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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 11/2020, de 28 de Outubro de 2020. 

 Aprova as Políticas de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna. 

 

 

 

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 fixar regras gerais e diretrizes para o desenvolvimento das ações, 

cursos e demais atividades de pesquisa, pós-graduação, extensão e inovação no 

âmbito da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 

 

RESOLVE: 

 
 

Art. 1.º Instituir as Políticas de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna, constante do Anexo Único desta Resolução, aprovado pelo 

Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna – FASAI. 

 

Art. 2.º 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 
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1. PREÂMBULO 

 

 As atividades de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação das 

instituições de ensino superior integrantes do grupo educacional são gerenciadas 

pela Diretoria de Ensino da Afya e planejadas, executadas e implementadas pelas 

coordenações e núcleos locais de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação, 

sob supervisão das respectivas Pró-reitorias e Diretorias de Graduação. 

 Os núcleos locais de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação podem 

ser constituídos na forma de um ou mais setores, de maneira que contemplem uma 

ou mais dentre esses segmentos. 

 A existência de um setor na unidade de ensino que gerencie a pós-

graduação ficará condicionada à demanda local e à existência desse nível de 

ensino na unidade; por outro lado, será obrigatória a existência se setor(es) 

específico(s) para o gerenciamento das atividades de inovação, pesquisa e 

extensão. 

 Com base no que é preceituado pelo Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa (INEP, 2017) e no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES, 2004), estabelece-se como objetivo deste documento: 

 

1.1 Objetivo 

Regulamentar as políticas institucionais que norteiam as ações acadêmico-

administrativas para a pesquisa e iniciação científica, a inovação tecnológica e o 

desenvolvimento artístico e cultural nas unidades educacionais da Afya, com 

ênfase na divulgação no meio acadêmico e no estímulo a programas de bolsas 

mantidos com recursos próprios e de agências de fomento, possibilitando a prática 

de ações inovadoras. 

 

 Como premissa básica para a realização de tais políticas, deverá haver a 

mobilização de todos os segmentos acadêmicos (discente, docente e técnico-

administrativo) no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, especialmente os 
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servidores e setores responsáveis diretamente pelo gerenciamento das ações em 

nível de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação. 

 As políticas aqui estabelecidas alicerçam-se em função das ações 

formuladas de acordo com as potencialidades e nas práticas já existentes nas 

unidades educacionais, bem como contemplam as características e necessidades 

locais de cada unidade de ensino. 

 

2. COMPETÊNCIAS 

 

2.1. ÁREA RESPONSÁVEL E RESPONSABILIDADES - Compete à Diretoria de 

Ensino da Afya: 

 

I. Propor as políticas de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação 

gerais do grupo educacional, ouvidas as unidades de ensino; 

II.  Encaminhar as políticas de inovação, pesquisa, extensão e pós-

graduação ao Conselho Administrativo da Afya para análise, discussão e 

aprovação, quando for o caso; 

III. Propor normas e regulamentos específicos para a execução das 

atividades correspondentes às políticas de inovação, pesquisa, extensão 

e pós-graduação; 

IV. Articular as políticas aprovadas pelo Conselho Administrativo com outras 

instituições que possam agregar valores às ações a serem executadas; 

V. Realizar análise de mercado para a oferta de cursos de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu com o apoio de órgãos diretamente 

relacionados à oferta em questão; 

VI. Propor diretrizes para criação e indexação de periódicos impressos e 

eletrônicos de caráter técnico-científico; 

VII. Propor ações de incentivo à realização de projetos, cursos e programas 

no âmbito da pesquisa, extensão e pós-graduação; 

VIII. Propor ações para captação de recursos no campo da inovação, da 

pesquisa e da extensão, em âmbitos interno e externo ao grupo 

educacional; 
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IX. Avaliar as propostas de criação e de extinção dos cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu; 

X. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e controle das atividades 

de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação; 

XI. Acompanhar e incentivar a participação das unidades educacionais em 

chamadas públicas para financiamento de propostas de inovação, 

pesquisa, extensão e publicação de materiais técnico-científicos; 

XII. Acompanhar a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão à 

comunidade juntamente com as Pró-reitorias e Diretorias de Graduação; 

XIII. Incentivar e sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância 

das atividades de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação; 

XIV. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Administrativo da Afya; 

XV. Executar outras ações que forem confiadas à Diretoria de Ensino pelo 

Conselho Administrativo da Afya. 

