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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 35/2020, de 29 de outubro de 2020. 

 

 Aprova o novo Regulamento Programa de Formação de Professores 
(PROF) 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,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 

 a necessidade de adequação de um Programa que oferte ao professor 

oportunidade de melhoria contínua com relação à rotina institucional, bem 

como às metodologias inseridas no contexto de ensino-aprendizagem dos 

cursos de graduação da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 a necessidade de subsidiar os professores no processo de melhoria de acesso 

aos sistemas, plataformas e outras ferramentas utilizadas no âmbito da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 as discussões e aprovações do presente Regulamento pelo Colegiado do Curso 

de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reuniões 

específicas; 

 a discussão e aprovação do presente Regulamento pelo Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reunião, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica APROVADO o Regulamento Programa de Formação de Professores 

(PROF) da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), constante no Anexo Único da 

presente Resolução. 
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Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se todas as disposições 

em sentido contrário, em especial, o Regulamento Programa de Formação de Professores 

(PROF) em vigor até a presente data. 

 

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 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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ANEXO ÚNICO 

 

REGULAMENTO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PROF)  

DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA  

 

 

 

1 EXPOSIÇÃO INICIAL 

  

 

Desde o início das atividades acadêmicas da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, a 

Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização – 

COPPEXII vem desempenhando suas funções voltadas para três frentes principais: 

 o cuidado para com o setor de desenvolvimento docente da Faculdade Santo 

Agostinho; 

 a permanente demonstração de que, para que se obtenha um ensino superior de 

qualidade, há extrema necessidade de que os professores sejam qualificados; 

 a permanente busca de qualificação extracurricular do Acadêmico, especialmente o 

ingressante, para que o acompanhamento das disciplinas lançadas em sala de aulas 

possa ser dotado de bom proveito. 

 

Obviamente, como elementos-macro, as três dimensões referidas comportam divisões 

e subdivisões que resultariam na demonstração de todas as atividades do setor que tem por 

fim cuidar do Ensino da Instituição. Quando se grafou que há busca pela qualificação dos 

ingressantes, deve-se lembrar a necessidade de aulas especiais de adaptação e qualificação dos 

Acadêmicos. Especialmente em áreas como as Ciências Naturais e a Linguagem, muitas vezes 

o Acadêmico tem dificuldade em disciplinas como Biologia, Português e Inglês e, se não 

houver um reforço, uma retomada ao aprendizado já lançado, haverá maior dificuldade de 

acompanhamento e de um desempenho no processo de construção de conhecimento.  

Todavia, o centro do presente projeto é a permanente qualificação dos Professores que 

atuam nas Faculdades mantidas pelo Instituto Educacional Santo Agostinho. 

Para que o corpo docente da Faculdade Santo Agostinho seja cada vez mais 

qualificado, há sistemas de incentivos e aulas preparatórias. Entendem a COPPEXII e o 

NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico e de Experiência Docente que a qualificação é 

necessária. Mas, acima de tudo, os procedimentos têm que ser padronizados. Importa menos 

uma equipe qualificada, capaz, de nível elevado, se há um trabalho isolado, descasado, 

individual. Ao contrário, se há procedimentos uniformes, a coesão demonstrada, mais do que 

fazer parte da normalização, externa um trabalho em equipe, trabalho complementar, 

interdisciplinar e/ou transdisciplinar. 

Com essa visão, a COPPEXII e o NAPED sempre se pautaram por fornecerem aos 

Professores da Faculdade Santo Agostinho alguns pontos de reflexão que, gradativamente 

expostos, formam uma soma que qualifica. Também participou, ativamente, dos programas de 

concessão de Bolsas de Estudos – ainda que com nomes como Bolsa de Apoio ou Bolsa de 

Incentivo – que auxiliam os Professores a fazerem cursos de pós-graduação stricto sensu.  

Sempre houve, em todo início dos semestres letivos, um tempo próprio para que o 

NAPED e a COPPEXII reunissem todo o corpo docente da Instituição para cursos especiais, 

ministrados por profissionais que possuem propriedade na área pedagógica, com vistas a 

fornecer as melhores oportunidades de aperfeiçoamento aos Professores da Instituição. 
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A cada início de semestre, é reservado um conjunto de dois ou três dias para que haja 

cursos de qualificação dos Professores. Tais cursos têm duas qualidades: 

 são ministrados por Professores, normalmente autores de livros da área pedagógica, 

que levam aos Professores da Instituição as informações mais recentes na área. 

