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I. DA APRESENTAÇÃO

I. Apresentação

A indústria da construção civil brasileira ainda é tida como um ambiente inóspito para a
disseminação da inovação, e tal fato se reflete na pequena evolução tecnológica do setor
nos últimos anos, em ritmo muito aquém de outras indústrias, apesar de representar mais
de 6% do PIB do país.

Como consequência direta desta estagnação, os índices de segurança, qualidade,
sustentabilidade e produtividade são relativamente baixos e não acompanham as
demandas de transformação do mercado, o que inclui a formação profissional para o
setor.

E é nessa direção que nasce a Inteligência MultiConstrutiva – IMC², uma faculdade que
tem como proposta formar profissionais capacitados para fomentar a transformação e a
evolução tecnológica e produtiva nos setores da construção civil e imobiliário.

A faculdade Inteligência MultiConstrutiva - IMC² foi concebida e possui alinhamento
estratégico com o setor de atuação de sua mantenedora, o ITIE Instituto de Tecnologias
de Industrialização das Edificações, uma instituição de ciência tecnologia e inovação
(ICT) privada, sem fins econômicos, de utilidade pública e que promove através de suas
ações o aumento da produtividade e a eficiência nos processos produtivos na construção
civil através de investimento em programas, pesquisa e no desenvolvimento de produtos
para solucionar os principais problemas tecnológicos do setor produtivo de edificações.
Inovando na educação profissional como principal ferramenta de transformação da
sociedade, promovendo a cooperação tecnológica e a integração da cadeia produtiva, a
faculdade Inteligência MultiConstrutiva - IMC² se alinha e complementa os propósitos de
sua mantenedora.

A construção de um Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é uma oportunidade
para a reflexão e concepção das estratégias tendo em vista as metas a serem
alcançadas que, por sua vez, estão alinhadas aos objetivos institucionais.

O presente documento apresenta a missão da Instituição, suas diretrizes, objetivos
estratégicos e metas globais a serem alcançadas e os desafios para o período de 2020 a
2024. Evidencia também os seus pressupostos pedagógicos e a forma de gestão
institucional, sempre mantendo o foco na qualidade dos processos e serviços e na
sustentabilidade financeira.

Como instrumento norteador e disseminador do pensamento estratégico e do “como
fazer” da Instituição, este documento foi construído de forma participativa e é o resultado
das reflexões, discussões e contribuições das diversas áreas. As propostas que dele
emanam serão disseminadas e implementadas no âmbito da Inteligência MultiConstrutiva
– IMC². No entanto, o PDI não é um documento estático e engessado, mas, assim como
o pensamento, deve ser vivido e vivenciado no dia-a-dia da IES e repensado e revivido a
cada instante.

O PDI da Inteligência MultiConstrutiva – IMC² reflete as demandas emergentes não só do
setor da construção civil, mas também das demandas da nova economia e da quarta
revolução industrial, bem como do Município de Itupeva, localidade onde está sediada a
Inteligência MultiConstrutiva e que, pelos últimos levantamentos, teve crescimento de
8,5% na geração de empregos e um saldo positivo de 2.083 vagas formais, atingindo o 1º



lugar na região e o 12º lugar no ranking de geração de empregos do Estado de São
Paulo. Ainda de acordo com o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), o setor que mais gerou vagas na cidade foi o de Indústria de
Transformação, seguido pelo de Serviços, Construção Civil e, mais timidamente, o de
Comércio.

Itupeva apesar de seu crescimento não conta com nenhuma IES o que impulsiona a
Inteligência MultiConstrutiva – IMC² investir na transformação tecnológica deste setor,
através do seu trabalho e do apoio de importantes empresas de visão inovadora e
atuação nacional e internacional.

Portanto, a atuação da Faculdade Inteligência Multiconstrutiva se dará na oferta de
cursos que complementam as lacunas do setor da construção civil, nas novas profissões
e nas demandas das comunidades onde estiver inserida, seja presencial ou pelas novas
tecnologias da informação e comunicação.

II. DA IDENTIFICAÇÃO

1. Da Mantenedora

O Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações - ITIE, mantenedor da
Inteligência MultiConstrutiva – IMC² foi fundado no município de Jundiaí/SP em 2013 por
profissionais de Engenharia e Arquitetura, comprometidos com a transformação
tecnológica deste setor.

O ITIE possui uma história consolidada no estudo e aplicação de tecnologias alinhadas
com o propósito de tornar o setor da construção civil mais industrializado, digital e
colaborativo, a melhoria contínua nos produtos e processos construtivos é um
fator-chave. Existem diversas iniciativas com eficácia comprovada em outras indústrias
nacionais e com potencial de aplicação e/ou adaptação para a realidade da construção
civil e devemos construir “sinapses setoriais”.

