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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 37/2020, de 30 de outubro de 2020. 

 

 Aprova o novo Regulamento do Núcleo de Apoio Pedagógico e de 
Experiência Docente 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: 

 

 

 as disposições da Portaria 147, de 2 de fevereiro de 2007, e outros instrumentos 

normativos do Ministério da Educação; 

 o conteúdo da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004; 

 o conteúdo do Decreto 5.773, de 9 de maio de 2006; 

 o Parecer CONAES n.º 4, de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES), homologado pelo Ministro da 

Educação em 26 de julho de 2010, e publicado no Diário Oficial da União, n.º 

142, de 27-7-2010, Seção 1, página 14; 

 os métodos de avaliação do Ministério da Educação, quanto à autorização, 

reconhecimento, renovação de reconhecimento e recredenciamento de Cursos 

de Graduação e de Instituições de Ensino, que incluem a verificação da 

existência, funcionamento e composição dos Núcleos de Apoio Pedagógico; 

 a necessidade de normatizar a organização estrutural, o funcionamento e as 

atribuições do Núcleo de Apoio Pedagógico e de Experiência Docente da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica APROVADO o Regulamento do Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

Experiência Docente (NAPED) 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. 

Publicada em 30 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 30 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 APOIO PEDAGÓGICO E DE EXPERIÊNCIA 

DOCENTE (NAPED) DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA  

 

 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 

Art. 1.º O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) no âmbito da 

estrutura organizacional da FASAI, caracteriza-se como um órgão de apoio didático-

pedagógico, subordinado à área acadêmica da Diretoria, contemplando espaços para 

desenvolvimento das atividades, acompanhamento, cumprimento de processos institucionais e 

realização de cursos, oficinas, palestras e grupos de discussão como forma de melhorias das 

práticas docentes. 

 

Art. 2.º O NAPED será composto por professores dos cursos, nomeados por ato da Direção 

Geral, devendo atender às especificidades de cada curso, quando necessário, observando as 

diretrizes institucionais e a legislação respectiva. 
  

§ 1.º Para o Curso de Medicina, o NAPED será composto, no mínimo, por docentes com 

experiência de docência em todas as áreas temáticas do curso Medicina, a saber: Pediatria, 

Clinica Cirúrgica, Clínica Médica; Ginecologia e Obstetrícia; Medicina de Família e 

Comunidade.  

 

§ 2.º Além dos membros previstos no parágrafo anterior, o NAPED poderá apresentar, em sua 

estrutura organizacional, docentes da área de direitos humanos, ciências humanas, pedagogo e 

psicólogo, como forma de garantir a execução das políticas de direitos humanos, educação 

ambiental, acessibilidade e inclusão. 

 

Art. 3.º A exclusão da qualidade de integrante do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente será feita: 

 

I – automaticamente, com a perda, por qualquer motivo, do vínculo empregatício para com o 

Curso da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

II – automaticamente, na forma do § 6.º do art. 6.º deste Regulamento;  

III – por pedido do próprio interessado, com justificativa; 

V – por solicitação da maioria dos integrantes do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente, com decisão da Direção da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna.  

 

§ 1.º A maioria dos votos descrita no inciso V deste artigo será obtida em assembleia 

realizada na forma dos artigos 6.º, 7.º e 9º deste Regulamento, sendo a assembleia: 

I – ordinária, se houver reunião prevista para, no máximo, cinco dias próximos; 

II – extraordinária, nos demais casos. 
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§ 2.º A exclusão da qualidade de integrante do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente constará da ata da reunião, para registro da sequência das atividades. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS E DAS ATRIBUIÇÕES DOS NÚCLEOS DOCENTES 

ESTRUTURANTES 

 

Art. 4.º São atribuições do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna: 

 

I – acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando à Coordenação do Curso a 

indicação ou substituição de docentes, quando necessário; 

II – analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares, para constante 

acompanhamento e, se necessário, apresentar ao Núcleo Docente Estruturante do Curso 

propostas de alterações; 

III – identificar dificuldades na atuação do corpo docente, que interfiram na qualidade da 

formação e consolidação do perfil profissional do egresso; 

IV – indicar, ao Núcleo Docente Estruturante da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, 

formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisas e extensão, oriundas de 

necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 

públicas relativas à área de conhecimento do Curso;  

VI – promover a integração entre docentes do Curso; 

