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Muito satisfatória e bas-
tante promissora foi con-
siderada a visita de um
grupo de professores da
FASAP, coordenado pelo
diretor-presidente da So-
ciedade Educacional De-
sembargador Plínio Pinto
Coelho (SEDEP) Francisco
Simonini da Silva, ao cam-
pus Viçosa da Universida-
de Federal de Viçosa
(UFV). Dentre os objetivos
estavam o estreitamento
das relações entre as duas
instituições e a busca por
possíveis formas de parce-
ria. Fizeram parte do gru-
po a coordenadora peda-
gógica e os coordenadores
de cada um dos seis cursos
da FASAP (Bacharelados em
Administração, Direito,
Enfermagem, Engenharia
Civil, Psicologia e Licen-
ciatura em Educação Físi-
ca) Patrícia Viana, Wânia
Cristina, Ilson Viana, Leo-
nardo Bifano, Enoghalliton
de Abreu, Alex Alves, Ana
Lúcia Rodrigues e Ofélia
Machado.

 Os coordenadores tive-
ram a oportunidade de to-
mar contato e conhecer,
com detalhes, os trabalhos
desenvolvidos pelos de-

VISITA DE PROFESSORES DA FASAP À UFV

Busca constante pelo aprimoramento dos trabalhos
pedagógicos e por uma educação de maior qualidade

partamentos, responsáveis
pelos cursos comuns aos
oferecidos pela FASAP. Para
encerrar o dia de ativida-
des, eles forem recebidos
pela reitora da UFV, Nilda
de Fátima Ferreira Soares.
De acordo com Francisco
Simonini, foi uma visita
proveitosa, que “trouxe
subsídios valiosos para

uma instituição como a
FASAP, que pretende bus-
car, cada vez e sempre
mais, uma educação con-
dizente com os anseios de
uma sociedade moderna e
gradualmente mais ávida
por profissionais compe-
tentes, abalizados e qua-
lificados”.
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POR DENTRO DA FASAP

 Em março, a  FASAP ce-
lebrou importante convênio
com a Universidade Estadual
do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro (UENF/Campus dos
Goytacazes).

O documento foi assina-
do pelo reitor da UENF,
Luís Passoni, e pelo dire-
tor-presidente da SEDEP/
FASAP, Francisco Simonini
da Silva. O convênio pre-
vê o desenvolvimento,
contínuo, de um programa
de mútua colaboração e/
ou cooperação técnica e
científica, possibilitando
a implementação de ações
integradas em áreas de in-
teresse comum. Sua vi-

Convênio de cooperação técnica e científica entre UENF e FASAP
gência será de cinco anos.

Segundo o professor
Alex Alves Gomes, coorde-
nador do Bacharelado em
Engenharia Civil da FASAP,
o “convênio é o que cha-
mamos de ‘guarda-chuva’
e, portanto, não explicita
nenhuma atividade. É um
convênio acadêmico que
não envolve nenhum re-
curso. No entanto, esse
tipo de convênio suporta
termos aditivos, isto é,
um subconvênio específi-
co para determinada ativi-
dade e, como, por exem-
plo, uso de laboratórios ou
cursos lato senso, dentre
outros.

Realizada de 15 a 17 de
maio, o 10º Simpósio Inter-
disciplinar da FASAP apre-
sentou um novo formato,
com um caráter mais cien-
tífico, com publicações de
textos, intercâmbio entre
instituições de ensino, mi-
nicursos, bem como expo-
sições diversas. Promoveu-
se, portanto, o inter-rela-
cionamento dos alunos de
todos os cursos da faculda-
de (Administração, Educa-

Novo formato marca Simpósio Interdisciplinar

A FASAP acaba de con-
cluir o diagnóstico da ins-
tituição, por meio da Co-
missão Própria de Avaliação
(CPA). Trata-se de uma co-
missão obrigatória por lei,
que conta com autonomia
funcional e é constituída
por representantes dos di-

  Relatório de Avaliação da CPA 2016
já está disponível

ferentes segmentos que
formam a comunidade aca-
dêmica: professores, alu-
nos, técnico-administrati-
vos e comunidade externa.
Em 2016, a CPA contou com
a participação de 72% do
corpo discente, 84% dos
docentes e 95% dos funcio-

nários técnico-administra-
tivos.

Este diagnóstico com-
põe um Relatório de Avalia-
ção, cujo ciclo avaliativo é
de três anos. Os relatórios,
por sua vez, servem de sub-
sidio ao Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI),
assim como para as ações
que serão realizadas pela
direção e coordenações
dos cursos. Foi por meio da
CPA que a FASAP tem obti-
do conquistas importantes,
de programa de nivelamen-
to e monitoria, a ampliação
dos acervos bibliográficos,
promoção de atividades ar-
tísticas e culturais e inves-
timentos em tecnologias de
informação.

Para conhecer o Relató-
rio Parcial da CPA 2016, aces-
se:  fasap.com.br/cpa-re-
sultados.

ção Física, Enfermagem, En-
genharia Civil, Psicologia e
Direito) com estudantes e
professores de outras ins-
tituições, além de profissi-
onais variados da região de
Santo Antônio de Pádua,
dentro da proposta de in-
tegração constante com a
sociedade de forma ampla.

Foram realizadas mesas
temáticas, lançamento de
livros, avaliação de pôste-
res, apresentações cultu-

O Bacharelado em Enge-
nharia Civil foi contemplado
com mais dois laboratórios
multidisciplinares, inteira-
mente equipados com o que
há de mais avançado na
área. Uma das unidades
atende às disciplinas Mecâ-
nica dos Solos, Fundações,
Instalações Prediais e Con-
creto; e a outra, às discipli-
nas de Geologia, Hidrologia

Engenharia Civil conta
com mais dois laboratórios

O professor da FASAP
Marco Machado foi um dos
palestrantes da 2ª Confe-
rência Internacional de Fu-
tebol, que aconteceu, em
março, em Valencia, na Es-
panha. O evento reuniu pro-
fessores e pesquisadores
renomados, além de mem-
bros da comissão técnica
de clubes como Atlético de
Madrid e Barcelona.

