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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAITB) 

CONSELHO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAITB N.º 05/2020 

 

 Aprova e institui a Política de Diversidades, Acessibilidade e Inclusão da Faculdade Santo 
Agostinho de Itabuna. 

 

 

 

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

atribuições, que lhe são conferidas pelo Regimento Geral, e considerando o estabelecido na 

Portaria Nº 544, de 16 de junho de 2020 e Parecer CNE/CP nº 5/2020 publicado no DOU de 01 

de junho de 2020, 

 

CONSIDERANDO: 

 a necessidade de assegurar o compromisso com as políticas públicas de Estado, 

concordando as políticas institucionais constantes no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e no Regimento Interno, bem como diretrizes nacionais da educação 

inclusiva, tendo como objetivo consolidar a democracia e a ampliação da cidadania; 

 a necessidade de desenvolver ações e programas integrados ao campo do ensino, da 

pesquisa e da extensão, tendo como ponto central a consagração da cultura dos direitos 

fundamentais à dignidade humana, da melhoria da qualidade educacional, da defesa da 

formação de valores essenciais para o convívio em sociedade e da garantia de direito à 

igualdade de oportunidades; 

 a defesa de uma educação pautada na crença de que o aprendizado pode contribuir com 

as dimensões referentes às habilidades técnicas e competências sociais em seus aspectos 

cognitivos, afetivos e morais, vislumbrando, portanto, a formação efetiva de jovens, de 

mulheres e de homens que tenham como princípio formativo o combate ao racismo e a 

qualquer outro tipo de discriminação; 

 o desenvolvimento de ações pedagógicas, científicas e extensionistas, com vistas à 

formação de valores ético-humanísticos, voltados à consolidação de uma sociedade 

mais justa e solidária, abrangendo as questões de gênero, de etnia, de raça, de orientação 

sexual, da pessoa com deficiência, da educação ambiental, das comunidades indígenas, 

ciganas e quilombolas, da garantia dos direitos humanos em nossa sociedade. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nos termos deliberados pelo Conselho Superior, aprovar e instituir a Política de 

Diversidades, Acessibilidade e Inclusão da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 
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Art. 2º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 
 

Publicada em 20 de agosto de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 20 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

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

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

 


