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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 41/2020, de 30 de outubro de 2020. 

 

 Aprova o Programa de Apoio ao Estudante Estrangeiro 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: 

 

 

 o conteúdo da Lei 13.445, de 24 de maio de 2017; 

 a necessidade de promover ações inclusivas aos estudantes estrangeiros no 

âmbito da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 a necessidade de ampliar os projetos de internacionalização e de promover 

maior diálogo com instituições e estudantes de outros países; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica APROVADO o Programa de Apoio ao Estudante Estrangeiro da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), constante no Anexo Único da presente Resolução. 

 

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 

 

PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE ESTRANGEIRO DA FACULDADE 

SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA  

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Art. 1.° O presente Programa dispõe sobre ações de apoio ao estudante estrangeiro no âmbito 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

Art. 2.° Para efeitos do Programa de Apoio ao Estudante Estrangeiro, será considerado como 

acadêmico(a) estrangeiro(a) pessoa nacional de outro país ou apátrida que estuda e/ou reside e 

se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil, bem como o visitante,  

 

§1.º Será considerado, ainda, como destinatário desse Programa, o(a) visitante, assim 

considerada a pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de 

curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território 

nacional. 

 

§2.º Entende-se por apátrida pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum 

Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, 

de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida 

pelo Estado brasileiro. 

 

§3.º O Programa de Apoio ao Estudante Estrangeiro auxiliará na adaptação de estudantes 

oriundos de outros países ou apátridas e, ainda, refugiados, asilados, agentes e pessoal 

diplomático ou consular, funcionários de organização internacional e seus familiares. 

  

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS, GARANTIAS E OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

 

Art. 4. ° O Programa de Apoio ao Estudante Estrangeiro será regido pelos seguintes 

princípios e diretrizes:  

 

I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 

II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; 

III - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi 

admitida em território nacional; 

IV - promoção de entrada regular e de regularização documental; 

V - acolhida humanitária; 

VI - desenvolvimento social, cultural, científico e tecnológico; 

VII - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante; 

VII - inclusão social do migrante; 

VIII - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios educacionais; 
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IX - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante; 

X - fortalecimento da integração educacional, social e cultural dos povos da América Latina; 

XI - observância ao disposto em tratado; 

XII - promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil; e 

XIII - repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas, bem como às práticas 

vexatórias e xenofóbicas. 

 

 

Art. 5. ° São objetivos do Programa de Apoio ao Estudante Estrangeiro: 

 

I – recepcionar estudantes oriundos de outros países ou apátridas; 

II – promover ações inclusivas no âmbito da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

III – dar suporte aos estudantes oriundos de outros países ou apátridas, no sentido de 

promover adaptação social, cultural e educacional; 

IV – auxiliar, financeiramente, sempre que possível e necessário, estudantes oriundos de 

outros países ou apátridas; 

V – promover o bem-estar de todos os estudantes inseridos nos contextos de aprendizagem da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

VI – realizar ações de internacionalização, por meio do diálogo acadêmico e científico com 

instituições de ensino de outros países. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS AÇÕES DO PROGRAMA 

 

 

Art. 6.º As ações do Programa de Apoio ao Estudante Estrangeiro serão desenvolvidas pelo 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade, pelas Coordenações de Curso, pela 

Secretaria Acadêmica, pela Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e 

Internacionalização, e pelos órgãos de representação estudantil da Faculdade Santo Agostinho 

de Itabuna. 

 

Art. 7.º O Programa de Apoio ao Estudante Estrangeiro desenvolverá as seguintes ações: 

 

I – atividades de inserção cultural, incluindo visitações a museus, pontos turísticos e 

manifestações artísticas; 

II – atividades de inserção acadêmica e científica, auxiliando na adaptação do estudante 

estrangeiro nas aulas, bem como nos programas e iniciativas de pesquisa, extensão e 

inovação; 

III – cursos de adaptação à língua portuguesa; 

IV – assistência psicopedagógica; 

V – assistência à manutenção e à residência; 

VI – suporte a outras necessidades. 

 

 

Art. 8.º Para alcançar os objetivos constantes no Programa, ao NAPSA e à COPPEXII serão 

conferidas as seguintes atribuições: 
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I -  acompanhar estudantes oriundos de outros países ou apátridas que apresentem dificuldade 

de adaptação à aprendizagem, visando o desenvolvimento de competências e habilidades 

acadêmicas, acompanhando o seu desempenho acadêmico, os índices de aproveitamento e de 

frequência às aulas e demais atividades acadêmicas; 

II – acompanhar projetos culturais que possibilitem a convivência dos estudantes com a 

diversidade biopsicossocial; 

IV – qualificar os funcionários técnicos-administrativos e docentes, a fim de apresentar maior 

suporte aos estudantes estrangeiros; 

V – auxiliar na avaliação acadêmica de estudantes estrangeiros, buscando identificar as 

dificuldades de aprendizagem e auxiliar no planejamento de cursos de nivelamento, bem 

como acompanha-los individualmente; 

VI – auxiliar os estudantes estrangeiros na integração destes ao contexto universitário; 

VII – criar espaços de reflexão, através de atendimento de grupo, sobre as necessidades da 

sociedade contemporânea no que se refere à formação profissional; 

VIII - realizar atendimento psicopedagógico e psicológico emergencial por meio de 

aconselhamento, identificando as urgências subjetivas nas suas diferentes dimensões 

(profissional, pedagógica, afetivo-relacional e/ou social), propiciando reflexão para um 

posicionamento pessoal mais adequado na superação dos problemas e realizando 

encaminhamentos externos para profissionais e serviços  especializados, se necessário; 

IX -  realizar orientação dos estudantes estrangeiros, no que se refere à dificuldade 

acadêmicas, proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nas situações 

problemas e estratégias de enfrentamentos pessoais e institucionais; 

X – realizar pesquisa, a partir dos dados coletados nos atendimentos, relacionados à tipologia 

das dificuldades apresentadas pelos estudantes estrangeiros e encaminhar relatórios junto a 

coordenação dos cursos e à direção acadêmica com a finalidade de desenvolver estratégias de 

intervenção institucional. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 9.º Os casos omissos por este regimento são resolvidos pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e de Acessibilidade (NAPSA) e pela Coordenadoria de Pesquisa, Pós-

graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXII), de acordo com as 

diretrizes e políticas fixadas pela Direção, observando-se sempre a legislação que disciplina o 

ensino superior no Brasil. 

 

Art. 10. 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 


