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OBJETIVOS, METAS E AÇÕES: ESTRATÉGIAS PARA  

ENGAJAMENTO CRESCENTE 

 

De acordo com o Art. 3º do Regimento Interno, a FASULMG é Instituição de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, que procura atentar para a realidade do país e, em especial, ao Estado de 

Minas Gerais e da região de sua influência. Por isso, tem por objetivos gerais: 

I. Formar em diferentes graus e títulos nas áreas do conhecimento, cidadãos como profissionais 

aptos à inserção em diferentes setores produtivos e na participação do desenvolvimento da 

sociedade brasileira;  

II. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência, tecnologia e da criação e difusão da cultura, desse modo, desenvolver o entendimento 

do homem e do meio em que vive; 

III. Estender o ensino e a pesquisa à comunidade, mediante cursos e serviços especiais; 

IV. Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo, o conhecimento dos problemas mundiais, em particular os nacionais e regionais, 

interagindo com a comunidade; 

V. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade, difundindo o conhecimento através do ensino, de publicações e de 

outras formas de comunicação; 

VI. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, possibilitando sua 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. 

VII. Fomentar o espírito solidário entre nós e com todos os homens e mulheres de boa vontade. 

VIII. Gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados de qualidade e 

equidade. 

IX. Conservar e difundir os valores éticos e de liberdade, igualdade, democracia e consciência 

ecológica. 

Os objetivos institucionais apresentam-se formulados considerando o vislumbrar de 

oportunidades e a concretização dos compromissos relevantes identificados nos cenários 

envolvidos na busca da minimização dos desafios externos e fraquezas internas, e também com 

vistas a desenvolver cada vez mais seus pontos fortes no tocante a operacionalização das opções 

estratégicas no curto, médio e longo prazo. 

Desta forma, a FASULMG envidará as ações pertinentes, durante a vigência deste PDI 

(2019-2023), não medindo esforços no sentido de: 
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META 2019 2020 2021 2022 2023 
Supervisionar e acompanhar de forma sistêmica a 
implementação das metas, ações e 
implementações previstas neste PDI, através do 
trabalho contínuo e compromissado da Direção 
Geral e Acadêmica. 

X X X X X 

Ações: 
- Fomento às discussões que visem a avaliar diferentes aspectos da Instituição e implementação das 
metas e ações previstas no PDI; 
- Pesquisa sistemática da legislação educacional, a fim de manter os cursos ofertados atendendo às 
exigências legais e de melhorar sua estruturação. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Estimular a titulação a cada três anos, de pelo 
menos um docente na Pós-Graduação Stricto 

sensu, em nível de mestrado e doutorado. 
  X   

Ações: 
- Incentivo aos professores contratados para o aperfeiçoamento da titulação; 
- Contratação, em cada um dos cursos a serem implantados pela Instituição, de professores com 
Mestrado ou Doutorado, de maneira que atenda aos padrões de qualidade. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Elaborar projetos de cursos de Pós-Graduação e 
extensão, para formação de especialistas nas áreas 
de Gestão e Negócios, Ambiente e Saúde, 
Informação e Comunicação, Direito, Engenharia e 
Educação. 

X X X X X 

Ações: 
- Identificação das necessidades regionais e locais; 
- Definição de novos programas; 
- Elaboração dos projetos pedagógicos; 
- Viabilização da infraestrutura física e tecnológica; 
- Definição do corpo docente; 
- Divulgação das ações de extensão à comunidade; 
- Organização de projetos, cursos, eventos, atividade relacionadas às áreas de educação, sociais, meio 
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural; 
- Alocação de horas para o corpo docente. 

META 2017 2018 2019 2020 2021 
Criar e oportunizar diferentes formas de 
integralização curricular. 