 

2.2. ABRANGÊNCIA - Compete às Unidades de Ensino da Afya: 

 

I. Planejar, revisar e executar as políticas de inovação, pesquisa, extensão 

e pós-graduação de acordo com as diretrizes gerais do Grupo Afya; 

II. Encaminhar as decisões sobre as políticas de inovação, pesquisa, 

extensão e pós-graduação às coordenações e núcleos responsáveis pela 

sua execução; 

III. Supervisionar as ações de inovação, pesquisa, extensão e pós-

graduação dentro da unidade educacional; 

IV. Inteirar-se das normas e regulamentos específicos para a execução das 

atividades correspondentes às políticas de inovação, pesquisa, extensão 

e pós-graduação; 

V. Propor políticas de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação ou 

alterações nas políticas existentes à Diretoria de Ensino da Afya; 

VI. Auxiliar a Diretoria de Ensino na análise de mercado para a oferta de 

cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu; 
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VII. Encaminhar propostas à Diretoria de Ensino da Afya para criação e 

indexação de periódicos impressos e eletrônicos de caráter técnico-

científico; 

VIII. Incentivar a realização de projetos, cursos e programas no âmbito da 

pesquisa, extensão e pós-graduação; 

IX. Acompanhar as ações para captação de recursos no âmbito da inovação, 

da pesquisa e da extensão, em âmbitos interno e externo ao grupo 

educacional; 

X. Propor a criação e a extinção dos cursos de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu; 

XI. Executar mecanismos de acompanhamento e controle das atividades de 

inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação; 

XII. Acompanhar e incentivar a participação das unidades educacionais em 

chamadas públicas para financiamento de propostas de inovação, 

pesquisa, extensão e publicação de materiais técnico-científicos; 

XIII. Promover a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão à 

comunidade juntamente com as coordenações e núcleos responsáveis 

por tais; 

XIV. Incentivar e sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância 

das atividades de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação; 

XV. Cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria de Ensino da Afya; 

XVI. Executar outras ações que forem confiadas pela Diretoria de Ensino. 

 

2.3. Compete às Coordenações e Núcleos de Inovação, Pesquisa, Extensão e Pós-

graduação: 

 

I. Executar as políticas de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação 

gerais emanadas pela Diretoria de Ensino da Afya; 

II. Inteirar-se das normas e regulamentos específicos para a execução das 

atividades correspondentes às políticas de inovação, pesquisa, extensão 

e pós-graduação; 



 

              
 

 
 
 

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

III. Auxiliar a Pró-reitoria ou Diretoria de Graduação na análise de mercado 

para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu; 

IV. Encaminhar propostas à Pró-reitoria ou Diretoria de Graduação para 

criação e indexação de periódicos impressos e eletrônicos de caráter 

técnico-científico; 

V. Incentivar a realização de projetos, cursos e programas no âmbito da 

pesquisa, extensão e pós-graduação; 

VI. Executar as ações para captação de recursos no âmbito da inovação, da 

pesquisa e da extensão, em âmbitos interno e externo ao grupo 

educacional; 

VII. Propor a criação e a extinção dos cursos de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu à Pró-reitoria ou Diretoria de Graduação; 

VIII. Documentar e relatar as atividades de inovação, pesquisa, extensão e 

pós-graduação, reportando-se à Pró-reitoria ou Diretoria de Graduação 

sempre que necessário; 

IX. Incentivar a participação dos docentes e discentes em chamadas 

públicas para financiamento de propostas de inovação, pesquisa, 

extensão e publicação de materiais técnico-científicos; 

X. Trabalhar em consonância com as coordenações de cursos no sentido 

de promover a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão à 

comunidade; 

XI. Incentivar e sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância 

das atividades de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação; 

XII. Cumprir e fazer cumprir as decisões da Pró-reitoria ou Diretoria de 

Graduação; 

XIII. Executar outras ações que forem confiadas pela Pró-reitoria ou Diretoria 

de Graduação. 

