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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAITB) 

CONSELHO SUPERIOR 
 

 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAITB N.º 07/2020, de 28 de Outubro de 2020 

 
 

 
 

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, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,  

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 Instituir o Regulamento do Comitê de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade Santo 
Agostinho de Itabuna, constante do Anexo Único desta Resolução, aprovado pelo Conselho Superior 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna – FASAI. 
 

 Regulamenta o Comitê de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade Santo Agostinho de 
Itabuna. 



 

             
 

 
 
 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

Art. 2º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições 

em contrário. 

 
 
Publicada em 28 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 28 de Outubro de 2020. 

 

 

 
 

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

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna  



 

             
 

 
 
 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

ANEXO ÚNICO 
 

REGULAMENTO DO COMITÊ DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO  
DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 

 
CAPÍTULO I 

DAS NORMAS GERAIS 
 
 

Art. 1º O Comitê de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna é órgão 
permanente de apoio ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade e ao Núcleo de 
Apoio Pedagógico e Experiência Docente da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, atuando 
como suporte à identificação das demandas de acessibilidade e de inclusão nos âmbitos interno 
e externo da instituição, bem como à propositura de ações para cumprimento do Plano 
Institucional de Acessibilidade. 
 
Art. 2º As atribuições do Comitê de Acessibilidade e Inclusão serão dispostas no presente 
Regulamento, bem como nas Políticas de Acessibilidade e de Inclusão elaboradas no âmbito da 
Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 
 

Art. 3º O Comitê de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna será 
composto por colaboradores administrativos, representante docente e dois representantes 
discentes da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, com mandato de 2 (dois) anos, havendo 
possibilidade de recondução por igual período. 
 
Art. 4º São membros do Comitê de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade Santo Agostinho de 
Itabuna: 
 

I. Coordenador do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade; 
II. Coordenador do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente; 

III. Coordenador Administrativo-Financeiro; 
IV. Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização; 
V. Representante do Setor de Tecnologia da Informação; 

VI. Representante do Núcleo de Apoio à Gestão; 
VII. Representante da Biblioteca; 

VIII. Representante da Secretaria Acadêmica; 
IX. Representante do Setor Comercial e Marketing; 
X. Representante docente de Curso de Graduação; 

XI. Dois representantes discentes de Curso de Graduação. 
 
§1º São membros natos aqueles dispostos nos itens a, b, c e d. 
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§2º Os membros constantes nos itens e, f, g, h, i e j serão nomeados por ato discricionário da 
Direção Geral, por indicação do líder do setor, quando for o caso. 
 
§3º Os membros do item k serão selecionados, de acordo com regras de edital publicado para 
esse fim. 
 
§4º A Coordenação do Comitê de Acessibilidade e Inclusão será desenvolvida pelo Coordenador 
do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade.  
 
§5º As atividades desenvolvidas pelos membros do Comitê de Acessibilidade e Inclusão são 
voluntárias, não havendo remuneração ou contrapartida a qualquer título. 
 
§6º Será concedido, ao final do mandato, certificado de participação no Comitê de 
Acessibilidade e Inclusão, com carga horária de 150 (cento e cinquenta) horas. 
 
 

CAPÍTULO III 
DOS OBJETIVOS, ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES 

 
 
Art. 5º O Comitê de Acessibilidade e Inclusão visa assegurar a Política de Diversidades, 
Acessibilidade e Inclusão da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, garantindo a todos os 
educandos a igualdade de condições para o acesso, a permanência na instituição de ensino e o 
acompanhamento do egresso no mundo do trabalho, respeitando as diferenças e as 
diversidades, especificamente, dos grupos em desvantagens sociais em que se encontram 
inseridas as pessoas com necessidades educacionais especiais, as diferenças de cor, raça, 
gênero e cultura. 
 