No ITIE, decidimos estabelecer uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais
com experiências complementares dentro do programa educacional, para liderar a
produção e oferta de conhecimentos não disponíveis nos processos formais de educação
brasileiros. Todas as empresas e profissionais podem iniciar essa transformação
conosco. As novas tecnologias de comunicação possibilitam essa rede de colaboração.

No Brasil desde o início da pandemia do Covid-19, vários dos associados, empresas
parceiras e profissionais que compõem a base de educadores do ITIE, atuaram nos
projetos nacionais voltados à construção dos hospitais de campanha para atender a
demanda de disponibilizá-los em menos de 40 dias, entrega possível através de
processos industrializados de produção para edificações, uma das áreas de maior
expertise do Instituto, isso evidencia que o ITIE vem trilhando o caminho certo há quase
uma década e representa a vanguarda nacional.

Dentro ainda do âmbito organizacional, nosso time tem o suporte de empresas
desenvolvedoras de tecnologias, que possuem interesse direto na evolução do mercado
de edificações, negócios imobiliários bem como da nova economia e do todo setor
industrial emergente.

A máxima de que a inovação é um processo gerenciável e que necessita se tornar “nota
fiscal” torna-se verdadeira através dos programas institucionais desenvolvidos pelo ITIE,
tais como: Oficina Escola, Lab Maker, Parques de Morar, Logística Reversa de RCD,



Work Valley Network, Centro de Excelência em BIM, Rede off-site de Empreendedorismo
e do conceito de Inteligência MultiConstrutiva, sendo este último a matriz da futura
instituição de ensino superior à qual dedicamos esforços em desenvolver e implantar no
município de Itupeva no estado de São Paulo.

1.1. Dirigente Principal da Mantenedora

Antonio Gilberto de Freitas Filho
CV: http://Iattes.cnpq.br/8758423297265659 ID Lattes: 8758423297265659

Diretor Geral do Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações - ITIE
Coordena a Oficina Escola de produção de edificações modulares e estruturas leves no
município de Várzea Paulista/SP. Idealizador do Programa Educacional: Inteligência Multi
Construtiva - IMC², cujo objetivo é produzir conteúdos e multiplicar a oferta de cursos de
aperfeiçoamento profissional e pós-graduação lato sensu sobre materiais, técnicas e
métodos construtivos empregados pelo Mercado da Construção Civil Mundial e que não
estão presentes na formação tradicional dos profissionais brasileiros que atuam na área
de projeto e execução de edificações. Cofundador do Ecossistema de Inovação Work
Valley Network. Curador do Fórum da Construção Off-site, evento integrado a Expo
Construção Off-site, maior feira de construção modular e containers transformados do
Brasil. Diretor técnico da Construtora +Viver Edificações. Coordena a implantação do
Parque Tecnológico Tecnovale. Possui 30 anos de experiência na área de tecnologia,
com especial interesse nos Sistemas Construtivos Light Wood Framing, Light Steel
Framing, Cross Laminated Timber, em processos de produção industrial de Edificações
Modulares e desenvolve pesquisas de logística reversa com Resíduos da Construção e
Demolição.

Mestrando em Desenvolvimento de Projetos de Inovação e Produto pela Universidad
Europea del Atlántico, MBA em Gestão de Projetos pelas Faculdades Anhanguera,
Especialista em Sistemas Construtivos pelo Centro Universitário Belas Artes, Engenheiro
Civil pela Universidade São Francisco, Técnico em Edificações pela ETEC Vasco Antonio
Venchiarutti, Tecnólogo em Gestão do Terceiro Setor pela Universidade Anhembi
Morumbi.

Responsável pela introdução do conceito de offsite contruction no Brasil.

1.2. Finalidades

O ITIE é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, cujas ações promovem o
aumento da produtividade e a eficiência nos processos produtivos da construção civil.

São mais de 200 profissionais da área de arquitetura, engenharia e tecnologia que
querem fazer da construção uma indústria moderna, cada vez mais tecnológica e
eficiente, com menos desperdício, maior produtividade e qualidade.

Uma instituição multisetorial cuja missão é integrar conceitos, materiais, sistemas e
processos, com o objetivo de produzir soluções tecnológicas com alto valor agregado.

Um espaço de debate, de aglomeração para ideias potencialmente transformadoras, com
a finalidade de construir as conexões dos universos on-site e off-site da construção.