A palestra do professor

Professor participa de Conferência
de Futebol na Espanha

Marco apresentou aspectos
ligados aos suplementos
nutricionais, utilizados por
atletas de futebol, deba-
tendo as evidências cien-
tíficas da aplicabilidade
desses recursos para o su-
cesso no desporto. Abor-
dou ainda perspectivas fu-
turas em relação à nutrição
de atletas, sempre com
ênfase nos aspectos fisio-
lógicos e bioquímicos.

e Topografia.
Os laboratórios multidis-

ciplinares são de extrema
importância, pois vários
ensaios laboratoriais podem
ser executados, proporcio-
nando ao aluno a integração
da teoria com a prática, o
que promove um aprendiza-
do sólido de conteúdos im-
portantes para a vida do fu-
turo engenheiro.

rais, oficinas e minicursos
sobre diversos temas. Al-
guns exemplos foram o lan-
çamento do livro Ação Civil
Pública Em Defesa do Patri-
mônio Cultural Praça
Sant’Ana, de José Mauro
Pires Silveira, e as palestras
Como Superar a Crise e En-
cantar o Mercado de Traba-
lho, de Cristiani Cosendey,
e Mitos e Verdades Sobre
Aprendizagem e Memória,
de Adolfo Rodrigues Reis.
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Capacitação Pedagógica e Administrativa
movimenta início de ano

Como acontece no iní-
cio de cada semestre leti-
vo, A FASAP promoveu, em
março, a 9ª Capacitação Pe-
dagógica e Administrativa. 

Professora apresenta trabalhos
em Portugal e no Brasil

A professora Marcela Tava-
res de Mello teve um trabalho
aprovado para participar de
evento científico internacio-
nal. A escrita acadêmica: o gê-
nero discursivo como instru-
mento de ensino-aprendiza-
gem foi aceito no VI Simpósio
Mundial de Estudos da Língua
Portuguesa - A União na Diver-
sidade, a se realizar em Santa-
rém (Portugal), de 24 a 28 de
outubro. O trabalho aprovado
trata-se de um recorte da pes-
quisa da professora para a con-
clusão de seu doutorado. O
estudo defende a tese da via-
bilidade da aplicação de enca-
minhamentos pedagógicos que
visem a auxiliar os graduandos
a se inserirem, efetivamente,
nas práticas letradas acadêmi-
cas. Para isso, a doutoranda Mar-
cela baseia-se nos pressupostos
dos Novos Estudos do Letra-
mento (Lea e Street, 2014),
bem como na teoria dos gêne-
ros discursivos (Bakhtin, 2003).
Estarão participando do Simpó-

sio especialistas em língua
portuguesa de todos os pa-
íses onde é o idioma oficial
(Brasil, Portugal, Moçambi-
que, Angola, Guiné-Bissau,
Guiné Equatorial, São Tomé
e Príncipe, Timor-Leste,
Macau e Cabo Verde).

Em março, a professo-
ra já tinha participado com
o trabalho Reflexões So-
bre as Práticas Letradas no
Ensino Superior do X Con-
gresso Internacional da As-
sociação Brasileira de Lin-
guística (Abralin), na Uni-
versidade Federal Flumi-
nense (UFF/RJ).

Os alunos matriculados
na FASAP, no primeiro se-
mestre de 2017, vieram de
sete municípios do Rio de
Janeiro, quatro de Minas
Gerais e de um do Espírito
Santo. Confira os municípi-

Alunos da FASAP vieram de 12 municípios de três estados
os e a porcentagem de cada
um deles: Santo Antônio de
Pádua (RJ) – 45,95% / Mira-
cema (RJ) – 12,23% / Itao-
cara (RJ) – 15,67% / Aperibé
(RJ) – 7,30% / Pirapetinga
(MG) – 5,88% / Cambuci (RJ)

– 3,12% / Palma (MG) – 1,87%
/ Estrela Dalva (MG) – 0,53%
/ São Sebastião do Alto (RJ)
– 0,18% / Itaperuna (RJ) –
0,09% / Além Paraíba (MG) –
0,09% / Bom Jesus do Ita-
bapoana (ES) – 0,09%.

Em março, começaram
as atividades visando ao de-
senvolvimento dos Traba-
lhos de Conclusão de Curso
(TCCs) dos alunos do último
período dos cursos da FA-
SAP, formandos de dezem-
bro deste ano. São 63 alu-
nos do Bacharelado em Di-
reito; 26 do Bacharelado em
Administração; 16 do Ba-
charelado em Enfermagem;
44 da Licenciatura em Edu-
cação Física, perfazendo o
total de 149 alunos.

 Os trabalhos são acom-
panhados por um grupo de
23 professores orientado-
res: dez para o Direito,
quatro para Administração,
três para Enfermagem; seis
para Educação Física. As
atividades são desenvolvi-
dos ao longo de sete me-
ses, com a entrega da ver-

são final aos orientadores
marcada para a primeira
semana de outubro. A par-
tir desta data, os alunos
passarão a se dedicar ao
preparo das apresenta-
ções. Paralelamente, os
trabalhos estarão sendo
analisados pelos professo-
res que compõem as diver-
sas Bancas Examinadoras.
As defesas ocorrem na úl-
tima semana de outubro.

Os Trabalhos de Conclu-
são de Curso aprovados se-
rão publicados no formato
de “Resumo Científico”, no
Livro Premissas. Theresa
Rachel Bonfim, como pro-
fessora da disciplina Traba-
lho de Conclusão de Curso,
integrante da Matriz Cur-
ricular de todos os cursos,
é a Coordenadora desta
atividade.