Art. 6º São objetivos do Comitê de Acessibilidade Inclusão: 
 

I. Implementar a Política de Inclusão e Diversidade da Faculdade Santo Agostinho de 
Itabuna, visando a promoção de valores democráticos de respeito à diferença e à 
diversidade; 

 
II. Consolidar o direito das pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual, físico 

motora, múltiplas deficiências e altas habilidades/superdotação para promover sua 
emancipação e inclusão nos sistemas de ensino; 

 
III. Com relação ao acadêmico com Transtorno do Espectro Autista – TEA: 

 
a) Superação do foco de trabalho nas estereotipias e reações negativas do acadêmico 

no contexto universitário, para possibilitar a construção de processos de significação 
da experiência escolar; 

b) Mediação pedagógica nos processos de aquisição de competências, por meio da 
antecipação da organização das atividades propostas em cada curso; 
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c) Organização de todas as atividades acadêmicas de forma compartilhada com os 
demais estudantes, evitando o estabelecimento de rituais inadequados, tais como: 
horário reduzido, intervalo em horário diferenciado, aula em espaços separados; 

d) Reconhecimento das faculdades como um espaço de aprendizagem que proporciona 
a conquista da autonomia e estimula o desenvolvimento das relações sociais e de 
novas competências, mediante as situações desafiadoras; 

e) Adoção de parâmetros individualizados e flexíveis de avaliação pedagógica, 
valorizando os pequenos progressos de cada acadêmico em relação a si mesmo e ao 
grupo em que está inserido; 

f) Interlocução permanente com a família, favorecendo a compreensão dos avanços e 
desafios enfrentados no processo de escolarização, bem como dos fatores 
extraescolares que possam interferir nesse processo; 

g) Intervenção pedagógica para o desenvolvimento das relações sociais e o estímulo à 
comunicação, oportunizando novas experiências ambientais, sensoriais, cognitivas, 
afetivas e emocionais; 

h) Identificação das competências de comunicação e linguagem desenvolvidas pelo 
acadêmico, vislumbrando estratégias visuais de comunicação, no âmbito da 
educação universitária, que favoreçam seu uso funcional no cotidiano acadêmico e 
demais ambientes sociais; 

i) Interlocução com a área clínica quando o acadêmico estiver submetido a tratamento 
terapêutico e se fizer necessária a troca de informações sobre seu desenvolvimento. 

 
IV. O reconhecimento, o respeito, o acolhimento, o diálogo e o convívio com a diversidade 

de orientações sexuais fazem parte da construção do conhecimento e das relações 
sociais de responsabilidade da escola como espaço formativo de identidades; 

 
V. Dar ênfase nas ações afirmativas para a inclusão da população negra e da comunidade 

indígena, para a valorização da diversidade de culturas e para os grupos em 
desvantagem ou vulnerabilidade social. 

 
VI. Viabilizar pesquisa e formação em torno da educação para as relações étnico-raciais, 

diversidade sexual e associativismo. 
 

VII. Fomentar ações sensibilizadoras na faculdade e na comunidade sobre a importância da 
Inclusão no espaço acadêmico, por meio de eventos, a serem realizados anualmente 
pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa, Pós-graduação, Extensão, Inovação e 
Internacionalização e, semestralmente, de forma interdisciplinar, sendo previstos, 
obrigatoriamente, em calendário acadêmico. 

 
VIII. Apoiar a publicação de trabalhos na temática da Acessibilidade, Inclusão e Diversidade. 

 
IX. Implementar estratégias diversas de divulgação do processo seletivo, de forma a 

considerar a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, o Código Braille e variadas formas de 
comunicação que atinjam os grupos em desvantagem social. 

  
X. Propor adaptação dos currículos de acordo com o estabelecido na Lei nº. 11.645/08 que 
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prevê a inclusão obrigatória das temáticas História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
no ensino. 

 
XI. Avaliar a necessidade de aquisição e elaboração de recursos didáticos para eliminar as 

barreiras de aprendizagem dos estudantes com necessidades educacionais específicas. 
 

XII. Garantir nos Projetos Pedagógicos de Curso - PPC, a organização, a operacionalização e 
a aplicação de concepções, condições, métodos, estratégias, procedimentos e inter-
relações com respeito ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), tanto no 
âmbito pedagógico quanto nos aspectos biopsicossociais; 

 
XIII. Assessorar a trajetória acadêmico-profissional do (a) estudante egresso (a) por 

intermédio de orientação, avaliação e levantamento de dados estatísticos para subsidiar 
a inserção deste (a) no mundo do trabalho. 

 
XIV. Propor qualificação dos professores, colaboradores nas metodologias, ferramentas e 

técnicas utilizadas no processo de inclusão social de pessoas em desvantagem social. 
 