Especialmente quando se pensa que grande parte dos Professores da Instituição é 

oriunda de cursos de graduação, nota-se uma grande necessidade de a eles serem 

levadas técnicas pedagógicas que auxiliam no desenvolvimento da aula de qualidade 

superior. 

 têm vistas a, continuadamente, instruir, formar por camadas, qualificar aos 

Professores; 

 promove, ainda, o acesso aos conhecimentos da área de metodologia, com fundamento 

na heutagogia e na andragogia. 

 

Sem poder destacar, para não desqualificar as ausências de citações, pode-se lembrar 

que a COPPEXII já ministrou cursos e oficinas de como elaborar avaliação e realizar 

feedback, de metodologia da docência superior e de metodologia científica. Os comentários 

dos Professores foram que houve grande soma de qualidade às aulas que passaram a ministrar 

e às avaliações que passaram a elaborar, após as aulas especiais recebidas em cursos de 

qualificação. E a Faculdade notou que, com aulas mais apropriadamente preparadas e com 

processos avaliativos mais bem elaboradas (atributos que são explicados nos cursos de 

qualificação), a Instituição passou a ter menos observações de Acadêmicos quanto às questões 

das avaliações, mesmo tendo havido crescimento dos números de turmas e de Acadêmicos.  

Também acontecem as denominadas Semanas Pedagógicas. A cada semestre, a 

COPPEXII e o NAPED buscam reunir todos os Professores, de todos os Cursos. A forma 

mais amiúde é a congregação por períodos. Os Professores participam da Semana Pedagógica 

de forma inicialmente geral, mas a maioria do tempo é destinada aos encontros setoriais.  

Tentando dar um ar de único corpo a estas atividades, há a presente proposta de 

criação, dentro das atividades da COPPEXII e no NAPED, do PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES SANTO AGOSTINHO, cuja sigla proposta é PROF. 

   

 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Há justificativas tanto para o programa em si quanto para o nome proposto.  

O Programa trará para a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, uma concentração das 

atividades que visam qualificar os Professores. Com a criação do Programa, haverá uma 

elevação na qualidade e na quantidade das atividades desenvolvidas. Mas, sobretudo, as 

atividades que forem desenvolvidas aparecerão agrupadas. E darão um caráter de maior 

quantidade, em comparação com o isolamento dos atos. 

Quanto à nomenclatura, foi pensado de forma a se mostrar mais amigável aos 

destinatários, ao público-alvo. Assim, pensou-se na composição de um “Programa” como algo 

unificado, uníssono, que tem ou pode ter a participação ativa do próprio docente que é o alvo 

inicial. E, considerando que o que a COPPEXII faz é, na prática, colaborar para com a 

formação continuada dos Professores da Instituição quando realiza seus cursos de qualificação 

e as Semanas Pedagógicas, foi agregado o vocábulo “formação” à própria nomenclatura.  
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Para concluir, foram unidos os termos, em expressão maior, que mostram um liame 

com a própria atividade do Professor. Por ser a palavra “professor” reduzida, abreviadamente, 

para “prof.”, o Programa recebeu o nome de PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES SANTO AGOSTINHO. E, para culminar, recebeu a sigla PROF.  

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

São objetivos do PROF a formação e a reciclagem dos docentes que integram o quadro 

em exercício da docência na Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral do Programa de Formação de Professores Santo Agostinho (PROF) é 

formar, continuadamente, os profissionais da docência que atuam na Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Para chegar ao objetivo geral, o PROF terá como objetivos específicos: 

 promover Semanas Pedagógicas pelo menos uma vez por semestre, com reunião de 

Professores por Cursos e, neste, por períodos, com o objetivo de unificar 

procedimentos e coordenar trabalhos multidisciplinares e interdisciplinares; 

 promover, uma vez por semestre – preferencialmente nos primeiros dias da retomada 