Formandos/2017 iniciam os
Trabalhos de Conclusão de Curso

No período de 01 de ja-
neiro a 31 de dezembro de
2016, o Portal da FASAP foi
visitado por 249.574 inter-
nautas de 98 países ou ter-
ritórios dos cinco continen-
tes. Houve um aumento de
13,47% no número de aces-
sos e o tempo médio das
visitas, no mesmo período,
foi de 2,17 minutos. Dentre
os locais de onde veio a
maioria dos acessos ao site

Portal da FASAP: quase 250 mil
visitantes de 98 países

www.fasap.com.br, desta-
cam-se Inglaterra, Estados
Unidos, Turquia, Rússia, Ín-
dia, Itália, Emirados Árabes
e Alemanha.

Além do site www.fa-
sap.com.br, os interessados
poderão se conectar com a
instituição por meio de ou-
tras redes sociais:  fasap@fa-
sap.com.br; Facebook.com/
fasaprj; Instagran: fasappa-
dua e Twitter: fasappadua.

O evento teve por objetivo
proporcionar a formação
continuada de seus corpos
técnico-administrativo e
docente; possibilitar o en-

contro das coordenações
dos cursos com a direção
da Faculdade, além da
troca de informações e
planejamento institucio-
nal para ano letivo de
2017. Constaram da pro-
gramação diversas ativi-
dades e palestras. Dentre
elas: Temas Motivacio-
nais, proferida pelo psi-
cólogo Fernando Maciel
dos Santos, e Nosso Cére-
bro Aprende?! – Um Diá-
logo entre as Neurociên-
cias e a Educação, profe-
rida pelo biólogo Adolfo
Rodrigues Reis.

O relatório de inspe-
ção, elaborado pela Ban-
ca Avaliadora do Ministé-
rio da Educação (MEC) /
Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Anísio
Teixeira (Inep), reconhe-
ceu o Bacharelado em En-
genharia Civil da FASAP,
com o conceito quatro,
pontuação altamente po-
sitiva, numa escala de 1 a
5.  O relatório do curso,
coordenado pelo profes-
sor Alex Alves Gomes, já
está disponível no siste-
ma E-mec.

A Banca Avaliadora do

MEC /Inep esteve na FASAP,
no período de 27 a 29 de
abril, com vistas a realizar
o trabalho de reconheci-
mento do Bacharelado em
Engenharia Civil. Trata-se
de um trabalho que faz par-
te da legislação vigente:
Inicialmente, os cursos são
autorizados e, posterior-
mente, antes da colação de
grau da primeira turma, de-
vem ser reconhecidos, des-
de que cumpram as normas
de qualidade exigidas. Este
é um trabalho exaustivo,
dentro de parâmetros que
aprofundem a qualidade

dos cursos avaliados. Para
compor essas bancas, é es-
colhido um corpo de ava-
liadores, constituído por
professores credenciados e
pertencentes ao corpo do-
cente de, praticamente,
todas as universidades e
faculdades, públicas e pri-
vadas, do Brasil.

No caso da FASAP, Inte-
gravam a banca os profes-
sores doutores Geraldo Ta-
deu Silveira (Pontifícia Uni-
versidade Católica/MG) e
Celeide Maria Belmont Sa-
bino Meira (Universidade
Federal da Paraíba/PB).

Engenharia Civil tem reconhecimento
efetivado pelo MEC/INEP
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Busca constante pelo aprimoramento dos trabalhos
pedagógicos e por uma educação de maior qualidade

Continuação da primeira página

traindo ideias e experiên-
cias de uma universidade
de renome internacional.
O que realmente impres-
siona na UFV é sua es-
trutura e corpo docen-
te, que são pilares para
um ensino de altíssimo
nível. O curso de enge-
nharia civil está vincula-
do à pós-graduação (mes-
trado e doutorado), o
que estimula a produção
científica dos alunos.
Apesar de toda essa es-
trutura, notamos que
eles enfrentam dificulda-
des semelhantes às nos-
sas, como os alunos cada
vez menos preparados e
o desafio diário de rein-
ventar o curso para se
adaptar às mudanças
constantes no nosso co-
tidiano. Pude observar
que muitos equipamen-
tos para ensaios labora-
toriais são desenvolvidos
pelos próprios professo-
res, estimulando ainda
mais a pesquisa. Notei
também que os alunos
utilizam muito os labo-
ratórios, que têm técni-
cos para preparar e de-
senvolver essas práticas. 

*benchmarking pro-
cesso de busca das me-

Os objetivos da visita
dos professores ao Cam-
pus Viçosa da UFV foram
conhecer o planejamen-
to de cada unidade e
como elas desenvolvem
atividades de extensão e
pesquisa – base da filoso-
fia da UFV - e, conse-
quentemente, algumas
importantes questões do
ensino. Segundo a coor-
denadora-geral da FASAP,
Patrícia Viana Costa,
apesar da grande dife-
rença entre as duas ins-
tituições “- uma pública
e a outra privada; uma,
universidade e a outra,
faculdade; uma com mais
de 90 anos de história e
a outra com 16 -, foi
possível perceber que
existem pontos comuns
entre as duas”.

Algo marcante entre
as instituições, por
exemplo,  foi a similari-
dade das dificuldades que
as duas instituições de
ensino enfrentam, dian-
te do novo perfil dos
alunos recebidos: muito
jovens, altamente influ-
enciados pelos avanços
tecnológicos e, de algu-
ma forma, dispersos.
Esses fatos vão reque-
rer ainda mais criativi-
dade por parte das ins-
tituições e, principal-
mente, dos professores
para superar as dificul-
dades. Mas, de manei-
ra, geral, todos os co-
ordenadores da FASAP
consideram a visita al-
tamente proveitosa,
como atestam alguns
dos depoimentos dos vi-
sitantes apresentados a
seguir.