XV. Desenvolver projetos de inclusão sociodigital para a comunidade interna e externa da 
Faculdade Santo Agostinho, com a finalidade de promover a cidadania dos(as) 
estudantes. 

 
XVI. Elaborar cartilha sobre Acessibilidade, Inclusão e Diversidade, propiciando sua ampla 

socialização. 
 

XVII. Articular as ações de educação especializada, estabelecendo mecanismos de 
cooperação com a política de educação para o trabalho, em parcerias com organizações 
governamentais e não-governamentais. 
 

 
Art. 7º O Comitê de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
desenvolverá ações e programas integrados ao campo do ensino, da pesquisa e da extensão, 
tendo como esteio 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. 
 
Parágrafo único. São atribuições a serem desenvolvidas pelo Comitê de Acessibilidade e 
Inclusão: 
 

I. Propor a promoção de cursos para a sensibilização e a capacitação de professores e 
técnicos administrativos para trabalhar e valorizar as diferenças e a diversidade 
humana. Trata-se de reconhecer as diferenças construídas pelas questões sócio-
político-econômico - étnico e cultural, que configuram as situações de desigualdade 
existente na sociedade brasileira. 

 
II. Buscar uma transformação das atitudes preconceituosas, racistas e da tolerância entre 
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os envolvidos, estimulando o pleno desenvolvimento das potencialidades de todos os 
sujeitos no processo educacional; 

 
III. Promover eventos inclusivos para a valorização das diferenças e diversidade humana e 

dos princípios de cidadania; 
 

IV. Estimular a sensibilização e capacitação de colaboradores sobre a educação inclusiva 
com toda a Instituição para a recepção, orientação, e acolhimento dos grupos em 
desvantagens sociais; 

 
V. Realizar estudos multidisciplinares e de interlocução social com a comunidade interna e 

externa, voltado ao desenvolvimento de pesquisas e organização de publicações, 
destinados a difusão e à análise técnica e reflexiva das experiências de ações afirmativas 
para acesso, permanência e acompanhamento do egresso; 

 
VI. Promover a realização de censo socioeconômico, pessoas com necessidades especiais e 

étnico da comunidade externa e interna atendida pelo Campus;  
 

VII. Responsabilizar-se pelo reconhecimento das desigualdades, pela valorização da 
diversidade e eleger as prioridades de ações junto à comunidade que está no entorno 
de cada campus; 

 
VIII. Criar espaços para discussões e reflexões frente à realidade regional na qual estamos 

inseridos, oportunizando espaços de diálogo, construção do conhecimento e de 
tecnologias importantes para o desenvolvimento da sociedade; 

 
IX. Viabilizar ações inclusivas para o reconhecimento, o respeito, o acolhimento, o diálogo 

e o convívio com a diversidade de orientações sexuais, como parte da construção do 
conhecimento e das relações sociais de responsabilidade da escola como espaço 
formativo de identidades. Dentre eles, citam-se homens e mulheres para que recebam 
tratamento igualitário e que repercutem na formação identitária de cada indivíduo; 

 
X. Estabelecer ações, eventos que visem estimular a construção de espaços de tolerância, 

tendo presente o sentimento de alteridade para uma perspectiva emancipatória dos 
sujeitos. Nesta perspectiva trabalhar as questões de gênero e sexualidade em um 
contexto da transversalidade e por meio da Educação em Saúde; 

 
XI. Propor a realização de cursos de LIBRAS e de BRAILLE para todos os colaboradores e 

educandos da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 
 

XII. Realizar ações para promoção do respeito às particularidades regionais e às condições 
de sustentabilidade promovida pelas diferentes culturas, incluindo as Políticas Inclusivas 
para a Comunidades Indígenas, da multietnicidade da sociedade brasileira, e das demais 
pessoas em desvantagem social;  

 
XIII. Propor a criação de grupos de estudos nas áreas de acessibilidade e inclusão. 
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Art. 8º Todas as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Acessibilidade e Inclusão deverão ser 
registradas por sua coordenação. 
 
Art. 9º O presente Regulamento entrará em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho 
Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI. 
 
 

Itabuna – Bahia, 28 de Outubro de 2020. 
 

 
 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Diretor Geral  