às atividades letivas – cursos de qualificação para os Professores visando trazer 

novidades em termos de aulas dinâmicas, formas de envolver o Acadêmico, formas de 

transmitir conhecimento; 

 promover oficinas de elaboração de avaliações; 

 promover, sazonalmente, cursos de curta duração que introduzam na vivência em sala 

de aulas, conhecimentos específicos, a exemplo de Curso de Metodologia Científica e 

Curso que trate das questões sobre Língua Portuguesa; 

 promover, sazonalmente, cursos de curta duração destinados aos colaboradores da 

Instituição que trabalham diretamente com os Professores, Coordenadores de Cursos e 

Diretoria, visando procedimentos padronizados em comunicação interna, melhores 

técnicas de redação e outros procedimentos que aumentem a qualidade das atividades-

fim da Instituição de Ensino Superior por meio de quem as executam;  

 apoiar a Diretoria na elaboração de Editais e Regulamentos para concessão de Bolsas 

de Estudos que beneficiem os integrantes do corpo docente, para que estes obtenham 

graus de Mestre e Doutor em programas de pós-graduação stricto sensu;  

 fomentar a participação dos Professores em programas de formação continuada por 

meio de cursos de pós-graduação lato sensu em Metodologia do Ensino Superior, 

Docência do Ensino Superior ou equivalentes; 
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 fomentar a participação dos Professores em programas de formação continuada por 

meio de cursos de pós-graduação stricto sensu. 

 

   

4 CUSTOS 

 

 

 A criação do Programa de Formação de Professores Santo Agostinho (PROF) não 

representará aporte de capital financeiro. A uma, porque já há a realização dos cursos de 

qualificação e das Semanas Pedagógicas e, destarte, o nascimento do PROF não significará 

criação de novas despesas. A duas, porque, mesmo que haja incremento na realização de 

atividades, as realizações do PROF trarão maior qualidade para o corpo docente e, por 

consequência, haverá redução de custos em outros setores. 

 A propósito, o tópico comporta explicar que quando há maior qualificação dos 

Professores, a Instituição como um todo obtém ganho. Isto porque: 

 aulas mais dinâmicas, ministradas por professores mais qualificados, fazem com que 

haja menos desistência por parte dos Acadêmicos; 

 há maior adequação dos processos avaliativos e de feedback; 

 há um acréscimo do corpo discente, gerando mais renda para a Instituição e mais 

emprego ou a manutenção dos atuais empregos disponíveis. 

 

Estas, ao lado de outras consequências, fazem ver que, ainda que haja investimento 

para melhorar a qualidade dos cursos organizados pelo Programa – com distribuição de 

material didático, contratação de professores experientes para ministrar tais cursos, 

divulgação, confecção de certificados e outros – o retorno institucional é garantido. 

Até mesmo porque o Professor é o colaborador que tem o mais estreito contato com os 

Acadêmicos. E estes são os mantenedores da Instituição. 

 

 

5 CRONOGRAMA 

 

 

A aprovação do Novo Programa de Formação de Professores Santo Agostinho 

representará a imediata assunção das atividades de forma concentrada. Portanto, o início das 

atividades é imediato. Deve-se lembrar que para que um curso seja ministrado nos primeiros 

dias letivos de um semestre, há uma preparação prévia. Às vezes, a anterioridade é 

necessariamente grande. Em outras, há encaixes com modificação de programações 

previamente feitas. É o caso, por exemplo, de todos os afazeres estarem sendo executados 

visando a feitura de uma oficina e, a um mês da data prevista, um grande professor, de nome 

nacional, lança um livro tratando das questões didáticas e confirma que poderá ministrar um 

curso.  

Bom frisar que há casos de convites a escritores (de livros da área pedagógica) e o 

próprio escritor convidado condicionar a poder aceitar o convite se a Editora preparar um 

novo livro que está em gestação. Em casos como tais, o PROF não deixará de contar com o 

autor do exemplo, mas igualmente não deixará de fazer uma programação alternativa. 
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6 EXECUÇÃO 

 

 

Todas as atividades do Programa de Formação de Professores Ingressantes (PROFI) 

serão desenvolvidas pelo NAPED e pela COPPEXII da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna. 

 

 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

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

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