OPINIÕES

A visita à UFV foi mui-
to produtiva e estimulan-
te, pois pudemos fazer
um benchmarking*, ex-

Alex Alves Gomes
Coordenador do Bacharelado em

Engenharia Civil (Engenheiro
Civil, mestre em Engenharia de

Produção e doutorando em
Modelagem Computacional)

Fomos muitíssimos
bem recebidos pela coor-
denadora do curso de Ad-
ministração, professora
Simone Martins. O curso
está muito bem servido,
com um corpo docente ex-
tremamente qualificado,
com professores com pos-
tura proativa e empreen-
dedora. Muito interessan-
tes as iniciativas dos pro-
jetos Simulante (de rein-
serção dos jovens no mer-
cado de trabalho) e Atlé-
tica (atividades e ações de
esportes, lazer e entrete-
nimento); da empresa Jú-
nior CACE, que é muito
ativa; do supermercado-
escola, que visa à intro-
dução de práticas do va-
rejo para os jovens alu-
nos, por meio do seu ge-
rente, Milton Miller. Dei-
xo registrado também o
projeto que visa promo-
ver ações para o envelhe-
cimento ativo. 

Com relação aos pro-
jetos de extensão, é la-
tente a participação in-
cansável dos docentes em
oferecer muitas alterna-
tivas de conhecimento
aos alunos. Acho que po-
demos desenvolver algu-
ma parceria com algum

supermercado da região,
e gerar uma espécie de
supermercado escola,
adequando o projeto da
UFV; Acho que podemos
criar algum projeto dis-
ciplinar com a Educação
Física, de maneira que
possamos conscientizar o
aluno da importância do
esporte e lazer, seme-
lhante ao projeto Atléti-
ca; podemos desenvolver
algum projeto para nos-
sos egressos, adequando
ao projeto Simulante;

Gostaria de fazer
menção à postura da rei-
tora Nilda Soares. É uma
figura carismática, de
uma humildade inigualá-
vel e extremamente aces-
sível e prestativa. Dentro
do turbilhão de assuntos
do seu dia a dia, achou
minutos para dar atenção
à nossa comitiva. Acredi-
to que seja dessa forma
que ela consegue tão
magnificamente gerir um
grandiosa e complexa
universidade. Muito pro-
vavelmente com descen-
tralização das funções e
ampla confiança em seus
colaboradores. Fiquei fã
da reitora!

Ilson de Magalhães Júnior
Coordenador do Bacharelado em

Administração (Bacharel em
Administração, consultor,

instrutor e gestor de eventos).

lhores práticas numa
determinada indústria
e que conduzem ao de-
sempenho superior. É
visto como um proces-
so positivo, que, por
meio do qual, uma em-
presa  examina  como
outra realiza uma fun-
ção específica, a fim
de melhorar a forma
como realiza a mesma
ou outra função seme-
lhante.

A reitora Nilda Ferreira Soares (de branco), fez questão de receber os professores
visitantes na sala da Reitoria da UFV
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A visita à UFV inaugu-
rou um serviço criado
pela universidade com o
objetivo de estabelecer a
comunicação do público
externo com o interno,
de maneira eficaz com
todos os departamentos
da instituição. O serviço
contou com um minucio-
so planejamento e sincro-
nia, que foi possível per-
correr os cinco departa-
mentos selecionados para
a visita dentro de um
único dia. O trabalho de
conciliar agendas dos
chefes de cada departa-
mento ou curso, com
certeza, contou com um
esforço especial do téc-
nico Fernando Primo,
que nos recepcionou e
acompanhou durante
todo o dia, de maneira
impecável.

A visita foi muito opor-
tuna, pois cada coordena-
ção da FASAP usufruiu da
atenção exclusiva, em tor-
no de uma hora, de cada
professor que representa-
va os cursos da UFV. A Uni-
versidade Federal de Vi-
çosa consolidou a sua his-
tória por meio de longos
anos de trabalho: é uma
instituição que se reinven-
ta para manter-se pionei-
ra no mundo contempo-
râneo. Detém o respeito
da comunidade acadêmi-
ca nacional e internacio-
nal, e percebe-se que a
sua figura majestosa foi
construída no trabalho sé-
rio e de excelência que de-
senvolve ao longo de to-
dos esses 90 anos.

Ao visitar o departa-
mento de Direito, o que
me saltou aos olhos foi o
fato de o curso desen-
volver a Empresa Júnior,
dentro da Prática Jurídi-
ca, para dar orientação
sobre aberturas de em-
presas, bem como supor-
te técnico nas confecções
dos respectivos atos
constitutivos. Uma Em-
presa Júnior semelhante
poderia ser implementa-
da na FASAP, sem maio-
res dificuldades, porém,
demandaria a contrata-
ção de mais um profes-
sor orientador para tal
desiderato.

Patrícia Viana Costa
Coordenadora-geral da FASAP
(Licenciada em Ciências Sociais,
mestra em Ciências da Educação

e especializada em Gestão
Ambiental)

Achei o coordenador
do curso de Educação Fí-
sica, professor Anderson
Baia,  extremamente
preparado para o cargo
que exerce.  Além dis-
so, foi muito solícito em
mostrar toda a infraes-
trutura (laboratórios, gi-
násios, salas, piscinas,
campos) que, sem som-
bra de dúvida, é deslum-
brante e dividir toda sua
experiência quanto aos
projetos desenvolvidos
na instituição.

Do que eu vi ali, o que
poderia ser aplicado? Es-
tágio Supervisionado: há
pontos interessantes,
como a presença dos alu-
nos na construção do pro-
jeto pedagógico da esco-
la e o conhecimento so-
bre gestão escolar no iní-
cio do ano letivo; Licenci-
atura: a mudança da ma-
triz curricular para qua-
tro anos (já prevista pela
Resolução nº 2, de 1º de
julho de 2015) e as suges-
tões de disciplinas que po-
derão ser incluídas na Ma-
triz (Gestão Escolar; Cur-
rículo, Conhecimento e
Cultura; etc.);

Dentre os projetos de-
senvolvidos: o que me
chamou mais atenção foi
o Projeto Atlética, por
envolver toda a institui-
ção com atividades e
ações de lazer, esporte e
entretenimento. E tam-
bém a proposta da coor-
denação juntamente com
os professores, em ofe-
recer uma aula, chama-
da 1º Ano, com o objeti-
vo de integrar os alunos,
mostrar a proposta do
curso em todo contexto
educacional e social e evi-
tar a evasão escolar.