 

3. DESCRIÇÃO - DIRETRIZES GERAIS PARA INOVAÇÃO, PESQUISA, 

EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

3.1. DIRETRIZES PARA A INOVAÇÃO 
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I. Entende-se por inovação toda ação diferenciada, exitosa ou recente, 

identificada especialmente quando envolve recursos tecnológicos ou se 

refere a alguma prática que comprovadamente apresenta êxito. No caso 

da inovação tecnológica, “refere-se ao processo de invenção, 

adaptação, mudança ou evolução da atual tecnologia, melhorando 

e facilitando a vida ou o trabalho das pessoas.” No caso da ação 

inovadora, “relaciona-se com a adoção de práticas e procedimentos 

que oportunizem a criação ou o desenvolvimento de novos 

produtos ou ideias e permitam a melhoria de processos, apontando 

para ganhos de eficiência e para a adaptação inédita a situações que 

se apresentem.” (GLOSSÁRIO DOS INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO EXTERNA – INEP, 2018) 

II. As atividades de inovação do Grupo Afya têm por objetivo: estimular o 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento de processos, produtos e 

tecnologias;  atuar em sinergia com ambientes promotores de inovação, 

assim como desenvolver mecanismos de geração de empreendimentos; 

incentivar o empreendedorismo; fomentar a iniciação tecnológica de 

acadêmicos de graduação e pós-graduação das unidades de ensino; 

promover a interpretação e a produção de conhecimentos; contribuir para 

o aperfeiçoamento docente; fortalecer a qualidade do ensino ofertado;  

promover a transmissão dos resultados das atividades de inovação 

tecnológica para a sociedade. 

III. As práticas de inovação devem ser realizadas em todas as unidades 

educacionais da Afya, através da criação de pelo menos um Núcleo de 

Inovação em cada instituição. Os núcleos de inovação se caracterizam 

por grupos de servidores (docentes e/ou técnicos-administrativos) 

responsáveis pela implantação, execução, acompanhamento e avaliação 

das ações de inovação. 

IV. A composição dos membros do Núcleo de Inovação deve ter como foco 

a potencialidade para lidar diretamente com os seguintes aspectos: 

gestão da inovação com base nos marcos regulatórios; consolidação de 
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convênios e parcerias de cooperação técnica e de prestação de serviços 

de assistência técnica e científica; propriedade intelectual e registro de 

marcas e patentes; incubação de empresas; e correlatos.    

V. Cada Núcleo de Inovação reger-se-á por normas internas próprias, em 

consonância com as diretrizes gerais estabelecidas pela Diretoria de 

Ensino da Afya. 

VI. Todas as ações relacionadas ao Núcleo de Inovação serão 

supervisionadas e gerenciadas pela Pró-reitoria ou Diretoria de 

Graduação local, que reportará à Diretoria de Ensino da Afya quaisquer 

necessidades relacionadas ao pleno desenvolvimento das atividades. 

VII. Cada Núcleo de Inovação deverá apresentar em sua constituição, no 

mínimo, os seguintes componentes, nomeados através de portaria: 

i) um coordenador, com perfil docente ou técnico-administrativo; 

ii) uma equipe de apoio constituída por, no mínimo, 3 (três) docentes 

representantes dos cursos de graduação e pós-graduação em 

andamento na unidade de ensino. 

VIII. Cada Núcleo de Inovação deve elaborar e manter sob sua guarda: 

i) um livro de atas de reuniões de acordo com as necessidades 

locais; 

ii) um portfólio de atividades desenvolvidas pelo setor; 

iii) um arquivo de projetos desenvolvidos no setor, contendo: 

descrição das atividades, formas de encaminhamento e 

aprovação, relatórios parciais e finais, avaliação de resultados; 

iv) outros documentos necessários ao setor, de acordo com as 

características locais. 