Um ambiente colaborativo onde empresas e profissionais de diferentes setores
potencializam o networking e multiplicam o conhecimento.

http://iattes.cnpq.br/8758423297265659


O ITIE promove a cooperação tecnológica e a integração da cadeia produtiva, por meio
de consultoria, projetos e prototipagem.

CONSULTORIA
Consultoria em normas técnicas, implantação de processos e produção, aperfeiçoamento
de produtos e desenvolvimento de modelo de negócios.

PROJETOS DFMA
Projetos especiais de arquitetura e engenharia com uso de tecnologia BIM aplicada ao
design para fabricação e montagem e criação de biblioteca BIM para a indústria.

LAB MAKER
Prototipagem de soluções, desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e validação
de MVP.

PROGRAMAS
Faz parte do nosso DNA conectar pessoas e empresas, por meio de programas de
capacitação e networking, com o objetivo de fomentar a industrialização da construção.

CAPACITAÇÃO
IMC² - Inteligência MultiConstrutiva

Programas especiais in company

Homologação de mão-de-obra especializada em produção e montagem.

NETWORKING

Rede Off-site de empreendedorismo (ROSE). Profissionais e empresas atuando em rede,
com o objetivo de criar relacionamentos comerciais e reconhecer oportunidades de
negócios, compartilhar informações e buscar parceiros em potencial para
desenvolvimento de soluções integradas e novos mercados.

Programa de internacionalização da cadeia de suprimentos.



2. Da Mantida

2.1. Perfil Institucional

A Inteligência MultiConstrutiva - IMC² nasce com o propósito de produzir e multiplicar a
oferta de conteúdos não abordados pela educação tradicional, a partir da abordagem
integrada baseada em três séries: Conhecer, Entender e Aplicar.



A metodologia utilizada baseia-se na apresentação dos fundamentos e conceitos de uma
determinada tecnologia na série Conhecer, soma-se a isso nossa profunda proximidade
com o mercado, onde, sabemos a academia brasileira é tradicionalmente avessa às
relações com os agentes do mercado, nesse marco o ITIE é referência para dar suporte
vivencial, uma vez que seu corpo docente é formado de associados, em sua esmagadora
maioria, de engenheiros e arquitetos que atuam profissionalmente, tendo capacidade e
maturidade nas relações institucionais para desenvolvermos conteúdos exclusivos.

Essa experiência embasa a experiência de ensino aprendizagem da série Entender, ao
aproximar o estudante das reais necessidades vivenciadas pelos profissionais no
exercício de suas atividades, e finalmente na série Aplicar, os estudantes apresentarão
projetos e/ou protótipos de aplicação real, para obtenção de sua certificação, o que
remete ao esforço individual nos estudos e trabalhos.

Todo este ciclo tem o acompanhamento de professores tutores ambientados no uso das
ferramentas digitais como Google Drive, Zoom entre outros, softwares de última geração
como soluções ZenDesk entre outros, e suporte pedagógico individualizado através de
interações pela plataforma Moodle.

O ITIE cria iniciativas singulares e que enfrentam frontalmente os maiores desafios da
construção civil, adquirindo habilidades de superar as barreiras inerentes às dinâmicas do
setor e, assim, garantir os avanços dos programas, através de alianças institucionais
estratégicas e com empresas comprometidas em implantar a Indústria 4.0, em
consonância com a utilização de novos materiais, componentes e sistemas que culminam
em produtos e processos construtivos mais eficientes, produtivos, colaborativos,
rentáveis, seguros e sustentáveis.

Neste novo milênio estamos vivendo uma transição que extrapola aspectos tecnológicos
e afeta o próprio indivíduo e suas relações, sendo batizada de modernidade líquida.

Uma nova revolução tecnológica, batizada de Indústria 4.0 onde sistemas ciberfísicos,
inteligência artificial, processamentos de grandes quantidades de dados, máquinas que
aprendem, computação na nuvem, sensores que interligam objetos a rede de
computadores, manufatura aditiva, segurança de dados, robotização, veículos
autônomos, dados criptografados em redes distribuídas e descentralizadas são exemplos
de soluções que estão criando uma nova economia e impulsionam a transformação do
mercado de trabalho.

Com a redução de empregos formais em decorrência da nova revolução industrial surge
uma nova economia baseada em múltiplos agentes e que exigem das capacidades
humanas: a criatividade e a colaboração.

2.2. Dirigente Principal da Mantida



2.3. Histórico







2.3.1. Em processo de credenciamento na modalidade a distância



2.4. Estrutura Organizacional

2.5. Contexto e Inserção Regional da IES

2.5.1. Cenário Socioeconômico

Itupeva é um município brasileiro do estado de São Paulo, que ganhou a condição de
município em 1965 e nesses cinquenta e cinco anos de vida própria, o serviço público e a
economia se apresentam em plena expansão.