VII – propor ajustes no Curso a partir dos resultados obtidos na autoavaliação e na avaliação 

externa; 

VIII – propor alterações no regulamento do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente; 

IX – propor alternativas de soluções para as dificuldades docentes, de caráter individual, 

identificadas no processo de acompanhamento do Curso; 

X – propor mecanismos para auxiliar o processo de preparação para as avaliações externas do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e dos Conselhos de Classe, dentre 

outros; 

XI – propor e realizar programas ou outras formas de capacitação docente, visando à 

formação continuada; 

XII – sugerir e acompanhar o processo de Avaliação do Ensino e Aprendizagem; 

XIII – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

graduação; 

XIV – outras atividades que constarem das propostas ou determinações da Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (CONAES), do Conselho Nacional da Educação (CNE) e 

do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior (SINAES);  

XV – Qualificar, sistematicamente, os processos educativos do sistema de ensino, em 

conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso; 

XVI – Orientar e acompanhar os docentes sobre questões de caráter didático pedagógico; 

XVII – Contribuir com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos processos avaliativos 

institucionais; 
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XVIII – Contribuir com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no processo de elaboração, 

desenvolvimento e reestruturação do Projeto Pedagógico de Curso, visando a sua permanente 

melhoria, objetivando a efetivação da missão institucional; 

XIX – Auxiliar as atividades funcionais dos órgãos de apoio e prestação de serviços para o 

corpo discente; 

XX – Desempenhar as demais atividades que recaiam no âmbito de suas competências e 

aquelas delegadas ou definidas pela Coordenação de Graduação; 

XXI – outras atividades que constarem das suas atribuições e as decisões constantes de atas. 

 

§1º. O apoio ao docente desenvolvido pelo NAPED visa complementar e aprofundar os 

conhecimentos em didática e em metodologia do ensino superior, qualificando os professores 

para o melhor desempenho das suas ações em sala de aula. Por essa razão, desenvolverá ações 

diversas, como:  

I – projeto de acompanhamento e orientação de aulas;  

II – cursos de qualificação para professores;  

III – participação nos projetos pedagógicos;  

IV – orientação pedagógica aos professores;  

V – oficinas pedagógicas; 

VI – apoio psicopedagógico aos professores. 

 

§2º. O NAPED destinar-se-á ao aprimoramento das seguintes características: 

I – A integração: a ação do NAPED deve estar de acordo com os documentos básicos da 

Instituição: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) e Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC); 

II – A flexibilidade: a abordagem do NAPED deve ser dinâmica para adequar-se ao tipo de 

profissional que compõe o corpo docente da Instituição em seus diferentes cursos, com suas 

diferentes exigências; 

III – A acessibilidade: as ações do NAPED devem ser estendidas a todos os docentes desta 

IES, na medida de suas necessidades e em consonância com as da Instituição. 

 

§3º. O NAPED da FASAI desenvolve ações contínuas com o objetivo de atualizar e qualificar 

o corpo docente por meio de formação continuada, materializada em oficinas, palestras, 

workshops, orientações (individuais e/ou coletivas) dentre outras ações de acompanhamento 

pedagógico e metodológico. Tais ações são direcionadas para:  

I – Desenvolver atividades voltadas para a ética profissional e pedagógica; 

II – Fomentar discussões e práticas focadas nos fundamentos pedagógicos da docência 

universitária; 

III – Promover o debate e a implementação de atividades focadas nas tendências pedagógicas 

contemporâneas, enfatizando as temáticas do planejamento, do processo ensino-

aprendizagem, das técnicas de ensino e da avaliação da aprendizagem; 

IV – Auxiliar o NDE no desenvolvimento das reflexões inerentes à implantação, 

desenvolvimento e avaliação do Projeto Pedagógico; 

V – Analisar semestralmente os resultados do auto avaliação institucional, no âmbito das 

reflexões didático-pedagógicas do curso de Medicina, junto às coordenações de ensino, 

pesquisa e extensão; 

VI – Apoiar os professores, de forma coletiva ou individualizada, nos processos de 

planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades docentes; 
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VII – Promover, oficinas pedagógicas e/ou cursos, de acordo com as demandas apresentadas 

pelos docentes; 

VIII – Propor à direção, espaços coletivos de reflexão sobre a docência universitária, 

realizados periodicamente; 

IX – Participar, avaliar e acompanhar bancas de seleção de docentes; 