IX. A seleção de projetos e atividades a serem desenvolvidas no setor 

deverá acontecer semestralmente, para propostas com vigência de até 1 

(um) ano, através da publicação de editais específicos para tal, 

obedecendo a um cronograma previamente estabelecido pela equipe do 

Núcleo de Inovação, com ampla divulgação dos critérios de seleção e 

comprovação desta em portfólio. 
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X. Os Núcleos de Inovação deverão conceder anualmente: prêmios, bolsas, 

descontos em mensalidades e/ou outras formas de incentivo para os 

projetos e atividades que tiverem maior destaque em termos acadêmicos, 

especialmente sob o critério de resultar ações de maior impacto para a 

comunidade externa à instituição de ensino, com ênfase para os 

aspectos de: 

i) acessibilidade atitudinal – dimensão da conscientização e da 

convivência com a diversidade humana; 

ii) acessibilidade comunicacional – utilização de recursos para 

diminuição das barreiras humanas na comunicação interpessoal; 

iii) acessibilidade digital – apresentação de informação em formatos 

tecnológicos alternativos; 

iv) acessibilidade instrumental – emprego de tecnologia assistiva 

incorporada a recursos tradicionais; 

v) acessibilidade metodológica – inovação de métodos, teorias e 

técnicas de ensino/aprendizagem. 

XI. Os Núcleos de Inovação deverão executar todas as atividades em 

consonância com os trabalhos realizados pelo Núcleo de 

Empreendedorismo ou Parque Tecnológico existente na unidade de 

ensino. 

XII. Qualquer produto de inovação que tenha resultado de atividades 

realizadas no âmbito da unidade de ensino da Afya ou com o emprego 

de seus recursos, meios, dados, informações, conhecimentos e/ou 

equipamentos poderá ser objeto de proteção dos direitos de propriedade 

intelectual. 

XIII. A unidade de ensino poderá compartilhar o direito de propriedade 

intelectual com outras pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 

estrangeiras, co-participantes dos produtos de inovação desenvolvidos 

com compartilhamento de conhecimentos e instalações, desde que 

expressamente previsto em cláusula específica, constante em contrato 

ou acordo celebrado entre os partícipes. 
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XIV. É de responsabilidade do Núcleo de Inovação requerer a proteção da 

propriedade intelectual sobre produto de inovação obtido no âmbito da 

unidade de ensino. 

 

3.2. DIRETRIZES PARA A PESQUISA 

 

I. Entende-se por pesquisa o planejamento, a prática e a avaliação 

metódica e controlada de procedimentos que gerem conhecimentos 

em todas as áreas do saber, bem como habilitam docentes e discentes 

a desenvolver conhecimentos necessários à sua inserção e/ou 

continuidade no universo acadêmico de produção do conhecimento. 

II. As práticas de pesquisa e iniciação científica devem ser realizadas em 

todas as unidades da Afya, gerenciadas por uma Coordenação de 

Pesquisa, sob responsabilidade de um servidor com perfil docente com 

titulação mínima de mestre. 

III. Paralelamente às atividades de iniciação científica, que envolvem alunos 

no nível de graduação, as unidades de ensino devem incentivar a prática 

da iniciação científica júnior, envolvendo alunos do ensino médio da 

região, especialmente os de escolas públicas. 

IV. O Coordenador de Pesquisa deverá ser auxiliado por uma comissão de 

acompanhamento e avaliação de pesquisa, constituída por pelo menos 3 

(três) docentes dos cursos de graduação e de pós-graduação, quando 

for o caso, a ser presidida por aquele, devendo a equipe ser nomeada 

através de portaria. 

V. Cada Coordenação de Pesquisa reger-se-á por normas internas 

próprias, em consonância com as diretrizes gerais estabelecidas pela 

Diretoria de Ensino da Afya. 

VI. Todas as ações relacionadas à Coordenação de Pesquisa serão 

supervisionadas e pela Pró-reitoria ou Diretoria de Graduação local, que 

reportará à Diretoria de Ensino da Afya quaisquer necessidades 

relacionadas ao pleno desenvolvimento das atividades de pesquisa e 

iniciação científica. 
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VII. As normas internas próprias de cada Coordenação de Pesquisa devem, 

obrigatoriamente, contemplar os seguintes itens: 

i) Captação de recursos financeiros para fomento às atividades de 

pesquisa e iniciação científica; 

ii) Divulgação de editais e oportunidades de desenvolvimento de 

atividades de pesquisa científica; 

iii) Formas de apoio à participação de docentes e discentes em 

eventos científicos, especialmente com apresentação de trabalhos 

e publicação nos anais dos eventos; 

iv) Regulamentação institucional e normatização técnico-

metodológica dos trabalhos de conclusão de curso, em nível de 

graduação e de pós-graduação; 

v) Gerenciamento e acompanhamento da criação e indexação das 

publicações institucionais de caráter técnico-científico, em formato 

impresso e eletrônico. 

