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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 42/2020, de 30 de outubro de 2020. 

 

 Aprova o Regulamento do Núcleo de Empreendedorismo, Empregabilidade 

e Estágios (NE3) da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI). 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 a Lei 13.243, de 11 de janeiro 2016; 

 a Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004;  

 a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996;  

 o Decreto 2.553 de 16 de abril de 1998;  

 a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008;  

 o Decreto 9.283, de 07 de fevereiro de 2018; 

 a necessidade de promover ações empregabilidade e empreendedorismo no 

âmbito da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 a necessidade de ampliar os projetos de internacionalização e de promover 

maior diálogo com instituições e estudantes de outros países; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica APROVADO o Regulamento do Núcleo de Empreendedorismo, 

Empregabilidade e Estágios (NE3) da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), 

constante no Anexo Único da presente Resolução. 

 

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se todas as disposições 

em sentido contrário. 

Publicada em 30 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 30 de Outubro de 2020. 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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ANEXO ÚNICO 

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO, 

EMPREGABILIDADE E ESTÁGIOS (NE3) DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO 

DE ITABUNA  

 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º.  O presente Regulamento tem por objetivo definir a estrutura e o funcionamento do 

Núcleo de Empreendedorismo, Empregabilidade e Estágios – NE3, no âmbito da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna, conforme a Lei 13.243, de 11 de janeiro 2016, a Lei 10.973, de 

02 de dezembro de 2004; a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996; o Decreto 2.553 de 16 de abril 

de 1998; a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008; e do Decreto 9.283, de 07 de fevereiro de 

2018. 

 

Art. 2º. Para fins deste documento define-se: 

 

I – Empreendedorismo: 

II – Empregabilidade: 

III – Estágio: 

IV – Comunidade Interna: Compreende professores, colaboradores técnicos- administrativos, 

prestadores de serviços, e alunos. 

V – Comunidade Externa: Compreende demais pessoas físicas e jurídicas não contempladas 

no inciso IV. 

 

Parágrafo único. O NE3 desenvolverá ações direcionadas: 

 

I – à capacitação para acadêmicos e alunos de ensino médio às iniciativas empreendedoras;  

II – à identificação, dentro dos projetos inovadores, quais destes são passíveis de proteção 

intelectual, aplicá-la e realizar a transferência tecnológica desta inovação;  

III – ao oferecimento às comunidades interna e externa acesso a mentoria para o apoio técnico 

no planejamento e desenvolvimento de novos negócios – desde a concepção da ideia até a 

pré-incubação, bem como um espaço para coworking e fomentar a criação de startups;  

IV – à oferta de orientação de alunos na área financeira, suprimentos, recursos humanos, 

comercial, tecnologia da informação, marketing, administrativa e contabilidade;  

V – à implementação de cursos para preparação de atuação no mercado de trabalho; 

VI – ao gerenciamento de escritórios e consultórios; 

VII – às orientações quanto ao exercício de atividades de estágios, inclusive, na busca de 

vagas para esse fim e orientações dos acadêmicos; 

VIII – a auxiliar a Direção e seus órgãos subordinados nas atividades de integração entre 

empresas, alunos, egressos e a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

IX – a estabelecer contato e relacionamento com empresas para disponibilização de suas 

vagas de estágios, trainees e efetivos; 

X – a divulgar as vagas ofertadas pelas empresas aos alunos e egressos; 

XI – a estimular e a auxiliar os alunos e egressos para a inserção na base de dados do Núcleo 

de seus currículos e respectivos interesses em vagas; 
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XII – a cruzar as vagas de estágios, trainees e efetivos ofertadas pelas empresas com os 

currículos e interesses dos alunos e egressos cadastrados e disponibilizar referidos contatos 

para as empresas; 

XIII – a propor atividades que contribuam com o desenvolvimento dos estudantes 

preparando-os para as exigências do mercado de trabalho, de maneira integrada com as 

coordenações e docentes dos cursos; 

XIV – a estimular o aprendizado e desenvolver a capacidade empreendedora de alunos e 

egressos. 

 

Art. 3º. O Núcleo de Empreendedorismo, Empregabilidade e Estágios – NE3, doravante 

denominado NE3, será uma unidade organizacional da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna vinculada à Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e 

Internacionalização. 

