• Adota mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, 

na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo 

a singularidade lingüística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa; 



• Desenvolve e adota mecanismos alternativos para a avaliação de 

conhecimentos expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrados em 

vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos. 

Como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva e buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à 

comunicação, à informação e à educação, em conformidade com o artigo 23 do Decreto 

nº 5.626/2005, o IES-Materdei proporciona aos alunos surdos os serviços de tradutor e 

intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços 

educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à 

comunicação, à informação e à educação.  

Conforme disposto no artigo 21 do Decreto nº 5.626/2005, o IES-Materdei incluiu 

em seu quadro o tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa, para viabilizar o 

acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos. Esse profissional 

atua: a) nos processos seletivos para o curso de enfermagem do IES-Materdei; b) nas 

salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos 

curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas; e c) no apoio à acessibilidade 

aos serviços e às atividades-fim do IES-Materdei. 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS é inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério, e no curso de Fonoaudiologia. Nos demais 

cursos de educação superior e na educação profissional, a LIBRAS é oferecida como 

disciplina curricular optativa.  

O IES-Materdei, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garante às 

pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. O IES-Materdei 

coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de deficiência ou 

com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades 

acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  



11 DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA 

11.1 Estratégia e Gestão Econômico Financeira 

A Instituição mantém previsão financeira e orçamentária de acordo com o seu 

cronograma de execução no período referente aos Exercícios 2012 até 2016. É 

importante salientar que foram separados vários grupos de despesas (conforme nota 

explicativa) e que cada um teve um índice de correção de 10% ao ano. 

Na expansão da infraestrutura física são observadas as seguintes diretrizes gerais: 

a) atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas–ABNT/NBR 

quanto à iluminação, ventilação, refrigeração, acústica e mobiliário; b) atendimento aos 

requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais; c) 

atendimento às normas de biossegurança. 

11.2 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução 

Discrimina
ção da 
Despesa

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Benefícios 
Assistenciai
s1

10.600,00 10.500,00 10.550,00 10.000,00 10.006,00 10.000,00

Contribuiçã
o 
Previdenciá
ria2

239.647,48 216.304,86 198.584,45 208.471,16 229.508,42 250.410,00

D e s p e s a s 
c o m 
Pessoal3

684.707,07 628.360,09 607.738,15 595.631,89 655.738,36 791.827,13

D e s p e s a s 
F i x a s d e 
Custeio4

624.638,13 396.667,43 705.494,02 329.184,29 431.009,00 516.400,15

O u t r a s 
Despesas de 
Custeio5

31.044,00 41.054,00 95.640,00 45.780,00 60.010,00 68.415,00

Investiment
os6

51.644,00 81.574,00 55.984,01 35.640,00 30.000,00 58.415,00

Total 1.642.280,681.374.459,521.673.980,631.224.707,34 1.416.265,781.695.464,28



Nota explicativa: 
1Benefícios assistenciais – neste grupo estão inscritas as despesas com auxílio-
transporte, auxílio-alimentação e assistência pré-escolar dos servidores. 
2 Contribuição previdenciária – neste grupo estão previstas as despesas do regime de 
previdência dos servidores. 
3 Despesas com pessoal – fazem parte deste grupo todas as despesas referentes à 
remuneração dos servidores da Instituição. 
4 Despesas fixas de custeio – esse grupo é formado pelas despesas de caráter contínuo 
como, por exemplo: energia elétrica, serviços terceirizados, combustíveis, gás de 
cozinha, aluguel, etc. 
5 Outras despesas de custeio – estão inseridos neste grupo as despesas de manutenção da 
Instituição, como aquisição de gêneros de alimentação, material de expediente, adubos, 
rações, etc. 
6 Investimento – trata-se do grupo onde estão previstas as aquisições de equipamentos, 
móveis e utensílios, obras, etc. 

12. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONA 

No quadro a seguir estão sistematizados os principais objetos de avaliação, os 

indicadores, processos, metodologias e instrumentos regulares da auto-avaliação 

institucional. 

DIMENSÕES INDICADORES PROCESSOS 
METODOLOGIA

INSTRUMENT
OS

PDI Documentos legais; 
Objetivos, duração e 
carga horária do 
c u r s o ; P e r f i l 
p r o f i s s i o g r á f i c o ; 
N e c e s s i d a d e s e 
e x p e c t a t i v a s d o 
sistema produtivo.

L e v a n t a m e n t o , 
organização, análise 
do regulamento.

Fichas de registro 
e relatórios.



P r o j e t o 
Pedagógico do 
curso

Matriz curricular: 
Ementário; Planos e 
programas de ensino. 
Regime acadêmico; 
D i s c i p l i n a s ; 
A t i v i d a d e s 
complementares de 
e n s i n o ; E s t á g i o 
Supervisionado.

Compatibilidade das 
disciplinas x carga 
horária; 
Anál ise do perf i l 
p r o f i s s i o n a l x 
p e r s p e c t i v a s d o 
mercado de trabalho; 
M e t o d o l o g i a e 
articulação com o 
p r o c e s s o e n s i n o 
aprendizagem. 
Eficiência e eficácia 
do estágio, em relação 
à i n t e r a ç ã o d o 
p r o c e s s o e n s i n o -
a p r e n d i z a g e m x 
sistema produtivo. 
Compatibilização dos 
alunos aprovados x 
q u a n t i d a d e d e 
p r o f i s s i o n a i s 
n e c e s s á r i o s a o 
mercado.

