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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 09/2020, 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 promover melhorias operacionais no que se refere ao atendimento aos públicos 
interno e externo; 

 a necessidade de desenvolvimento das qualidades de coordenador gestor; 

 o desenvolvimento de ações para a elaboração e consolidação de processos e procedimentos 
operacionais no âmbito de gestão educacional, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir o Regimento do Núcleo de Excelência Operacional da Faculdade Santo Agostinho de 
Itabuna, constante do Anexo Único desta Resolução, aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna – FASAI. 
 

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 

  

 Regulamenta o Núcleo de Excelência Operacional da Faculdade Santo Agostinho de 
Itabuna. 
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REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL 

NEO 

 

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE E DA GESTÃO DO NEO 

1.1. O Núcleo de Excelência Operacional é órgão criado no âmbito da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional, com 

o objetivo de promover a melhoria constante dos processos administrativos e acadêmicos. 

1.2 O Núcleo de Excelência Operacional será coordenador por colaborador efetivo da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, nomeado por ato do Diretor da instituição, vigorando 

até publicação de ato em sentido contrário. 

1.3. Em caso de ausências eventuais, caberá ao próprio Coordenador indicar o seu substituto 

dentre os demais membros da IES e o respectivo período de substituição, após anuência do 

Diretor. 

 

CAPÍTULO II – DAS ATRIBUIÇÕES DO NEO 

2.1. Compete ao Comitê de Excelência Operacional:  

I - Zelar para que a IES tenha estrutura e práticas, que assegurem a efetividade no 

gerenciamento da continuidade operacional;  

II - Acompanhar os benefícios de projetos de eficiência operacional;  

III - Alcançar qualidade da prestação do serviço e satisfação do cliente; 

IV – Buscar se fazer tudo com o menor custo, melhor qualidade e sempre de forma 

sustentável;  

V - Alcançar resultados e adesões que fortalecem as decisões estratégicas;  

VI - Transformar a estratégia em tarefa de todos; 

VII - Preparar comunicação adequada para que todas as partes interessadas conheçam 

antecipadamente quais são os resultados esperados do projeto e consigam identificar 

claramente não só sua contribuição individual, mas também em que pontos se beneficiarão 

dos resultados de uma boa execução; 

 VIII - Acompanhar o Modelo de Gestão AFYA, assegurando a padronização de processos, 

políticas e de melhores práticas para viabilizar operações continuamente mais produtivas e 

seguras;  

IX - Elaborar e expor anualmente as ações do Núcleo de Excelência Operacional para todos da 

IES;  
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X - Opinar sobre demais temas de sua competência.  

2.2. O coordenador do Núcleo de Excelência deverá ter acesso a todas as informações e 

documentos necessários ao exercício das suas atribuições. 

 

 

CAPÍTULO III – ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO NEO 

3.1. Compete ao Coordenador do Núcleo de Excelência Operacional 

I - Dirigir e coordenar os trabalhos do Núcleo de Excelência Operacional, inclusive a elaboração 

de pareceres, quando necessário, e atas;  

II - Dar conhecimento prévio das ações do Núcleo para a Diretoria da IES, bem como submeter, 

anualmente, à Direção o plano de trabalho do Núcleo referente ao exercício em curso; 

III – Definir pautas e convocar os colaboradores, quando necessário, para reuniões ordinárias; 

IV - Coordenar o relacionamento e a interação com a direção em relação aos assuntos de 

competência do Núcleo, reportando os avanços dos projetos;  

V - Zelar pelo fiel cumprimento do presente Regimento Interno. 

 

 

CAPÍTULO IV – DAS REUNIÕES DO NEO 

4.1. O Coordenador do Núcleo de Excelência Operacional se reunirá com os demais 

colaboradores, quando necessário, mediante a convocação com 5 (cinco) dias úteis de 

antecedência.  

4.2. A convocação caberá sempre ao Coordenador, que definirá as pautas das reuniões. 

4.3. A convocação deverá ser realizada por meio dos canais de comunicação da IES, contendo 

a pauta da reunião e o material de apoio, se for o caso. 

4.4. Após a convocação do Coordenador à reunião, fica vedada a inclusão de assunto na pauta 

da reunião, bem como a inclusão ou qualquer alteração nos respectivos materiais de apoio. 

4.5. As reuniões serão realizadas no endereço da IES, por videoconferência ou em local 

previamente definido. 

4.6. Cada reunião deverá estar registrada em ata aprovada e assinada pelos presentes à 

reunião, e arquivada na IES sob responsabilidade do Coordenador do Núcleo.  
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CAPÍTULO V – DA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO 

5.1. As alterações das normas relativas ao funcionamento do Núcleo serão definidas pela 

Direção da IES juntamente com o coordenador do NEO. 

5.2. Qualquer colaborador poderá sugerir a discussão e alteração do presente Regimento 

Interno, a qualquer tempo, verificada a necessidade de sua adequação. Essa proposta de 

alteração deverá ser encaminhada ao Coordenador do NEO e à Direção da IES, visando a sua 

aprovação. 

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pela Coordenação do NEO e 

pela Direção da IES. 

6.2. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Itabuna – Bahia, 01 de outubro de 2020. 

 

Publicado em 01 de outubro de 2020. 
Diretor Geral: Luciano de Oliveira Souza Tourinho 


