
 

              
 

 
 
 

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

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 17/2020, de 28 de Outubro de 2020. 

 Aprova o Regulamento do Núcleo de Atualização em Práticas de Saúde (NAPS) 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 proporcionar melhor gestão e organização das atividades de 

inovação, bem como de atualizações contínuas dos cursos da área de saúde da 

Faculdade Santo Agostinho;  

 o cenário atual de expansão e a importância estratégica de se ampliar na Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna o acesso docente, discente e profissionais da área de 

saúde às atividades de atualização e de inovação, e de contribuir para a criação e o 

fortalecimento de redes compartilhamento de experiências profissionais;  

 a necessidade de consolidar e fortalecer a política de egressos, mantendo-os em 

contato com o curso e a instituição, e contribuindo para a sua inserção no mercado 

de trabalho, 

 

RESOLVE: 
 

 

Art. 1.º Instituir o Núcleo de Atualização em Práticas de Saúde 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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ANEXO ÚNICO 

 

REGULAMENTO DO 

NÚCLEO DE ATUALIZAÇÃO EM PRÁTICAS DE SAÚDE – NAPS 

 

 

TÍTULO I 

DA APRESENTAÇÃO 

 

 

Os eixos de inovação e atualização são importantes instrumentos 

construção do conhecimento. Desta forma, incumbe à instituição de ensino oferecer 

melhores condições e estrutura para alcançar os objetivos propostos na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. Assim, o NAPS – Núcleo de Atualização em 

Práticas de Saúde – emerge como ferramenta destinada a proporcionar melhor 

gestão e organização das atividades de inovação, bem como de atualizações 

contínuas dos cursos da área de saúde da Faculdade Santo Agostinho, campus de 

Itabuna – BA, com a participação dos docentes e dos egressos dos cursos de saúde 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, os profissionais da rede de 

saúde da Região Sul da Bahia, em parceria com as secretarias municipais e a rede 

de atenção de saúde dos municípios dessa Região. 

Em alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Projeto 

Pedagógico Institucional e os Projetos Pedagógicos de Curso, consideramos como 

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) 
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De modo idêntico, percebemos a necessidade contínua de alinhar as 

inovações às atualizações das práticas médicas, no sentido de possibilitar aos 

discentes, egressos e profissionais da área de saúde oportunidades de acesso ao 

conhecimento mais recente, às novas tecnologias, para além de promover um 

diálogo entre a pesquisa e a extensão. 

 

 

TÍTULO II 

DA FINALIDADE 

 

 

O NAPS – Núcleo de Atualização em Práticas de Saúde tem por finalidade 

a promoção de atividades de inovação e de atualização contínua na Faculdade 

Santo Agostinho, em Itabuna, com vistas à formação integral do discente, para além 

de estimular a participação do egresso e seu diálogo com os profissionais em 

formação, bem como a atualização constante dos profissionais da área de saúde 

da região, notadamente quando do desenvolvimento da Integração Ensino-Serviço- 

Comunidade. 

  

 

TÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

 

 

  Constituem objetivos do Núcleo de Atualização em Práticas de Saúde: 

 

I. Incentivar a constância na atualização das práticas na área de 

saúde; 

II. Promover o diálogo contínuo entre a vivência acadêmica e o 

mercado de trabalho, com a participação do egresso e de 

profissionais da área de saúde; 

III. Contribuir com a formação do discente, por meio de cursos de 

atualização ministrados por profissionais da área, inclusive egressos 
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do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho, em Itabuna; 

IV. Contribuir para o aperfeiçoamento de profissionais da área de saúde; 

V. Estimular o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de processos, 

produtos e tecnologias aplicáveis à área de saúde;  

VI. Atuar em sinergia com ambientes promotores de inovação, assim 

como desenvolver mecanismos de geração de soluções contínuas 

na área de saúde;  

VII. Fomentar a iniciação à inovação na área de saúde de acadêmicos 

de graduação e pós-graduação das unidades de ensino;  

VIII. Promover a interpretação e a produção de conhecimentos;  

IX. Fortalecer a qualidade do ensino ofertado;  

X. Promover a transmissão dos resultados das atividades de inovação 

tecnológica aplicável à área da saúde para a sociedade.  

