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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 05/2022, de 27 de junho de 2022. 

 

 Aprova o Regulamento do Núcleo de Saúde e Espiritualidade da Faculdade 
Santo Agostinho de Itabuna. 

 

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, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

CONSIDERANDO: 

 a necessidade de promover ações, pesquisas e projetos sobre Saúde e Espiritualidade, 

também, na dimensão científica, no âmbito da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 a necessidade de fixar o fluxo dos projetos, pesquisas e ações sobre Saúde, Espiritualidade 

e Ciência na Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 a promoção de ações de Saúde e Espiritualidade, com o propósito de realização de 

atividades integrativas e interreligiosas, considerando as múltiplas perspectivas e os 

direitos humanos; 

 a realização de atividades interdisciplinares e transdisciplinares na Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna. 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar o Regulamento do Núcleo de Saúde e Espiritualidade – NUSE da Faculdade 

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

 

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

disposições em contrário. 
 

Publicada em 27 de junho de 2022. 

 

Itabuna – Bahia, 27 de junho de 2022 

 

 

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 SAÚDE E ESPIRITUALIDADE  – NUSE  

DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 1º - Este instrumento normativo regulamenta as ações, os projetos, os programas e as 

atividades do Núcleo de Saúde e Espiritualidade – NUSE da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna, destinados a fomentar as atividades integrativas e interreligiosas, considerando as 

múltiplas perspectivas e os direitos humanos da comunidade interna e externa da Instituição, 

em articulação com a Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão, Inovação e 

Internacionalização, atendendo ao disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional e nos 

Projetos Pedagógicos do Curso. 

 

Art. 2º - O NUSE é constituído:  

I – Por seu coordenador, nomeado, dentre os docentes ou colaboradores administrativos, por 

ato da direção geral; 

II – Por um coordenador de curso de graduação; 

III – Por um coordenador de estágios/internato. 

 

Art. 3° O NUSE tem como diretrizes:  

I – Incentivar a integralidade da saúde, espiritualidade e interreligiosidade da comunidade 

interna e externa à Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, estabelecendo ações inter e 

transdisciplinares;  

II – Desenvolver programas e projetos na área da saúde, espiritualidade, ciência e 

interreligiosidade que contribuam para o desenvolvimento do acadêmico em todas as suas 

dimensões, junto à comunidade interna e externa;  

III – Fomentar e apoiar os programas e projetos de saúde, espiritualidade, ciência e 

interreligiosidade; 

IV – Incentivar programas e projetos de ações relacionadas ao tema, atendendo às áreas 

temáticas da extensão. 



     

                    

 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP: 45.611-000 
 

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

 

Art. 4º - O NUSE tem como finalidade apoiar e fomentar programas, projetos, cursos, eventos, 

relacionados a Saúde, espiritualidade, ciência e interreligiosidade de modo a promover a 

integração entre saberes formais e não formais, bem como a realização de direitos humanos e o 

respeito às diversidades. 

 

Art. 5º- São objetivos do NUSE:  

I – Incentivar, por meio de regulamentação, o desenvolvimento de ações de Extensão na área 

de Saúde, espiritualidade, ciência e interreligiosidade; 

II – Contribuir para a integração entre os cursos da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

III – Promover a integração entre ensino e extensão;  

IV – Contribuir para redução da evasão escolar, por meio das ações que busquem o equilíbrio 

espiritual; 

V – Propiciar parcerias entre organizações de diferentes segmentos da sociedade visando 

fomentar a espiritualidade e interreligiosidade; 

VI – Incentivar a participação de alunos, docentes e colaboradores em atividades relacionada a 

espiritualidade e a interreligiosidade da comunidade acadêmica e da sociedade em geral;  

VIII – Tratar de temas sociais que colaborem com o crescimento e a melhoria das relações 

interpessoais e da qualidade de vida da comunidade interna e externa da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna por meio da espiritualidade e interreligiosidade; 

IX – Promover ações de defesa e respeito a religiosidade das pessoas; 

X – Promover ações e projetos de natureza inclusiva e de promoção dos direitos humanos; 

XI - Contribuir para a divulgação de programas, projetos e eventos especializados nas áreas de 

produção de saúde, espiritualidade, ciência e interreligiosidade;  

XII - Contribuir para a promoção da espiritualidade e da religiosidade, através da articulação 

do campus com o poder público e com as entidades religiosas e organizações da sociedade civil. 
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CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NUSE 
 

 

Art. 6º - São atribuições do NUSE;  

I – Criar, executar e gerir ações de saúde, espiritualidade, ciência e interreligiosidade;  

II – Monitorar, periodicamente, os indicadores das atividades de espiritualidade e 

interreligiosidade da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna;  

IV – Registrar as informações junto à COPPEXII, por meio de relatórios periódicos, de acordo 

com edital específico das atividades de espiritualidade e interreligiosidade; 

V – Estabelecer normas complementares visando à implementação de atividades de Saúde, 

espiritualidade, ciência e interreligiosidade no âmbito da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna;  

VI – Incentivar a captação de recursos externos por meio de parcerias e editais para ações 

desenvolver ações relacionadas a espiritualidade e interreligiosidade; 

VII – Colaborar com a Coordenação de Extensão na criação e manutenção de banco de dados 

das ações desenvolvidas, para subsidiar a elaboração de portfólio; 

VIII – Exercer as demais funções que lhe forem conferidas pela COPPEXII; 

IX – Contribuir e orientar na elaboração de programas e projetos de espiritualidade e 

interreligiosidade quando solicitado pela COPPEXII. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 
 

 

Art. 7º - O NUSE reunir-se-á, no mínimo, duas vezes por ano, a fim de aprovar as ações, os 

projetos e os programas de saúde, espiritualidade, ciência e interreligiosidade. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Pós-graduação, pesquisa, 
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Extensão, Inovação e Internacionalização – COPPEXII, da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna. 

 

Art.9º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação final por Resolução da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

Itabuna - Bahia, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

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

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

 