Gostaria de agradecer
a oportunidade que tive
em conhecer a UFV.
Quando me deparei com
uma estrutura belíssima
– nossa! - meu olho bri-
lhou, mas o que mais me
chamou a atenção foi o
material humano desta
instituição: começando
pela reitora, os coorde-
nadores e alguns profes-
sores que tivemos o pra-
zer em conhecer. Desta-
co  a simplicidade, a hu-
mildade e a disponibilida-
de dessas pessoas em
transmitir todo o conhe-
cimento e experiência.
Enfim, sem mais pala-
vras...

Ofélia Machado Mansur
Coordenadora da Licenciatura
em Educação Física (Licenciada
em Educação Física, bacharela

em Fisioterapia, com
especialização em

Psicomotricidade e em
Fisioterapia

Traumato-ortopedia.

Leonardo da Costa Bifano
Coordenador do Bacharelado em

Direito (Bacharel em Direito,
mestre em Aspectos Bioéticos e

Jurídicos da Saúde, com
especialização em Direito
Processual e em Direito

Público).

Enoghalliton de Abreu Arruda
Coordenador do Bacharelado em

Enfermagem (Bacharel em
Enfermagem, mestre em Educação

na área de Enfermagem).

Fomos extremamente
bem recepcionados por to-
das as coordenações e, so-
bretudo, pela coordenação
do Curso de Bacharelado em
Enfermagem, que é dirigi-
do pelo professor João Paulo
Prado Junior, que acompa-
nhou todo o percurso de
nossa visita no Departa-
mento de Medicina e En-
fermagem.

O Curso de Enfermagem
da UFV conta com
amplo espaço, dinâmico e
estratégico, para o desen-
volvimento do processo en-
sino-aprendizagem dos alu-
nos. Podemos destacar
também a qualidade do cor-
po docente, que conta com
professores extremamente
qualificados e preparados,
tanto para o campo assis-
tencial quanto para a pes-
quisa em Enfermagem.

Vale ainda ressaltar que,
os professores precursores
do Estágio Supervisionado
Obrigatório assumem uma
quantidade máxima de seis
alunos, o que contribui sig-
nificativamente no proces-
so educacional frente às
práticas pedagógicas de En-
fermagem.

Também não poderia
deixar de citar a carinho-
sa reitora que assume um
papel político e, ao mes-
mo tempo, consegue tão
rapidamente cativar as
pessoas.

Fico muito agradecido
por participar de um pro-
cesso tão enriquecedor
como o que vivenciamos na
UFV. É realmente de gran-
de enriquecimento intelec-
tual e, com certeza, socio-
cultural.

As coordenadoras Pe-
dagógica Wânia Cristina
Faria de Souza Vieira
(Licenciada em Pedago-
gia, com especialização
em Gestão Educacional);
do Bacharelado em Psi-
cologia, Ana Lúcia Rodri-
gues de Barros (Bacha-
rela em Psicologia, mes-
tra em Cognição e Lin-
guagem, com especiali-
zação em Psicomotrici-
dade Breve Integrada e
em Psicopedagogia) e o
diretor-presidente da SE-
DEP/FASAP, Francisco
Simonini da Silva (Licen-
ciado em Pedagogia,
mestre em Educação,
com Especialização em
Política, Filosofia, Socio-
logia, etc.) compartilha-
ram com a opinião dos
demais professores. No
entanto, por estarem en-
volvidos em atividades di-
dáticas na FASAP, não
puderam deixar registra-
dos seus depoimentos.
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ENTREVISTA

Uma instituição de ensino pode contar com grandes profes-
sores, mas se não tiver uma boa retaguarda estrutural, dificil-
mente terá condições de manter a qualidade do ensino ofere-
cido por muito tempo.  É como no time de futebol: além dos
atacantes, têm que ter uma boa defesa e um grande goleiro.
Portanto, é fundamental dispor de técnicos devidamente ca-
pacitados nas áreas e nas horas certas, em perfeita harmonia
entre si, para que possam dar o suporte necessário à realiza-
ção das atividades didáticas da instituição.

Conforme temos feito em trimestres anteriores, nesta edição
vamos apresentar um pouco mais do trabalho das pessoas que
podem não aparecer tanto, mas que viabilizam a retaguarda da
FASAP.

Assim você vai conhecer, nesta edição, a bibliotecária Rita
Gonçalves Coelho, a tesoureira Ângela Maria Rocha Robert, a
coordenadora do Registro Acadêmico Nathany de Lima Pimentel
e o responsável pelos Laboratórios de Informática Rodrigo da
Silva Eccard.

Bibliotecária (Bacharela em Biblioteconomia e Documentação e em Arquivologia)

RITA DE F. GONÇALVES COELHO

- Como você avalia a importân-
cia da biblioteca para os alu-
nos em uma instituição de en-
sino superior, como a FASAP?

Rita: A biblioteca universitá-
ria é a que mais cresceu no
país, pois não se pode ter uni-
versidade sem biblioteca, e a
quantidade de Instituições de
ensino superior vem crescen-
do de forma gigantesca. Ela
tem como principal tarefa ofe-
recer suporte ao ensino, pes-
quisa e extensão, com a rapi-
dez e exatidão que professo-
res e alunos necessitam diari-
amente. Além de contribuir
com a disseminação da infor-
mação em todas as áreas do
conhecimento, promove inclu-
são social e lazer.
A biblioteca exerce um papel
de fundamental importância no
contexto do ensino superior,
pois da sua existência e quali-

dade dependerá a autorização
e funcionamento para todos os
cursos de nível superior em
todo o território nacional. Es-
ses parâmetros de avaliação
são estipulados pelo Ministé-
rio da Educação (MEC), bem
como pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep).

- Em tempos de internet,
como está a procura dos alu-
nos pela Biblioteca? É possí-
vel quantificar essa procu-
ra, mesmo que em termos
aproximados?

