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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 22/2020, de 29 de outubro de 2020. 

 

 Aprova o novo Programa Institucional de Apoio ao Discente da 
Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI). 

 

 

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, bem como com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 a apresentação de uma sugestão de redação de um novo Programa Institucional 

de Apoio ao Discente, mais apropriado para a Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna, que até o momento tem apenas o Curso de Medicina; 

 a necessidade de ofertar maior apoio aos acadêmicos da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna, para permanência e desenvolvimento, 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Aprovar o Programa Institucional de Apoio ao Discente, da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna (FASAI), constante do Anexo Único da presente Portaria. 

 

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

disposições em contrário. 

 
Publicada em 29 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

 

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

 

 

A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), tendo como base as diretrizes do 

seu Plano de Desenvolvimento Institucional, estabelece, a partir desse documento, o 

Programa Institucional de Apoio ao Discente. 

Uma vez que se contemple a importância na missão da Instituição de Ensino 

Superior (IES) de propiciar o ensino, a iniciação à pesquisa e a extensão de qualidade, 

através de uma sólida formação humanística, ética, interdisciplinar e prática, formando 

indivíduos comprometidos com o desenvolvimento econômico, político, social e cultural da 

sociedade em que estão inseridos, é lógico que se passe a pensar em termos de acesso e 

permanência dos estudantes na Instituição. 

O artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos, no parágrafo 1.º, declara 

que o acesso à Educação Superior deve ser baseado no mérito, capacidade, esforços, 

perseverança e determinação, demonstrados pelos que a buscam.  

A igualdade de acesso, pois, não admite qualquer discriminação em termos de raça, 

sexo, idioma, religião ou de condições sociais e de deficiências físicas. 

Por outro lado, além do acesso, é preciso pensar na permanência dos Alunos. Desse 

modo, entra em discussão o desenvolvimento de ações educativas que minimizem as 

interferências nas condições de permanência. 

Tanto o olhar cuidadoso ao binômio acesso/permanência, como as definições da 

Política Institucional para o Ensino, no que se refere à formação dos Acadêmicos, implicam 

o reconhecimento das intempéries e sua consequente superação. Isso identificado, origina o 

Programa Institucional de Apoio ao Discente, um compromisso com o atendimento efetivo 

das demandas estudantis. Objetiva melhorar e implantar processos que otimizem o tempo e 

a qualidade do atendimento aos Alunos. Para o Acadêmico, a Coordenadoria de Pesquisa, 

Pós-graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXII) e o Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade (NAPSA) desenvolvem políticas de apoio 

psicopedagógico e social por meio de vários programas.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Este Programa se justifica, primeiramente, ao compreender a centralidade do 

discente na Instituição e as distintas demandas por eles apresentadas. Também em razão das 

políticas nacionais para o ensino superior que determinam condições institucionais mínimas 

para o atendimento processual e permanente ao discente. Para tanto, são desenhadas 

políticas de atendimento que respeitam a diversidade de necessidades do universo dos 

estudantes, visando auxiliá-los no processo de escolarização ou de outras vulnerabilidades.  

A perspectiva central nas políticas de atendimento aos discentes é a inclusão, sendo 

concebida como viver a experiência da diferença, não discriminando estudantes por sua 

classe, cor, deficiência, estado nutricional, orientação sexual ou outra característica da 

pessoa. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), o conceito referencial mínimo de qualidade se constitui quando “se verifica a 

adequação das políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados: 

acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) praticadas pela IES 

e há adequada relação com as políticas públicas e com o contexto social”. 

Dessa forma, as políticas de apoio ao estudante na FASAI são viabilizadas por meio 

da promoção, execução e acompanhamento de Programas e Projetos que contribuam para a 

formação dos Alunos, proporcionando-lhes condições favoráveis à integração na vida 

universitária, assim como se propõe a adotar mecanismos de recepção e acompanhamento 

dos discentes, criando-lhes condições para o acesso e permanência no ensino superior. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

Trata-se de um Programa institucional macro que objetiva a democratização da 

permanência, a integração, a participação, o apoio e o atendimento devidos aos Alunos 

matriculados na IES, a partir da promoção e execução de Programas e Projetos propostos 

por vários setores da FASAI. 
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Desta forma, são objetivos do Programa Institucional de Apoio ao Discente: 

 desenvolver novas alternativas para o acesso e permanência discente; 

 atualizar e disponibilizar constantemente o Calendário Semestral e o Manual 

do Aluno; 

 elaborar, acompanhar e avaliar os programas de atendimento discente; 

 identificar alunos com carências educacionais e realizar ações de superação 

das dificuldades; 

 realizar ações de acompanhamento aos Alunos que necessitam de atendimento 

especial; 

 viabilizar oportunidades de estágio, monitoria, iniciação científica, dentre 

outras, para os Alunos dos Cursos da FASAI; 

 articular a formação discente com a educação continuada; 

 monitorar e acompanhar os egressos. 