 

 

TÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

 

Art. 4º.  O NE3 tem por objetivo a promoção do desenvolvimento científico, empreendedor e 

tecnológico sustentável da região em que está instalada a Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna, agindo para: 

 

I – Desenvolver o Ecossistema de Inovação do âmbito regional; 

II – Promover a cultura empreendedora na Instituição; 

III – Apoiar ideias e projetos inovadores regionais para entrar no mercado; 

IV – Disseminar a Política Institucional de Propriedade Intelectual, incluindo-se normas, 

regulamentos e procedimentos, a fim de promover o estímulo à proteção das criações, 

licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

V – Acompanhar o processo de proteção, nacional e/ou internacional, das criações 

desenvolvidas na Instituição, e o seu licenciamento nos órgãos competentes; 

VI – Estimular a transferência de conhecimento e tecnologias produzidas na Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna, visando ao desenvolvimento científico e tecnológico, produção de 

bens e processos inovadores; 

VII – Aproximar a comunidade acadêmica da Faculdade Santo Agostinho das organizações 

de base tecnológica e inovadoras de alta qualificação; 

VIII – Estabelecer parcerias entre os pesquisadores, os arranjos produtivos locais e as 

comunidades do entorno; 

IX – Fomentar e acompanhar ações de internacionalização e mobilidade acadêmica, docente 

e técnico-administrativa e de empreendedores vinculados ao trabalho do NE3 em Ciência, 

Tecnologia e Inovação; 

X – Incentivar o surgimento e o desenvolvimento de empreendimentos inovadores ou de base 

tecnológica e colaborar para a sua expansão nos mercados nacional e internacional; 

XI – Proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional aos alunos da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna, bem como facilitar sua inserção no mundo do trabalho; 

XII – Apoiar o desenvolvimento e a gestão dos empreendimentos integrantes e vinculados ao 

NE3; 
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XIII – Atrair empresas inovadoras ou de base tecnológica, em regime de cooperação, para 

desenvolver projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em produtos e processos; 

XIV – Promover e acompanhar o relacionamento da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

com empresas, em especial para as atividades que fomentam a inovação; 

XV – Identificar as demandas científicas e tecnológicas da comunidade regional, que 

oportunizem a interação com os cursos e programas da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna e a criação de empreendimentos no NE3; 

XVI – Apoiar parcerias entre a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e organizações 

públicas e privadas envolvidas com a pesquisa, o empreendedorismo, a inovação tecnológica 

e iniciativas voltadas à tecnologia social; 

XVII – Estimular a produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, que valorizem o 

desenvolvimento sustentável, em todas suas dimensões; 

XVIII – Apoiar e estimular ações inovadoras da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna em 

projetos de Empresas Incubadoras, Parque Tecnológicos, Polos de Inovação Regionais, 

Startups, Spin Off, e outros seguimentos equivalentes. 

XIX – Promover a integração entre empresas, alunos e egressos da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna; 

XX – Estabelecer maior confiança dos acadêmicos a serem formados pela Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna, no momento de concorrer às vagas no mercado de trabalho; 

XXI – Tornar os futuros profissionais a serem formados pela Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna mais competitivos junto ao mercado de trabalho; 

XXII – Orientar os acadêmicos no planejamento e desenvolvimento de seu projeto 

profissional (carreira); 

XXIII – Oportunizar estágios e empregos para os alunos e egressos da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna; 

 

Parágrafo único.  Para o cumprimento das atribuições e competências deste artigo, o NE3 

poderá desenvolver atividades conjuntas com as áreas respectivas de ensino, pesquisa, 

inovação, internacionalização e extensão. 

 

 

TÍTULO III 

DA GESTÃO DO NÚCLEO E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

 

Art. 5º. A Gestão do NE3 será realizada por docente ou colaborador administrativo nomeado 

por ato da Direção Geral, podendo ser constituída equipe de apoio, quando necessário. 

 

§ 1° - o Coordenador, deverá ter perfil docente ou técnico-administrativo; 

§ 2° - a equipe de apoio poderá constituída por, no mínimo, 3 (três) docentes representantes 

dos cursos de graduação e pós-graduação em andamento na instituição, bem como por 

discentes monitores. 

 

Art. 6º.  A Coordenação do NE3 terá as seguintes atribuições: 

 

I – Zelar pelo cumprimento dos objetivos do Núcleo; 

II – Representar a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna nas iniciativas de 

Empreendedorismo, Empregabilidade e Estágios, ou designar representante; 
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III – Aprovar as regulamentações necessárias à operacionalidade do Núcleo; 

IV – Propor à Direção Geral o planejamento físico-financeiro anual do Núcleo; 

V – Propor à Direção Geral proposta da criação de estruturas de apoio consideradas 

necessárias e convenientes ao desempenho das tarefas da gestão do núcleo; 

VI – Gerenciar as ações da equipe de apoio; 

