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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 38/2020, de 30 de outubro de 2020. 

 

 Aprova o novo Regulamento do Programa de Desenvolvimento 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: 

 

 

 a necessidade de adequação de um Programa que oferte aos membros do 

Núcleo de Apoio Pedagógico e de Experiência Docente a oportunidade de 

melhoria contínua com relação à rotina institucional, bem como ao 

desenvolvimento de suas atribuições no âmbito dos cursos de graduação da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 a necessidade de subsidiar os membros do Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

Experiência Docente no processo de melhoria de acesso aos sistemas, 

plataformas e outras ferramentas utilizadas no âmbito da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna; 

 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 do Programa de Desenvolvimento do Núcleo 

de Apoio Pedagógico e de Experiência Docente 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 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE 

APOIO PEDAGÓGICO E DE EXPERIÊNCIA DOCENTE (NAPED) DA 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO  

DE ITABUNA  

 

 

 

1 EXPOSIÇÃO INICIAL 

  

 

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

há uma atenção voltada ao desenvolvimento do Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

Experiência Docente, em razão da sua relevância no que se refere à construção de cada curso, 

seu aprimoramento e a análise constante de sua viabilidade, bem como da necessidade de 

inovação na área de metodologias. 

O presente Programa de Desenvolvimento do Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

Experiência Docente compreende a permanente demonstração de que, para que se obtenha um 

ensino superior de qualidade, há extrema necessidade de que os professores sejam 

qualificados, sendo imperioso, ainda uma busca constante de aperfeiçoamento dos atores que 

atuam como membros do NAPED, especialmente para promover as adequações exigidas para 

a qualidade do curso. 

Para que os membros dos Núcleos Docente Estruturante da Faculdade Santo 

Agostinho sejam cada vez mais qualificados, há sistemas de incentivos e iniciativas 

preparatórias, a partir, inclusive, da padronização de processos. 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, 

considerados como elementos essenciais ao bom desempenho do grupo. 

Com essa visão, a Faculdade Santo Agostinho sempre se pautou por fornecer aos 

membros dos Núcleos Docente Estruturante alguns pontos de reflexão que, gradativamente 

expostos, formam uma soma que qualifica. Sempre houve, em todo início dos semestres 

letivos, um tempo próprio para que o os membros do NAPED participassem de cursos 

ministrados por profissionais que possuem propriedade nas áreas pedagógicas e de gestão de 

curso, com vistas a fornecer as melhores oportunidades de aperfeiçoamento. 

Além disso, os membros do NAPED participam, a cada início de semestre, de cursos 

de qualificação dos Professores. Tais cursos têm várias qualidades: a) são ministrados por 

Professores, normalmente autores de livros da área pedagógica e/ou de gestão de curso, que 

levam aos membros do NAPED 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; b) têm vistas a, continuadamente, instruir, 

formar por camadas, qualificar os membros do NAPED; c) promovem, 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 ao NAPED já foram disponibilizados 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 significativa soma de qualidade às aulas que 
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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, com a participação 

constante do NAPED. A cada semestre, a Faculdade Santo Agostinho busca reunir todos os 

membros do NAPED, de todos os Cursos. 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 do NAPED, do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E DE EXPERIÊNCIA DOCENTE 

(NAPED). 

Cumpre salientar que o presente Programa está de acordo com as disposições da 

Portaria 147, de 2 de fevereiro de 2007, e outros instrumentos normativos do Ministério da 

Educação; com o conteúdo da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 e do Decreto 5.773, de 9 de 

maio de 2006; com 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; com a Portaria 01, de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES), homologada pelo Ministro da Educação em 26 de julho de 

2010, e publicada no Diário Oficial da União, n.º 142, de 27-7-2010, Seção 1, página 14; com 

os métodos de avaliação do Ministério da Educação, quanto a autorização, reconhecimento, 

renovação de reconhecimento e recredenciamento de Cursos de Graduação e de Instituições 

de Ensino, que incluem a verificação da existência, funcionamento autônomo e composição 

do Núcleo de Apoio Pedagógico e de Experiência Docente; e, ainda, com a Resolução FASAI 

n.º 37/2020, que dispõe sobre o Regimento do Núcleo de Apoio Pedagógico e de Experiência 

Docente da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

   

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

 

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

atividades que visam qualificar os membros dos Núcleos Docente Estruturante. 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. Para 

além disso, o Programa qualificará os membros de NAPED para a atuação na área de gestão 

do Curso. 

  

 

3 OBJETIVOS 
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São objetivos do Programa de Desenvolvimento do Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

Experiência Docente (NAPED) a formação e a qualificação dos docentes que integram o 

quadro em exercício do NAPED na Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, como forma de 

torná-los instrutores e orientadores das iniciativas pedagógicas, com práticas docentes 

inovadoras. 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral do Programa de Desenvolvimento do Núcleo de Apoio Pedagógico e 

de Experiência Docente (NAPED) é formar, continuadamente, os profissionais atuantes no 

Núcleo Docente Estruturante da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, para que possam 

atuar na qualificação dos docentes, com práticas pedagógicas inovadoras. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

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

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

NAPED, 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 membros do NAPED, 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 de Ensino e 

Aprendizagem; 

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

Instituição que trabalham diretamente com os membros do NAPED, 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;  

 fomentar a participação dos membros do NAPED 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; 

 fomentar a participação de membros do NAPED em programas de formação 

continuada por meio de cursos de pós-graduação stricto sensu. 

 

   

4 CUSTOS 

 

 

 A criação do Programa de Desenvolvimento do Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

Experiência Docente (NAPED) não representará aporte de capital financeiro. A uma, porque 
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já há a realização dos cursos de qualificação e das Semanas Pedagógicas e, destarte, o 

nascimento do Programa não significará criação de novas despesas. A duas, porque, mesmo 

que haja incremento na realização de atividades, as realizações do Programa trarão maior 

qualidade para os membros do NAPED e, por consequência, haverá redução de custos em 

outros setores. 

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

Instituição como um todo obtém ganho. Isto porque: 

 gera maior envolvimento dos membros do NAPED com as suas atribuições 

regimentais; 

 há maior adequação dos processos avaliativos e de feedback; 

 proporciona acompanhamento efetivo das inovações aplicáveis a cada curso. 

 

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.  

 

 

5 CRONOGRAMA 

 

 

A aprovação do Programa de Desenvolvimento do Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

Experiência Docente (NAPED) da Faculdade 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.  

  

 

  

6 EXECUÇÃO 

 

 

Todas as atividades do Programa de Desenvolvimento do Núcleo de Apoio 

Pedagógico e de Experiência Docente (NAPED) serão desenvolvidas pelo NAPED, pelas 

coordenações de curso e pela COPPEXII 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 
 