Rita: Nossa biblioteca é mui-
to utilizada tanto por alunos
como por professores, de ja-
neiro até abril, tivemos cerca
de 3.937 acessos marcados em
nosso contador, fizemos cer-
ca de 1.495 empréstimos do-
miciliares e em torno de 300

títulos para consulta local.
Quanto ao acesso virtual, no
caso a Minha Biblioteca, que
é a biblioteca digital que assi-
namos, de janeiro a março,
tivemos 430 acessos.

- E em termos comparativos,
como está o interesse pelo
material físico e por aque-

les disponíveis em arquivos
digitais?

Rita: Como se pôde perceber
pelas estatísticas apresenta-
das, nossos usuários ainda
preferem o contato físico com
o livro. Eu costumo brincar e
dizer que tem leitor que ain-
da gosta do cheiro do livro.
Os livros digitais existem há
muito pouco tempo e vejo que
nossos leitores ainda resistem
à sua utilização. Isso talvez
porque nem todos tenham
acesso contínuo à internet;
talvez por falta de incentivo
de seus professores.

- Como é feita a renovação
do acervo, em termos de pe-
riodicidade, critérios, etc.?

Rita: As políticas de aquisi-
ção, expansão e atualização
do acervo visam facilitar o

A biblioteca exerce papel de fundamental importância
no contexto do ensino superior

acesso às fontes de informa-
ção e são desenvolvidas cons-
tantemente, analisando os
seguintes critérios: título con-
dizente com a proposta peda-
gógica dos cursos oferecidos;
demanda; relação de quanti-
dade de títulos e volumes por
quantidade de alunos; condi-
ções físicas dos materiais;
solicitação de alunos, profes-
sores e coordenação; atuali-
zações por meio de datas de
publicações e lançamentos de
novas edições. A política de
aquisição, especificamente,
prevê uma concentração mai-
or de compras no início de
cada semestre, após reuniões
de colegiado, de coordenações
de cursos e análise de pesqui-
sas não atendidas na bibliote-
ca. Entretanto, isto não impe-
de que sejam efetuadas aqui-
sições esporádicas em decor-
rência de demanda.

Levar conhecimento com qualidade é tarefa que depende de
profissionais apaixonados e comprometidos com o que fazem

ÂNGELA MARIA ROCHA ROBERT
Tesoureira (Bacharela em Administração)

Na sua opinião, é difícil con-
ciliar qualidade de ensino com
o rendimento necessário para
manter e investir na faculda-
de? Quais são os segredos?

Ângela: Não é difícil e a
FASAP vem passando por esse
processo com os pés no chão,
sempre criando estratégias
assertivas para cada ação em
prol do bom funcionamento e o
desenvolvimento da instituição.
- De acordo com o seu traba-

lho, é possível elaborar um
perfil do aluno da FASAP? No
que ele se assemelha e se dife-
rencia das demais faculdades?

Ângela: Apesar de a maioria
exercer dupla jornada, se di-
vidindo entre trabalho e estu-
do, eles estão chegando com
muita vontade, dedicação e
disposição de estudar. Eles
vêm também com o desejo de
expandir sua rede de conta-
tos e a disponibilidade de tro-

car experiências com novos
colegas e amigos, o que o
torna semelhante a qualquer
aluno de outra Instituição. 

- Com a crise econômica pela
qual passa o país, houve
mudança neste perfil? A
inadimplência está aumen-
tando? Como lidam com este
problema?

Ângela: A crise econômica do
país com certeza interfere

negativamente também nas
instituições de ensino, resul-
tando não só na inadim-
plência, como também no
trancamento de matrícula e
até a evasão escolar. Estamos
vivendo um momento que
determinada camada da po-
pulação está tendo acesso ao
ensino superior por causa dos
incentivos do governo (Fies e
Prouni) e devido à ajuda
da família. Quando alguma
coisa falha no decorrer desse
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processo, um corte tem que
ser feito dificultando a perma-
nência do aluno na faculdade.

-  Ex i s tem es t ra tég ia s
especiais nesta área para

atra i r  novos  a lunos  à
FASAP?

Ângela: Em meio a um merca-
do educacional cada vez mais
competitivo, o mais importan-

te é oferecer um  ensino de
qualidade, proporcionando ao
aluno resultados positivos,
como, por exemplo, aprovação
em concursos, destaque no
mercado de trabalho, etc.

Acredito que levar conhecimen-
to com qualidade a um maior
número de pessoas é uma ta-
refa que depende de profissio-
nais apaixonados e comprome-
tidos com o que fazem. E o cor-

po de funcionários da FASAP
vivencia essa realidade, com-
partilhando valores que
priorizam o contato de forma
humana, pessoal e voltada a
cada caso e a cada aluno.

Temos um relacionamento muito próximo aos educandos,
orientando-os para reflexão sobre responsabilidades

NATHANY R. DE LIMA PIMENTEL
Coordenadora do Registro Acadêmico (Bacharelanda em Administração)

- De acordo com as informa-
ções que você lida no dia a
dia, é possível fazer uma
evolução do aluno dentro
da FASAP, em termos de
comportamento, expectati-
vas, etc.?

Nathany: Os ingressantes no
curso superior são oriundos de
diversas instituições de ensi-
no médio e, muitas vezes,
chegam inexperientes e
despreparados para o
enfrentamento do nível supe-
rior. Na FASAP, os alunos as-
sumem um perfil bastante di-
versificado, pois trazem con-
sigo sua bagagem intelectual
e sociocultural.
É possível perceber que, com
o avançar dos períodos, os alu-
nos obtêm, proporcionalmen-
te, um importante amadure-
cimento social e intelectual,
não somente voltado para sua
área de formação, mas tam-

bém adquirem um novo olhar
crítico e reflexivo diante aos
fatos do contexto em que está
inserido. Todo o processo pode
ser percebido no âmbito da
sala de aula, nas dimensões
desta instituição de ensino e
em toda vida familiar e social
de nossos alunos.