VII – Consolidar relatórios das atividades do Núcleo e submeter à COPPEXII; 

VIII – Deliberar sobre o relatório anual de atividades de cada um dos empreendimentos do 

Núcleo; 

IX – Incluir no relatório anual de gestão da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, o 

relatório técnico e financeiro do Núcleo; 

X – Proporcionar apoio aos alunos e egressos para o pleno aproveitamento da experiência 

estudantil, potencializando sua formação profissional, acesso ao mercado de trabalho, dentro 

ou fora das empresas; 

X – Oferecer, para as empresas parceiras, mecanismos para disponibilizar vagas de estágio ou 

emprego aos alunos e egressos da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

XI – Coordenar e supervisionar as atividades do Núcleo, tendo em vista a consecução de seus 

objetivos; 

XII – Convocar e presidir reuniões do Núcleo; 

XIII – Emitir parecer acerca das propostas dos termos de convênio a serem firmados entre 

organizações concedentes de estágio e a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

XIV – Estabelecer parcerias institucionais com empresas que visem garantir a 

empregabilidade e capacidade empreendedora de alunos e egressos; 

XV – Propor modificações do presente Regulamento. 

 

Art. 7º. A Gestão do NE3 é responsável pela coordenação das ações do Núcleo, e são suas 

atribuições: 

 

I – Garantir o cumprimento dos objetivos do Núcleo definidos neste Regulamento; 

II – Apoiar o(a) Coordenador(a) nas suas atividades operacionais;  

III – Avaliar os projetos submetidos ao Núcleo; 

IV – Elaborar os relatórios de gestão, técnico e financeiro do Núcleo e encaminhar à 

COPPEXII; 

V – Acompanhar a execução dos projetos no âmbito do Núcleo; 

VI – Propor à COPPEXII a criação de estruturas de apoio consideradas necessárias ao 

desenvolvimento das atividades do Núcleo; 

VII – Elaborar o plano físico-financeiro anual do Núcleo; 

VIII – Propor à diretoria regulamentações necessárias à operacionalidade do Núcleo. 

 

Art. 8º.  A gestão do NE3 poderá receber apoio financeiro de instituições externas, por meio 

de parcerias, bem como de órgãos de fomento. 

 

 

TÍTULO IV 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 9º. Os recursos financeiros oriundos das atividades do NE3 deverão ser supervisionados 

pela Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e revertidos às suas atividades. 
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Parágrafo único. Os recursos financeiros do Núcleo poderão ser provenientes de: 

 

I – recurso orçamentário da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

II – aluguéis dos espaços edificados pelo Núcleo; 

III – ressarcimento pelo uso de infraestruturas de uso comum do Núcleo; 

IV – outros recursos financeiros destinados ao Núcleo. 

 

 

 

TÍTULO V 

DO ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

 

Art. 10. Todos os pedidos de proteção de criação intelectual feitos ao NE3 devem passar por 

um estudo de viabilidade econômica do produto, processo ou serviço inovador desenvolvido 

no âmbito da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

§ 1° O estudo de viabilidade econômica deverá ser realizado pela COPPEXII que poderá 

solicitar parecer técnico para aferir sobre viabilidade econômica. 

 

§ 2° A decisão sobre a extensão da proteção da criação intelectual para outros países será 

tomada pela Direção com parecer da gestão do NE3, observado o disposto no caput deste 

artigo. 

 

§ 3° Quando o resultado do estudo da viabilidade econômica recomendar a não proteção 

jurídica da criação intelectual, a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna poderá renunciar ao 

direito de requerer a respectiva proteção, cedendo gratuitamente ao pesquisador o direito de 

fazê-lo em seu nome. 

 

 

TÍTULO VI 

DA EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DAS CRIAÇÕES INTELECTUAIS 

PROTEGIDAS 

 

 

Art. 11. A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna poderá transferir, vender, licenciar ou 

realizar qualquer forma de acordo com terceiros, visando à exploração da criação intelectual 

desenvolvida em seu âmbito. 

 

Art. 12. Os rendimentos efetivamente auferidos pela Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

sob a forma de royalties, por meio da exploração econômica de suas criações intelectuais, 

terão sua participação regulada por meio de contratos ou instrumentos congêneres.  

 

Parágrafo único. Essa divisão de proventos aplica-se integralmente às propriedades 

intelectuais advindas de pesquisa e desenvolvimento internos à própria Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna ou à parte que lhe cabe em contratos com outras instituições. 
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TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 13. Cabe à Direção resolver todos os casos omissos nesse documento. 

 

Art. 14. O Regimento entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

 

 

Itabuna – Bahia, 30 de Outubro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