X X X X X 

Ações: 
- Apoio à realização de eventos tais como jornadas, semanas acadêmicas, palestras e seminários; 
- Ampliação da oferta de eventos para a promoção das atividades complementares; 
- Efetivação de convênios com instituições públicas e privadas, na Educação Básica, para o 
oferecimento do estágio supervisionado. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Estimular a produção científica dos docentes e 
discentes. X X X X X 

Ações: 
- Promoção e divulgação dos trabalhos publicados por docentes e discentes da Instituição na revista 
eletrônica da FASULMG “MultiCultura” 
- Divulgação no sítio da Instituição sobre as pesquisas realizadas; 
- Criação do Núcleo Acadêmico de Pesquisa; 
- Promoção de convênios com instituições sociais, nacionais, capazes de permitir o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa; 
- Promoção de atividades de iniciação científica como instrumento de ação pedagógica institucional no 
processo de ensino-aprendizagem. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Ajustar os instrumentos e as ações da CPA X X X X X 
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(Comissão Própria de Avaliação) de forma 
contínua. 
Ações: 
- Implementação dos resultados da autoavaliação pelos gestores institucionais; 
- Tornar a avaliação mais participativa, ágil, capaz de acompanhar os projetos e programas da IES; 
- Avaliação do nível de excelência acadêmica, de acordo com os parâmetros do MEC; 
- Institucionalização da avaliação como instrumento para melhoria da qualidade do ensino na 
FASULMG. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Elaborar anualmente os relatórios de avaliação 
institucional. X X X X X 

Ações: 
- Elaboração e divulgação para a diretoria da FASULMG e coordenadores de cursos, gráficos dos 
resultados e estudo das tendências, dos pontos altos, médios e baixos das expectativas dos alunos e 
professores; 
- Verificação, análise, interpretação, propondo ações, baseados nos resultados das avaliações; 
- Análise comparativa dos resultados da avaliação interna e externa. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Elaborar pelo menos um programa semestral para 
todos os profissionais da IES, com capacitação 
específica incluindo as Relações Étnico-Raciais e 
Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, bem 
como a Educação Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável e Educação em Direitos Humanos. 

X X X X X 

Ações: 
- Realização de eventos e programas de capacitação didático-pedagógico; 
- Estabelecimento de estratégias para manutenção e melhoria do desempenho acadêmico e profissional 
dos docentes e pessoal técnico-administrativo; 
- Promoção de melhorias nas condições de trabalho do professor e do pessoal técnico-administrativo; 
- Ajuda de custo e liberação de ponto para participação em Seminários, Congressos, Simpósios, 
pertinentes à área de atuação. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Potencializar projetos e eventos de 
responsabilidade social. X X X X X 

Ações: 
- Apoio a programas de ação afirmativa que incluam a adoção de reserva de vagas para estudantes 
desfavorecidos; 
- Promoção de ações no âmbito dos cursos de graduação destinadas a contribuir para a melhoria da 
educação básica e dos serviços de cunho acadêmico prestados à sociedade em geral; 
- Incentivo à criação de políticas de atendimento a demandas de grupos específicos; 
- Apoio à introdução, na formação acadêmica, de atividades curriculares a serem desenvolvidas junto à 
comunidade e ao entorno da Instituição; 
- Parcerias com empresas e organizações públicas e privadas; 
- Oferta de serviços à comunidade utilizando os recursos disponíveis da FASULMG; 
- Realização de investimentos em atividades social, com foco na responsabilidade social. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Propor a criação e implantar novos cursos de 
Graduação, Licenciatura, Bacharelado Tecnólogos 
nas áreas de Gestão e Negócios, Ambiente e 
Saúde, Informação e Comunicação, Direito, 
Engenharia e Educação. 

X X X X X 

Ações: 
- Elaboração dos projetos pedagógicos; 
- Disponibilização da infraestrutura física; 
- Aquisição do acervo bibliográfico; 
- Implantação dos laboratórios específicos; 
- Instituição da coordenação. 
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META 2019 2020 2021 2022 2023 
Desenvolver e potencializar a política de inclusão 
às Pessoas com Necessidades Especiais (PNE’s). 