VIII. Os procedimentos de pesquisa e iniciação científica deverão estar em 

consonância com as atividades desenvolvidas no âmbito da graduação e 

da pós-graduação da unidade de ensino, quando houver. 

IX. Caberá à Coordenação de Pesquisa de cada unidade, em articulação 

com a Biblioteca local, montar e gerenciar o Repositório de Trabalhos de 

Conclusão de Curso em formato digital, com acesso aos trabalhos para 

os públicos interno e externo de forma fácil, ampla e gratuita. 

X.         Cada Coordenação de Pesquisa deve elaborar e manter sob sua guarda: 

i) um livro de atas de reuniões de acordo com as necessidades 

locais; 

ii) um portfólio de atividades desenvolvidas pelo setor; 

iii) um arquivo de projetos desenvolvidos no setor, contendo: 

descrição das atividades, formas de encaminhamento e 

aprovação, relatórios parciais e finais, avaliação de resultados; 

iv) outros documentos necessários ao setor, de acordo com as 

características locais. 
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XI. A seleção de projetos e atividades a serem desenvolvidas no setor 

deverá acontecer anualmente, através da publicação de editais 

específicos para tal, obedecendo a um cronograma previamente 

estabelecido pela Coordenação de Pesquisa, com ampla divulgação dos 

critérios de seleção e comprovação desta em portfólio. 

XII.  As Coordenações de Pesquisa deverão conceder anualmente: prêmios, 

bolsas, descontos em mensalidades e/ou outras formas de incentivo para 

os projetos que tiverem maior destaque em termos acadêmicos, 

especialmente sob o critério de resultar ações de maior visibilidade na 

comunidade científica externa à instituição de ensino. 

XIII. Os projetos de pesquisa desenvolver-se-ão estritamente dentro das 

linhas de pesquisa estabelecidas dentro de cada curso através da 

respectiva Coordenação, consultado o NDE (Núcleo Docente 

Estruturante) no caso dos cursos de graduação e o corpo docente no 

caso dos cursos de pós-graduação. Estabelece-se uma média de 3 (três) 

linhas de pesquisa por curso, de acordo com as características e 

demandas deste. 

XIV. A Pró-reitoria ou Diretoria de Graduação de cada unidade deverá, 

quando for o caso, acompanhar a regularidade das atividades 

desenvolvidas pelo CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) e pelo CEUA 

(Comissão de Ética no Uso de Animais), reportando à Diretoria de Ensino 

da Afya qualquer irregularidade ou necessidade de regularização junto 

aos órgãos nacionais competentes. 

XV. Os grupos de pesquisa formados a partir das linhas de pesquisa 

estabelecidas no âmbito dos cursos deverão integrar o Diretório de 

Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP), vinculado ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), identificados como 

um conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em torno de 1 

(uma) ou, eventualmente, 2 (duas) lideranças, cujo fundamento 

organizador é a experiência, o destaque e a liderança no terreno 

científico ou tecnológico. 
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3.3. DIRETRIZES PARA A EXTENSÃO 

 

I. Entende-se por extensão o conjunto de programas, projetos, cursos, 

oficinas, eventos, atividades de prestação de serviços e atividades 

de elaboração e difusão de publicações e outros produtos 

acadêmicos, realizados dentro das seguintes áreas temáticas: a) 

comunicação, b) cultura, c) direitos humanos e justiça, d) educação, 

e) meio ambiente, f) saúde, g) tecnologia e produção e h) trabalho. 

(RENEX – Rede Nacional de Extensão, 2016).  

II. As práticas de extensão devem ser realizadas em todas as unidades da 

Afya, gerenciadas por uma Coordenação de Extensão, sob 

responsabilidade de um servidor com perfil docente com titulação mínima 

de especialista. 