Localizada aproximadamente na metade do caminho entre os municípios de São Paulo e
Campinas, sendo cortada por duas importantes rodovias do estado que ligam a região
metropolitana de Campinas e o interior do estado à capital e ao litoral, Itupeva faz parte
de uma região privilegiada e estratégica, pois integra uma macrorregião densamente



povoada, industrializada e altamente desenvolvida mas ainda possui espaço para
expansão imobiliária e industrial.

Mas apesar do desenvolvimento industrial, comercial, de serviços e do aumento da
arrecadação tributária e de empregos, o município de Itupeva ainda não oferece
Educação de Nível Superior.

Neste contexto, a faculdade Inteligência MultiConstrutiva – IMC² se insere
estrategicamente em uma região que possui crescente demanda profissionalizante no
setor imobiliário e da construção civil, e ainda desenvolve cursos para as novas
profissões emergentes no século XXI, assim poderá contribuir para o desenvolvimento da
região fornecendo profissionais qualificados para todo o eixo Campinas - São Paulo e,
em segundo plano para todo o restante do país, o que favorece o desenvolvimento de
sua missão e amplifica o potencial social da instituição.

Como forma de evidenciar tal potencial, citamos:

1) O crescente déficit habitacional brasileiro, que atualmente está estimado em
aproximadamente 6 milhões de moradias conforme a CBIC – Câmara Brasileira da
Indústria da Construção, tendo crescido 8% em apenas 3 anos.

Apesar dos inúmeros programas habitacionais a nível federal e estaduais e da
criação de companhias públicas para este enfrentamento nos últimos 30 anos, fica
evidente que devemos criar modelos de negócios e soluções para o mercado
imobiliário.

2) O crescimento populacional do município de Itupeva na última década foi
superior a 40% e possui território com expectativa para dobrar na próxima década
conforme recente estudo de saneamento básico desenvolvido pelo município e vem
realizando investimentos em infraestrutura para alcançar esta condição. Essa
condição de crescimento populacional também está diretamente relacionada com a
forte expansão imobiliária da região metropolitana de Jundiaí/SP dos últimos 20
anos, conforme pode ser visto nos recortes abaixo disponibilizados:





3) Apesar da localização privilegiada e alto potencial de crescimento, o município
de Itupeva não possui nenhuma instituição de ensino superior. A existência de uma
IES no município pode elevar a relevância do município no cenário educacional da
região, levando Itupeva ao mesmo patamar de outras cidades da região na
formação de profissionais altamente capacitados.

4) O recente crescimento exponencial das startups do tipo “proptechs” no cenário
nacional, impondo aos corretores ou imobiliárias o alinhamento a essas tendências.

O termo, uma abreviação de ``Property Technology ``, é uma designação geral para
as inovações tecnológicas e mudanças digitais do mercado imobiliário. No entanto,
tem sido mais usado para definir startups e empresas que estão usando a
tecnologia para oferecer novos produtos, serviços e modelos de negócios.

Ou seja, as Proptechs são as Fintchs do mercado imobiliário. Elas usam
tecnologias como IA, internet das coisas, blockchain, drones e sistemas de gestão
imobiliária para transformar o mercado.

Números revelam o crescimento. Enquanto cerca de 1 milhão de empresas
fecharam as portas em 2020 por causa da pandemia, segundo o Ministério da
Economia, várias Proptechs não só surgiram como cresceram durante o mesmo
período.

É o que mostra o estudo Terracotta Ventures: um aumento de 23% no número de
Proptechs em 2020 em relação a 2019. Assim, mesmo com a pandemia do
Covid-19, o setor teve resultado mais do que positivo. De acordo com a Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (Abic), o mercado imobiliário fechou o ano
com alta de 9,8% nas vendas.

Estamos vivendo um impulso nunca visto antes em tecnologia a custos bem mais
baixos. O pontapé inicial foram as multiplataformas, comércio eletrônico global,
soluções B2B no modelo SaaS para compra, softwares de código aberto, redes
sociais e ferramentas que permitem um alcance praticamente ilimitado de pessoas.