X X X X X 

Ações: 
- Acompanhamento psicopedagógico; 
- Professor intérprete em LIBRAS; 
- Disponibilidade de pessoal qualificado para o exercício dessa atividade; 
- Manutenção das condições de acesso aos portadores de deficiência física e sensorial; 
- Promoção do Atendimento Educacional Especializado (AEE); 
- Adequação das ações às necessidades e exigências da comunidade acadêmica, em termos de 
acessibilidade e disponibilidade de serviços. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Aprimorar o perfil do Corpo técnico-
administrativo. X X X X X 

Ações: 
- Desenvolvimento de treinamento interno do pessoal técnico-administrativo; 
- Promoção de incentivo para a realização de cursos para a aquisição de competências específicas de 
acordo com as funções atribuídas. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Potencializar a política de acolhimento. X X X X X 
Ações: 
- Implantação do núcleo de apoio ao discente; 
- Oferecimento do programa de bolsas de estudo e de monitoria; 
- Orientação aos estudantes sobre métodos de estudos; 
- Oferecimento de mecanismos de nivelamento com utilização da tecnologia da informação; 
- Identificação das principais defasagens dos ingressantes por meio do processo seletivo; 
- Acompanhamento e orientação didática, de modo prioritário, aos alunos ingressantes com 
dificuldades de aprendizagem. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Adequar o processo de ensino-aprendizagem. X X X X X 
Ações: 
- Adoção de novas metodologias de ensino-aprendizagem, contemplando todos os sistemas 
representacionais; 
- Aprimoramento e avaliação do processo de aprendizagem; 
- Promoção das atividades de pesquisa e extensão; 
- Envolvimento da comunidade acadêmica em atividades científico-culturais; 
- Manutenção do princípio da autonomia. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Dinamizar os fluxos e procedimentos adotados 
pela Secretaria, Coordenação e Direção. X X X X X 

Ações: 
- Promoção de melhorias nos processos administrativos e acadêmicos com a finalidade de agilizar os 
procedimentos; 
- Desenvolvimento do trabalho em rede compartilhada. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Discutir e elaborar uma proposta conjunta para as 
atividades de representação estudantil. X X X X X 

Ações: 
- Criação de uma agenda de atividades específicas para o desenvolvimento da representação estudantil; 
- Avaliar e estimular o aperfeiçoamento das atividades de representação estudantil. 

META  2019 2020 2021 2022 2023 
Solicitar credenciamento para o ensino a distância. X     
Ações:  
- Disponibilização de infraestrutura física e tecnológica adequadas. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Dinamizar e potencializar a política de   X X X 
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acompanhamento de egressos. 
Ações: 
- Criação da associação de ex-alunos; 
- Promoção de encontros de ex-alunos; 
- Participação do egresso no processo de avaliação institucional; 
- Contratação de egressos capacitados e titulados para atuação na Graduação; 
- Convite aos egressos para dar palestras para os novos alunos; 
- Acompanhamento da inserção dos egressos no ensino de pós-graduação e sua inserção no mercado 
de trabalho. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Concretizar parceria Google for education, 
beneficiando alunos e colaboradores. 

X X X X X 

Ações: 
- Utilização das ferramentas Google integradas ao AVA como plataforma de ensino. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Investir na abertura dos polos de Educação a 
Distância.  X X X X 

Ações: 
- Atualização dos ambientes virtuais de aprendizagem e estruturação das bibliotecas, laboratórios, 
tecnologia e treinamento de pessoas. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Firmar parcerias de bolsas dos programas do 
governo. X X X X X 

Ações: 
- Criação de oportunidades de formação acadêmica para alunos que não possuem condições 
financeiras. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Oferecer cursos de extensão, presencial e a 
distância, nas áreas de Gestão e Negócios, 
Ambiente e Saúde, Informação e Comunicação, 
Direito, Engenharia e Educação. 

X X X X X 

Ações: 
- Elaboração dos projetos pedagógicos; 
- Disponibilização da infraestrutura física e tecnológica; 
- Aquisição do acervo bibliográfico; 
- Implantação dos laboratórios específicos; 
- Instituição da coordenação. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Ampliar a área de abrangência da IES por meio da 
instalação de polos de ensino a distância. 

 X  X  

Ações: 
- Implantar a oferta de cursos em polos de ensino a distância. 

META 2019 2020 2021 2022 2023 
Estabelecer parcerias com instituições estrangeiras 
e internacionais.   X  X 

Ações: 
- Promover o relacionamento com instituições educacionais e tecnológicas estrangeiras. 

 

 