 

 

4 ATIVIDADES 

 

 

Visando o acesso, a permanência e êxito no percurso formativo, o Programa 

Institucional de Apoio ao Discente é desdobrado nas seguintes atividades, de forma 

permanente: 

 identificação e minimização das lacunas que os Alunos trazem de sua 

formação anterior, promovendo mecanismos de nivelamento e oferecendo 

condições para aprendizagens significativas na Educação Superior 

(Programa de Nivelamento); 

 identificação e minimização dos problemas de ordem psicológica ou 

psicopedagógica que interfiram na aprendizagem (Programa de Atendimento 

Psicopedagógico); 

 investimento nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos 

Alunos, por meio do estímulo à canalização desse diferencial em monitorias 

de ensino (Programa de Monitoria); 
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 estímulo à participação em projetos de iniciação científica (Programa de 

Iniciação Científica); 

 acolhimento especial aos Alunos novos, ingressantes por processo seletivo ou 

por transferência, viabilizando sua integração ao meio acadêmico (Recepção 

de Alunos Ingressantes); 

 preparação dos Alunos de Cursos de graduação para inserção antecipada e 

prática no mercado de trabalho (Regulamento de Estágio); 

 fornecimento de alternativas para os problemas de ordem financeira que 

impossibilitam, muitas vezes, a permanência nos cursos em que lograram 

obter acesso (PROUNI, FIES, Concurso de Bolsas); 

 inclusão dos Alunos com necessidades educacionais especiais advindas de 

deficiências físicas, visuais e auditivas, sendo a inclusão efetivada por meio 

de ações específicas (Política de Inclusão e Diversidade); 

 incentivo e auxílio no processo de representação estudantil (Diretórios 

Acadêmicos, Colegiados e Conselho) e reuniões constantes com Alunos 

representantes de turma, como forma de participação dos discentes na gestão 

institucional; 

 apoio dos Cursos ofertados pela FASAI em suas ações de qualificação 

profissional; 

 participação discente no processo de autoavaliação institucional, utilizando 

seus resultados como forma de articulação do apoio que necessitam 

(Comissão Própria de Avaliação-CPA), bem como tendo um Acadêmico 

eleito pelos seus pares na composição da CPA e, portanto, participante da 

gestão institucional; 

 disponibilização de serviços de orientação profissional (visitas, palestras, 

encontros com profissionais) para os Alunos da FASAI e para a comunidade 

escolar de ensino médio de Itabuna e região (Conhecendo o Mundo 

Acadêmico da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna); 

 apoio a eventos acadêmicos. Destina-se a apoiar eventos acadêmicos, que 

tenham como corresponsável o segmento discente, desde que aprovados na 

forma do Regimento. Tais eventos dizem respeito a Congressos, Simpósios, 

Jornadas, Semanas, Ciclos de Palestras, Reuniões com entidades estudantis. 
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A Mantenedora tem Programas de Incentivo que abarcam os Acadêmicos, 

como o Programa de Participação em Eventos e Publicações Científicas e o 

Programa de Realização de Eventos Internos. Tais Programas, além de 

contemplar os Professores, trazem em seus bojos os apoios aos Acadêmicos 

(Programa de Apoio à Participação e Organização Discente em Eventos). 

 o Aluno possui a funcionalidade de acessar a Ouvidoria e sugerir, criticar, 

elogiar; enfim, opinar sobre as questões pertinentes possuindo, assim, mais 

uma forma de apoio dentro da IES (Ouvidoria Online Permanente); 

 acompanhamento dos Egressos. Mesmo após a graduação das turmas, o que 

pretende a FASAI é manter constante contato com o ex-Aluno. 

Considerando, porém, que muitos egressos não têm ligação com a Faculdade 

de origem exceto em tendo benefícios especiais, está programado para, com 

a experiência de outras Faculdades mantidas pelo Instituto Educacional 

Santo Agostinho em outras cidades, nas quais já há graduados, realizar a 

denominada “Festa do Egresso”. Será a oportunidade de congraçamento, 

diversão e reencontro de Alunos e Professores. Um benefício propriamente 

dito será a contratação de ex-Alunos como docente e/ou técnico-

administrativo. A política de valorização do egresso tem lugar em outros 

campi e, destarte, não é difícil garantir, desde o início, que assim também 

ocorrerá em Itabuna. Também tendo outros campi de Faculdades mantidas 

pelo Instituto Educacional Santo Agostinho Ltda., haverá desconto especial 

para egressos nos programas de Pós-Graduação e para obtenção de novo 

título; 

 ações de Integração Estudantis (Festa Junina, Dia do Estudante, Participação 

com stands em feiras e eventos, Concursos com Premiação, entre outros). 

 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

 

 

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