R e g i s t r o d o s 
documentos e 
análise.

DIMENSÕES INDICADORES PROCESSOS 
METODOLOGIA

INSTRUMENT
OS



Corpo Docente Regime de trabalho, 
c a r g a h o r á r i a ; 
Q u a l i f i c a ç ã o 
A c a d ê m i c a 
( t i t u l a ç ã o ) . 
A d e q u a ç ã o d e 
p r o f e s s o r e s à 
disciplina do curso 
( q u a l i f i c a ç ã o e 
e x p e r i ê n c i a 
profissional relativa 
à d i s c i p l i n a ) ; 
Critérios de seleção; 
Relação professor/
aluno por disciplina; 
Produtividade do 
c o r p o d o c e n t e 
( t r a b a l h o s 
p u b l i c a d o s , 
p a r t i c i p a ç ã o e m 
s e m i n á r i o e t c . ) 
A u t o e s t i m a e 
avaliação dos pares; 
A v a l i a ç ã o d o 
d e s e m p e n h o d o 
p r o f e s s o r p e l o s 
alunos. Índice de 
s a t i s f a ç ã o e 
i n s a t i s f a ç ã o d o s 
alunos.

A n á l i s e d a 
p r o d u t i v i d a d e x 
regime de trabalho e 
carga horária; Análise 
do professor pelos 
alunos; Análise da 
r e l a ç ã o e s t á g i o 
s u p e r v i s i o n a d o x 
docente envolvido; 
Organização, análise, 
d e s c r i ç ã o e 
in te rpre tação dos 
dados levantados.

Quest ionár ios , 
f i c h a s d e 
r e g i s t r o s , 
r e u n i õ e s , 
p a l e s t r a s , 
s e m i n á r i o s , 
r e c u r s o s 
audiovisuais.

C o r p o 
administrativo

Formação e Regime 
de trabalho.

Compatibilidade entre 
a q u a n t i d a d e x 
qualidade, em relação 
à s d e m a n d a s 
operacionais.

R e u n i õ e s , 
p e s q u i s a p o r 
m e i o d e 
questionários.

Responsabilidad
e Social

Produção científica; 
E m p r e g a b i l i d a d e 
A c e s s i b i l i d a d e : 
i n g r e s s o , 
p e r m a n ê n c i a e 
p r o m o ç ã o d o s 
i n d i v í d u o s e 
cidadãos.

I m p a c t o p a r a o 
d e s e n v o l v i m e n t o 
regional e nacional; 
Relação setor público 
e privado; Política de 
ação inclusiva para o 
for ta lecimento da 
democracia.

Pesquisa junto à 
c o m u n i d a d e 
d i s c e n t e ; 
Quest ionár ios , 
desenvolvimento 
de atividades.



C o m u n i c a ç ã o 
com a sociedade

Recursos e qualidade 
da comunicação , 
interna e externa. 
Q u a i s m e i o s d e 
comunicação utiliza? 
D i v u l g a ç ã o d a s 
informações.

Compatibilização dos 
recursos utilizados, 
c lareza , precisão, 
frente às demandas.

Coleta e análise 
dos instrumentos 
utilizados para 
divulgação, tais 
c o m o : M e i o s 
e l e t r ô n i c o s , 
folder etc.

Organização e 
G e s t ã o d a 
Instituição

Planos de gestão e de 
metas.

Gestão orientada para 
r e s u l t a d o s o u 
p r o c e s s o s ? 
C e n t r a l i z a ç ã o o u 
d e s c e n t r a l i z a ç ã o . 
Compatibilizar gestão 
c o l e g i a d a c o m 
democracia.

Atas de órgão 
c o l e g i a d o s , 
r e g u l a m e n t o s 
internos, normas 
a c a d ê m i c a s , 
mecanismos de 
c o n t r o l e d e 
n o r m a s 
a c a d ê m i c a s e 
organogramas.

Infra-estrutura 
física

S a l a s d e a u l a , 
b i b l i o t e c a , 
laboratórios, área de 
lazer, t ransporte, 
equipamentos de 
informática.

C o m p a t i b i l i z a r 
q u a n t i d a d e x 
qualidade sua plena 
u t i l i z a ç ã o e 
conservação.

Q u a d r o d a 
I n s t i t u i ç ã o – 
central e setorial.

DIMENSÕES INDICADORES P R O C E S S O S 
METODOLOGIA

INSTRUMENTO
S

Egressos P e s q u i s a s o u 
estudos.

D a d o s s o b r e a 
o c u p a ç ã o d o s 
egressos, opinião 
sobre a formação 
recebida, nível de 
par t ic ipação na 
Instituição.

Sociograma.

Sustentabilidade 
Financeira

P o l í t i c a s d e 
captação e alocação 
de recursos.

Compatibil idade 
e n t r e : P D I e 
p r o g r a m a s d e 
ensino e extensão.

Planilhas de gastos 
F o l h a s d e 
p a g a m e n t o . 
P l a n i l h a d e 
liberação de verbas 
para formações de 
corpo docente e 
T é c n i c o 
administrativo.

Plano de avaliação 
Institucional

Políticas e ações 
para uma cultura de 
a v a l i a ç õ e s j á 
existentes.

Leitura e análise 
dos indicadores 
e x i s t e n t e s e a 
correção de rumos.

Relatórios.Gráficos
.
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