III. O Coordenador de Extensão deverá ser auxiliado por uma comissão de 

acompanhamento e avaliação de extensão, constituída por pelo menos 

3 (três) docentes dos cursos de graduação e de pós-graduação, quando 

for o caso, a ser presidida por aquele, devendo a equipe ser nomeada 

através de portaria. 

IV. Cada Coordenação de Extensão reger-se-á por normas internas 

próprias, em consonância com as diretrizes gerais estabelecidas pela 

Diretoria de Ensino da Afya. 

V. Todas as ações relacionadas à Coordenação de Extensão serão 

supervisionadas pela Pró-reitoria ou Diretoria de Graduação local, que 

reportará à Diretoria de Ensino da Afya quaisquer necessidades 

relacionadas ao pleno desenvolvimento das atividades de extensão. 

VI. As normas internas próprias de cada Coordenação de Extensão devem, 

obrigatoriamente, contemplar os seguintes itens: 

i) Captação de recursos financeiros para fomento às atividades de 

extensão; 

ii) Divulgação de editais e oportunidades de desenvolvimento de 

atividades de extensão; 
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iii) Formas de apoio à participação de docentes e discentes em 

eventos sociais; 

iv) Gerenciamento e acompanhamento das atividades acadêmicas 

de caráter extensionista, com destaque para as semanas 

acadêmicas dos cursos de graduação e a Semana de 

Responsabilidade Social, evento anual instituído pela ABMES – 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Com 

relação a esta última, cada unidade de ensino deve cadastrar as 

ações da Semana no site da ABMES para obtenção do Selo 

Instituição Socialmente Responsável. 

VII. As atividades de extensão deverão estar em consonância com as 

atividades desenvolvidas no âmbito das coordenações dos cursos de 

graduação, especialmente as relativas a: 

i) Educação das relações étnico-raciais; 

ii) Educação ambiental e sustentabilidade; 

iii) Direitos Humanos; 

iv) Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

VIII. Sobre cada um dos itens acima, a Coordenação de Extensão deverá 

manter portfólio próprio para documentação das políticas internas e das 

atividades realizadas. 

IX. Caberá à Coordenação de Extensão de cada unidade, em articulação 

com o setor de marketing e divulgação, alimentar o site institucional com 

informações sobre as atividades desenvolvidas no âmbito da extensão. 

X. Cada Coordenação de Extensão deve elaborar e manter sob sua guarda: 

i) um livro de atas de reuniões de acordo com as necessidades 

locais; 

ii) um arquivo de atividades desenvolvidas no setor, contendo: 

descrição das atividades, formas de encaminhamento e 

aprovação, relatórios parciais e finais, avaliação de resultados; 

iii) outros documentos necessários ao setor, de acordo com as 

características locais. 
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XI. As Coordenações de Extensão deverão conceder anualmente: prêmios, 

bolsas, descontos em mensalidades e/ou outras formas de incentivo para 

as atividades que tiverem maior destaque em termos acadêmicos, 

especialmente sob o critério de resultar ações de maior visibilidade na 

comunidade externa à instituição de ensino. 

 

3.4. DIRETRIZES PARA A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

I. A pós-graduação é uma forma de educação continuada e deve ser regida 

por normas próprias dentro das unidades educacionais da Afya, 

regulamentada pela Diretoria de Ensino e implementada através da Pró-

reitoria ou Diretoria de Graduação de cada unidade. 

II. Todo curso de pós-graduação lato sensu deve ter seu registro no 

Cadastro Nacional de Cursos de Especialização (Lato Sensu) no sistema 

E-MEC, sob responsabilidade do Procurador Institucional de cada 

unidade. 

III. A nomenclatura dos cursos de pós-graduação lato sensu deve obedecer 

estritamente à classificação das áreas de formação previstas pela 

Classificação Internacional Eurostat / Unesco / OCDE. 

IV. Propostas para criação de cursos de pós-graduação stricto sensu (níveis 

de mestrado e doutorado) podem ser encaminhadas à Diretoria de 

Ensino da Afya, que será o único órgão do grupo educacional que terá 

autonomia de repassar decisões do Conselho Administrativo a respeito 

de criação e extinção de cursos nesse nível. 