- Neste acompanhamento do
aluno dentro da instituição,
procura-se suprir ou
orientá-lo sobre possíveis
carências no desempenho?
De que forma é feito?

Nathany: A FASAP tem um re-
lacionamento muito próximo
aos educandos, buscando
orientá-los para o processo de
reflexão e aprimoramento das
responsabilidades que devem
assumir frente à sua própria
formação. Além disso, objeti-
va-se o bom desenvolvimento
do processo de preparo dos

alunos para o mercado de tra-
balho. Dentre nossas ferra-
mentas institucionais, pode-
mos citar, como forma de sa-
nar possíveis transtornos nes-
se processo, o destaque da
importância das atividades
práticas, a orientação da co-
ordenação pedagógica e ati-
vidades de monitoria, dentre
outras.

- Há alguma forma de
mensurar a satisfação do alu-
no quando está próximo à
graduação? O que têm ob-
servado nesse aspecto?

Nathany: Os alunos que estão
próximo de terminar a gradu-
ação passam por um processo
de muita alegria e, ao mesmo
tempo, apreensão, uma vez
que estarão aptos a chegar ao
mercado de trabalho e desen-
volver os conteúdos aprendidos
no curso de graduação. O nível

de satisfação dos alunos que
estão para se graduar pode ser
mensurado de diversas manei-
ras. Nesse sentido, podemos
salientar que o desenvolvimen-
to individual no campo de es-
tágio se torna um ótimo indi-
cador do nível de satisfação dos
alunos prestes a se formar, bem
como seu melhor rendimento
nas disciplinas teóricas.

- Na sua opinião, quais seri-
am os principais diferenciais
dos profissionais formados
pela FASAP?

Nathany: Os alunos forma-
dos na FASAP são acompa-
nhados diretamente por toda
a equipe profissional e
multidisciplinar da Institui-
ção. Desse modo, consegui-
mos ótimo desempenho no
acompanhamento de nossos
egressos e excelente indica-
dor acerca dos diferenciais

dos profissionais formados
em nossa instituição. Nossos
egressos possuem vivência e
experiência profissional e
sociocultural sobre o ambi-
ente em que se inserem, es-
tímulo ao aprendizado per-
manente, proporcionado em
todo o percurso da gradua-
ção, além de importante
concretização das reflexões
teóricas no campo prático de
trabalho.

Por meio das rede sociais, usuários interagem
para saber de vestibulares e ações sociais

RODRIGO DA SILVA ECCARD
Responsável pelos Laboratórios de Informática

(Técnico em Tecnologia da Informação e graduando em Direito)
- Os laboratórios têm uma
grande procura pelos alu-
nos? O que é realizado nes-
ses locais?

Rodrigo: Muitos alunos têm
buscado utilizar os laborató-
rios de informática tanto
para estudar quanto para re-
alizar trabalhos acadêmicos
e projetos de Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC).
Com a implantação do novo
laboratório de informática,
a quantidade de computado-
res oferecida aos alunos foi
dobrada, facilitando o aces-
so dos alunos.

- Com é a procura pelo site
da FASAP, em termos de nú-
meros? É possível distinguir
alunos dos visitantes exter-
nos?

Rodrigo: O site da institui-
ção é acessado por várias pes-
soas de todo o mundo, inclu-
indo alunos e visitantes. No
que diz respeito à quantida-
de de acessos, aos números,
temos um controle desses
dados, podendo ser filtrados
por país, cidade, estado e
horário de acesso, dentre ou-
tras possibilidades. O acesso
dos alunos ao portal é reali-
zado por meio do cadastro

individual do aluno. Dessa
forma, o discente insere seus
dados e tem acesso à sua vida
acadêmica.

- A Tecnologia da Informa-
ção (TI) está - ou há a pre-
visão de estar - associada,
de alguma forma, às práti-
cas docentes na FASAP
(lousa digital, conteúdo em
formato digital encaminha-
do para os alunos, etc.)?

Rodrigo: No momento, não
possuímos esses tipos de equi-
pamentos na instituição. Po-
rém, são ofertados, através
do portal do aluno, o resumo
de sua vida acadêmica que
pode ser acessado de forma
digital. Além disso, na biblio-
teca virtual, os estudantes po-
dem consultar os livros on-line.

- De alguma forma, é explo-
rada a sedução dos alunos
pela informática, redes soci-
ais, etc.?

Rodrigo: Atualmente, a FASAP
mantém contato com seus alu-
nos e visitantes por meio de
suas redes sociais - facebook,
Instagram, etc. Por meio de-
las, os usuários interagem
com a instituição de forma a
saber de nossas atividades,
vestibulares, ações sociais e
comunitárias realizadas. Além
de visualizar nossas pos-
tagens, os usuários podem
enviar mensagens e sugestões
à página.
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ConhecendoAtuação do Enfermeiro nas ações de Educação em saúde aos
pacientes hipertensos adscritos na Estratégia Saúde da Família

O crescimento da expec-
tativa de vida na população
tem contribuído para o au-
mento do risco de doenças
crônico-degenerativas, tais
como a hipertensão arterial
sistêmica (HAS).  Conforme
aponta a Sociedade Brasilei-
ra de Cardiologia, a HAS é um
grave problema de saúde pú-
blica no mundo com uma taxa
de prevalência, no Brasil, de
22% a 44% para adultos (32%
em média), chegando a mais
de 50% em indivíduos com
idade entre 60 e 69 anos e
75% naqueles com mais de 70
anos. A frequência da HAS
tornou-se mais comum com a
idade e, mais marcadamen-
te, em mulheres (25,4%) do
que em homens (19,5%).

De acordo com a Socieda-
de Brasileira de Hipertensão
Arterial, como critério concei-
tual para sua definição, a hi-
pertensão é definida como a
elevação da pressão arterial
acima de 140x90 mmHg.  As
equipes de saúde que atuam
no âmbito da atenção básica
desenvolvem atribuições no
cotidiano assistencial com
foco em ações que visem à

Luciene de F. Barrados Silva
Bacharela em Enfermagem.
Secretária Executiva da Fasap

promoção, à proteção, à pre-
venção e ao controle da HAS
e suas complicações. As equi-
pes são formadas por profis-
sionais de diferentes áreas
do conhecimento, que devem
trabalhar de maneira integra-
da, articulando conhecimen-
tos e saberes no território de
atuação.