 

 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO 

 

 

O Núcleo de Atualização em Práticas Médicas é composto por docentes e 

discentes dos cursos de saúde da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, além de 

profissionais da área de saúde e egressos, com coordenação de um docente 

responsável, e com proposta de fluxo contínuo, a fim de materializar os objetivos 

do Curso, notadamente nos eixos de inovação e atualização. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA 

 

 

 O NAPS – Núcleo de Atualização em Práticas de Saúde possui a seguinte 

estrutura organizacional: 
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I – Coordenação Docente – um professor de curso da área de saúde da FASAI; 

II – Representação Docente – dois professores de cursos da área de saúde da 

FASAI; 

III – Coordenação Discente – um discente de curso da área de saúde da FASAI; 

IV – Monitores – dois discentes de curso da área de saúde da FASAI; 

V – Representação de Egresso – um egresso de curso da área de saúde da FASAI; 

VI – Representação da Rede de Saúde – um profissional atuante na rede de saúde 

da região de atuação do NAPS. 

 

  Os representantes dispostos nos itens I, II, V e VI serão nomeados pela 

Direção Geral, após indicação das coordenações dos cursos da área de saúde.  

  A coordenação discente será eleita por seus pares, em edital destinado a 

essa finalidade, com mandato de 1 (um) ano, renovável por igual período. 

  Os discentes monitores se inscreverão, voluntariamente, no início de cada 

ano letivo, sendo a seleção realizada de acordo com as regras de edital específico 

a esse fim, possuindo mandato de 1 (um) ano, renovável por igual período. 

  Será concedido certificado de 120 (cento e vinte) horas por mandato de 

Coordenação Discente, e de 80 (oitenta) horas para as(os) monitores, em caso de 

efetivo exercício das atribuições. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

 

  São atribuições do Núcleo de Atualização em Práticas Médicas: 

 

I. Estruturar, organizar e arquivar, atividades de atualização e inovação, 

em seu início ou desenvolvimento, dos cursos da área de saúde da 

FASAI; 
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II. Orientar a execução das atividades de atualização, inovação e 

congêneres dos cursos de saúde; 

III. Auxiliar os projetos, no início ou em curso, previstos para atividades 

inovadoras e de atualização; 

IV. Acompanhar as atividades de inovação e atualização desenvolvidas 

pelos cursos de saúde; 

V. Propor projetos de atualização em práticas de saúde; 

VI. Elaborar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas no 

período. 

 

 As funções desenvolvidas junto ao Núcleo de Atualização em Práticas de 

Saúde serão de natureza voluntária, não sendo admitida remuneração a qualquer 

título. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO MONITORAMENTO E DA SUPERVISÃO 

 

 

As atividades desenvolvidas serão monitoradas e supervisionadas pelas 

coordenações dos cursos da área de saúde da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna, em obediência às normas institucionalmente vigentes. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATIVIDADES 

 

 

  O NAPS desenvolverá atividades formativas complementares e de 

qualificação profissional, por meio de desenvolvimento de cursos teóricos e práticos 

destinados a discentes, egressos e profissionais da área de saúde da região. 

  Os cursos serão realizados de acordo com as necessidades indicadas pelas 

coordenações dos cursos da área de saúde, observando a qualificação profissional 
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e o compartilhamento de experiências. 

  Os profissionais da área de saúde da rede local participarão das atividades 

teóricas e práticas, atuando, ainda, como preceptores na Integração Ensino-

Serviço-Comunidade, sendo concedida bolsa mensal em valor fixado em edital de 

seleção para esse fim. 

 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

 

  As situações não reguladas neste Regimento serão encaminhadas à 

coordenação do NAPS, para que esta elabore relatório do fato e emita seu 

competente Parecer, e à Coordenação Acadêmica, para deliberação, sendo 

passível de recurso direcionado ao Conselho Superior. 

 

 

 

Itabuna – Bahia, 21 de Outubro de 2020. 

 

 
 

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

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

 