V. Qualquer decisão a respeito da criação de cursos de pós-graduação 

stricto sensu deverá obedecer criteriosamente às exigências da CAPES 

– Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

VI. As Pró-reitorias e Diretorias de Graduação das unidades de ensino 

deverão encaminhar à Diretoria de Ensino da Afya as propostas de 

criação de cursos de pós-graduação, os quais só poderão ser 

implementados após a análise desta última, uma vez analisadas e 
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aprovadas as viabilidades acadêmicas, estruturais e financeiras de cada 

proposta. 

VII. O encaminhamento de propostas para criação de cursos de pós-

graduação deverá ser feito através da elaboração e do preenchimento de 

documentos próprios, a saber: 

i) Formulário de proposta para criação de curso de pós-graduação; 

ii) Planilha de demonstração de viabilidade financeira para criação 

de curso de pós-graduação; 

iii) Projeto pedagógico de curso de pós-graduação. 

VIII. Visando à qualidade de ensino no nível da graduação e da pós-

graduação, deverá haver o intercâmbio de atividades e de pessoal ligado 

aos diferentes níveis, com a participação de docentes e discentes da pós-

graduação em semanas acadêmicas, eventos científicos, bancas de 

trabalhos de conclusão de curso de graduação e similares. 

IX. O corpo docente de cada curso de pós-graduação lato sensu deve 

apresentar a proporção mínima de 30% (trinta por cento) de professores 

com titulação de mestrado obtida em programas reconhecidos pela 

CAPES.  

X. Caberá à unidade de ensino proponente do curso de pós-graduação lato 

sensu descrever as condições, na planilha de demonstração de 

viabilidade financeira, sobre oferta de ajuda de custo para hospedagem 

e transporte no caso de docentes que residam fora da cidade onde será 

ministrado o curso, se houver. 

XI. A coordenação do curso de pós-graduação lato sensu deverá ser 

exercida por algum coordenador ou docente já vinculado à unidade de 

ensino. 

XII. Ao coordenador do curso de pós-graduação lato sensu caberão as 

funções de: 

i) Planejar e implementar o curso em seus aspectos acadêmico, 

financeiro e administrativo; 

ii) Divulgar e acompanhar as ações de divulgação do curso, em 

todos os meios disponíveis; 
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iii) Cuidar da captação, renovação e inadimplência de seu curso. 

iv) Selecionar o corpo docente para o curso, bem como os materiais 

e métodos necessários e adequados ao mesmo; 

v) Encaminhar mensalmente as planilhas de pagamento do corpo 

docente à Pró-reitoria ou Diretoria de Graduação; 

vi) Elaborar e preencher todos os documentos acadêmicos e 

administrativos relativos ao curso em questão; 

vii) Acompanhar e solucionar todos os casos relativos a docentes e 

discentes do curso, em todos os âmbitos; 

viii) Cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria de Ensino da 

Afya e da respectiva Pró-reitoria ou Diretoria de Graduação da 

unidade de ensino; 

ix) Executar outras ações que lhe forem confiadas no âmbito da pós-

graduação. 

XIII. A certificação dos cursos de pós-graduação lato sensu será expedida 

pela própria unidade de ensino ofertante dos mesmos, atendendo-se às 

exigências mínimas para aprovação: a) rendimento de 70% (setenta por 

cento) sobre o conteúdo ministrado e avaliado, b) frequência de 75% 

(setenta e cinco por cento) em cada etapa e c) apresentação de trabalho 

de conclusão de curso e de relatório de estágio supervisionado, quando 

for o caso. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Essas são as políticas propostas para as unidades educacionais da Afya no 

tocante à inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação. As mesmas foram 

elaboradas com vistas ao atendimento pleno das exigências dos órgãos de 

avaliação e regulação da educação superior no Brasil, bem como contemplando as 

políticas e as práticas locais em andamento nas diversas unidades de ensino do 

grupo educacional. 

 Destaque-se também a interação entre as ações propostas em cada um dos 

planos (inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação), a fim de que não se 
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constituam como ações isoladas nas unidades de ensino, de forma a proporcionar 

ainda maior crescimento e padronização de procedimentos ao grupo educacional. 

 

 

 

5 APROVAÇÃO 

 

Este procedimento de gestão revoga as orientações anteriores sobre o assunto 

e entra em vigor a partir de 28 de outubro de 2020.  
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