Um dos profissionais de
destaque é o enfermeiro, o
qual, junto com a equipe, as-
sume uma responsabilidade
sanitária pela população que
reside na sua área de atua-
ção. Eles desenvolvem ações
na unidade básica de saúde,
no domicílio e em diversos
pontos de atenção à saúde,
melhorando a qualidade de
vida dos clientes, além de
estimulá-los a participar ati-
vamente do processo do seu
próprio cuidado.

Para um melhor controle
dos níveis pressóricos, a equi-
pe deve trabalhar orientando
e informando que a adesão a
um novo estilo de vida aliado
ao consumo de sal adequado,
ao controle do peso, à práti-
ca de atividade física, à ces-
sação do tabagismo e à redu-

ção do uso excessivo de ál-
cool são fatores preponderan-
tes nesse processo.

A melhor maneira de mu-
dar hábitos que fazem mal às
pessoas é a educação em saú-
de. Até mesmo no processo
de prevenção das doenças,
as atividades educativas se
tornam muito importantes, o
que corrobora com a afirma-
tiva de que esse processo
educacional é contribui para
a qualidade nos serviços de
enfermagem. O grupo opera-
tivo é um espaço coletivo de

empoderamento social, pois
o permite a troca de informa-
ções, de forma que o conhe-
cimento seja construído por
meio de orientações e escla-
recimentos.

A equipe de atenção bási-
ca é imprescindível no pro-
cesso da longitudinalidade do
cuidado aos clientes hiperten-
sos. Isso porque, a partir de
ações continuadas de educa-
ção em saúde, consegue-se
reduzir e evitar complica-
ções, diminuindo o número de
internações por condições
sensíveis e os gastos públicos
pelo SUS, aumentado a quali-
dade de vida.

O enfermeiro, que é um
agente educador em saúde,
deve atuar com o paciente e
a sua família, agregando va-
lores e somando resultados
positivos. Deve ainda propor
estratégias transformadoras,
principalmente no tocante à
educação em saúde. Logo, o
paciente se reconhecerá com
copartícipe do processo de
cuidado, enfrentando ativa-
mente os determinantes e os
condicionantes da saúde in-
dividual e coletiva.

Como bosquejo inicial, im-
portante destacar que o Brasil
é, historicamente, desde a co-
lonização portuguesa, marca-
do pelas desigualdades em to-
dos os setores. Dessa forma,
o direito social à educação ga-
rantido pela Constituição Fe-
deral, de 1988, revela-se ine-
ficiente, gerando exclusão das
camadas mais carentes.

Segundo ensinamentos de
Freire (2001, p.110), “[...]
como experiência especifica-
mente humana, a educação é
uma forma de intervenção no
mundo”.

Assim, o direito à educa-
ção, previsto na Constituição
Federal e inserido no rol dos
direitos sociais, não pode ser
negado aos cidadãos. Dessa
feita, tal pretensão pública
deve ser prioritária, pois a
dimensão social do direito so-
mente se realiza por meio da
exigibilidade de políticas pú-
blicas, tendo em vista ser um
direito de segunda dimensão
na perspectiva de direitos fun-
damentais e humanos. Deve-
se destacar que a construção
desses direitos passou por di-
ferentes perspectivas ao lon-
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go de décadas, sendo hoje
uma estrutura valorizada den-
tro da sistemática constituci-
onal brasileira.

De acordo com Bobbio
(1992), a existência de um
direito pressupõe a existên-
cia de um sistema normati-
vo, no qual é necessário en-
tender o fator exterior de um
direito histórico e também
o reconhecimento de um
conjunto de normas como
guia da ação.

Para o jurista Silva (2012),
os direitos sociais, como di-
mensão dos direitos funda-
mentais do homem, são pres-
tações positivas proporciona-
das pelo Estado, direta ou in-
diretamente, que possibilitam
melhores condições de vida
aos mais fracos. São, portan-
to, direitos que se ligam ao
direito de igualdade.

Considerando o histórico
de exclusão social vivenciado
pelo Brasil, aliado ao direito à
educação, previsto na Cons-
tituição Federal, inclusive
em nível superior, eis que no
governo do ex-presidente
Luís Inácio Lula da Silva
criou-se uma política públi-

ca de ação afirmativa deno-
minada PROUNI - dimensiona-
da para a situação do acesso
à educação superior, visto
como uma política de inclusão
social. Tal programa foi re-
gulamentado pela Medida Pro-
visória n. 213/2004 e institu-
cionalizado pela Lei n. 11.096,
de 13 de janeiro de 2005, Des-
tina-se à concessão de bolsas
de estudo integrais e parciais
(50%) para cursos de gradua-
ção e sequenciais de formação
específica, em instituições pri-
vadas de ensino superior, com
ou sem fins lucrativos.

Necessário expor que, de
acordo com o MEC (2016), o
PROUNI, em 11 anos, já be-
neficiou mais de 1,9 milhão
de estudantes, sendo 70% com
bolsas integrais e 30% com
bolsas parciais.

Para Gonçalves (2014) com
a implementação de ações
afirmativas, como o PROUNI
do governo federal, que pro-
move acesso à educação su-
perior

privada a sujeitos antes
excluídos dessa modalidade
de ensino, é promovido, no
sentido lato, a diversidade e,

no sentido estrito, a inclusão
de grupos historicamente ex-
cluídos.

Portanto, o PROUNI, ape-
sar do seu pouco tempo de
existência, é sinônimo de
inclusão social, do resgate
da cidadania, da plenitude
dos direitos sociais e da efe-
tiva participação social, po-
lítica e cultural dos estratos
da população que não ti-
nham, antes, acesso ao en-
sino superior.