X – Auxiliar na avaliação de desempenho de docentes; 

XI – Coordenar o Programa Permanente de Formação Docente. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DOS NÚCLEOS DOCENTES 

ESTRUTURANTES 

 

Art. 5.º São atribuições do Coordenador do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna: 

 

I – convocar e presidir as reuniões, com direito a voto entre os membros presentes e, se 

necessário, também a voto de desempate; 

II – coordenar e promover a integração dos setores da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

com Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente; 

III – designar, para cada reunião ou por período que determinar, um representante do corpo 

docente, integrante ou não do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente, para 

secretariar e lavrar as atas; 

IV – designar Relator ou Comissão de estudos de matéria a ser decidida pelo Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente, em reuniões ou anteriormente a estas, sempre que a 

matéria contiver indagação suficientemente complexa para análise, discussão e decisão em 

reunião; 

V – encaminhar as deliberações do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente aos 

setores competentes da Instituição; 

VI – representar o Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna perante os demais órgãos e Coordenações da Instituição e junto à 

sociedade e órgãos externos ao Curso; 

VII – sendo necessário, instituir Comissões que, se compostas por docentes que não integrem 

o Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente, serão por um dos seus integrantes 

presididas, para estudos específicos de cada área do saber do Curso; 

VIII – outras atribuições próprias do cargo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ASSEMBLEIA 
 

Art. 6.º O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna se reunirá, ordinariamente, pelo menos, uma vez por mês, de acordo 

com calendário estabelecido no início do período letivo e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo Presidente ou pela maioria dos seus integrantes. 

 

§ 1.º As reuniões do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente somente se 

instalarão com, pelo menos, cinquenta por cento das presenças dos seus integrantes. 
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§ 2.º No início de cada semestre letivo, no período de planejamento de ensino, o Presidente do 

Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente deverá encaminhar à Diretoria 

Acadêmica o calendário de reuniões do semestre. 

 

§ 3.º O membro que, por motivos de força maior, estiver impedido de comparecer à reunião 

justificará por escrito sua ausência, antecipada ou imediatamente após cessar o impedimento.  

 

§ 4.º Toda justificativa deverá ser apreciada pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente na reunião subsequente. 

 

§ 5.º Se a justificativa não for aceita, será atribuída falta ao membro no dia correspondente. 

 

§ 6.º O membro que faltar, sem justificativa aceita, 02 (duas) reuniões consecutivas ou 03 

(três) alternadas no período de 12 (doze) meses, será destituído de sua função. 

 

§ 7.º O Coordenador do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente deverá 

encaminhar, mensalmente, à Diretoria Acadêmica, os registros de realização das reuniões, 

assim como de participação dos integrantes, e justificativas decorrentes do previsto nos §§ 3.º 

e 4.º deste artigo, comprovados por meio de atas e listas de presença. 

 

Art. 7.º As decisões do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número 

de presentes. 

 

Parágrafo único. Em havendo empate na votação, será observado o disposto no inciso I do 

artigo 5.º deste Regulamento. 

 

Art. 8.º Sempre que as matérias a serem decididas em assembleia pelo Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente requererem estudos mais profundos, será constituída uma 

Comissão ou nomeado um Relator, na forma do inciso IV do artigo 5.º deste Regulamento. 

 

§ 1.º A nomeação do Relator ou constituição da Comissão de estudos poderão ser feitas: 

 

I – com antecedência a reunião já designada; 

II – com antecedência a reunião a ser designada; 

III – em reunião em andamento. 

 

§ 2.º No ato da constituição da Comissão ou nomeação do Relator será fixado prazo para 

apresentação, aos demais integrantes do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente, 

do estudo ou relatório.  

 

Art. 9.º As reuniões do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna serão secretariadas na forma definida no inciso III do artigo 5.º 

deste Regulamento e as atas e demais documentos deverão ser arquivados: 

 

I – por prazo indeterminado, em se tratando de atas; 

II – por prazo necessário, em se tratando de outros documentos.   
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 10. Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pelo próprio Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em assembleia 

ordinária ou extraordinária, conforme a necessidade e urgência, ou por consulta ao Conselho 

Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

Art. 11. O presente Regulamento entra em vigor na data da sua aprovação, por Resolução, 

pelo Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

 

Itabuna – Bahia, 30 de Outubro de 2020. 

 

 

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

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
 