https://www.imobzi.com/papoimobiliario/inovacoes-tecnologicas-no-mercado-imobiliario/
https://www.imobzi.com/papoimobiliario/sistemas-de-franquias-no-mercado-imobiliario/
https://www.imobzi.com/papoimobiliario/taxa-selic-e-o-mercado-imobiliario/
https://www.imobzi.com/software-gestao-locacao/
https://www.imobzi.com/software-gestao-locacao/
https://www.imobzi.com/papoimobiliario/cobertura-de-seguro-em-caso-de-pandemia/
https://www.terracotta.ventures/
https://www.abic.com.br/
https://www.abic.com.br/
https://www.imobzi.com/papoimobiliario/mercado-imobiliario-no-futuro-pos-covid/
https://www.imobzi.com/papoimobiliario/modernizacao-no-setor-imobiliario-a-tecnologia-ajudando-nas-vendas-e-locacoes/
https://www.imobzi.com/papoimobiliario/compra-fracionada-de-imoveis-como-funciona/


Os dados do Distrito Proptech Report Brasil 2020 mostram que as Proptechs atuam
nos quatro maiores players do mercado: construtoras, incorporadoras, imobiliárias e
stand de vendas.

Assim sendo, acreditamos que a instalação de uma instituição de ensino superior voltada
ao setor imobiliário e construção civil e das novas profissões no município de Itupeva é
um fator importante para o desenvolvimento socioeconômico de seus cidadãos e
empresas que lá estão instaladas.

2.6. Vocação e áreas de atuação acadêmica da IES

A faculdade Inteligência MultiConstrutiva - IMC² foi concebida a partir da constatação, por
parte de sua mantenedora, de que há uma crescente demanda pela profissionalização
dos processos produtivos no setor da construção civil.

Com esta demanda em vista, o projeto de concepção da IES Inteligência MultiConstrutiva
- IMC² e a escolha do corpo de profissionais da instituição (docentes, tutores, equipe
administrativa) foi executada diretamente por profissionais ligados à mantenedora, uma
entidade que fomenta a inovação tecnológica e de processos produtivos no setor de
construção civil, o que imprime à IES uma personalidade muito próxima de sua
mantenedora e uma afinidade natural com este setor e setores relacionados.

Assim, definiu-se como áreas de atuação desta IES o setor de construção civil e outras
áreas correlacionadas, sendo elas o setor imobiliário e o de tecnologias digitais voltadas
para cidades inteligentes e casas conectadas.

Considerando ainda a essência de inovação tecnológica e de processos produtivos do
setor, a IES Inteligência MultiConstrutiva - IMC² visa oferecer cursos diferenciados seja
pela aplicação de sua metodologia exclusiva, pela oferta de cursos vinculados a
demandas tecnológicas ou ainda por oferecer disciplinas e conteúdos modernos e atuais.

Por fim, a IES Inteligência MultiConstrutiva - IMC² buscará manter um portfólio de cursos
atual e moderno, que seja alinhado com a evolução do mercado de trabalho e com as
novas profissões que estão surgindo nas áreas de atuação da instituição.

2.7. Identidade Estratégica

2.7.1. Missão

Formar profissionais realizadores, capazes de fomentar e executar projetos que trazem
mudanças relevantes para suas vidas e para a sociedade. A formação é focada no ser
humano e nos interesses do mercado de trabalho, possibilitando que a IES acompanhe a
velocidade com que as profissões estão evoluindo no mundo e que, com certeza,
precisamos acompanhar na Educação.

https://www.imobzi.com/papoimobiliario/on-demand-mercado-imobiliario-sob-demanda/
https://www.imobzi.com/papoimobiliario/financiamento-direto-com-a-construtora/
https://www.imobzi.com/papoimobiliario/tendencias-de-marketing-digital-para-imobiliarias-e-corretores-de-imoveis/


2.7.2. Princípios e Valores Institucionais

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² pretende constituir-se de programas de formação
superior com base em um currículo que desenvolva competências transdisciplinares a
todos os cursos, denominado eixo comum, onde as competências transversais a todas as
profissões são desenvolvidas com foco na resolução de problemas reais e na condução
de projetos de responsabilidade social que gerem resultados práticos e aplicáveis.

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² valoriza o ensino multiconstrutivo associado à
aplicação no mercado, com ações integradoras tais como as Séries Entender, que visam
a aproximação com as empresas líderes de mercado para construção de conteúdos
educacionais de forma colaborativa, onde nossos docentes são responsáveis em
conduzir os alunos no desenvolvimento de atividades de aprendizagem ativa, tornando o
estudante protagonista através das Séries Aplicar.

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² promove o desenvolvimento humano e profissional
e investe em tecnologia e na inovação a partir da capacidade de desenvolver
competências (conhecimentos, habilidade, valores e atitudes) que possam formar
profissionais capazes não só de acompanhar essa evolução, mas transformar através
das Tecnologias da Informação e Comunicação que integram recursos tecnológicos
(hardwares, softwares, inteligência artificial, internet das coisas, robótica entre outras)
com o futuro do trabalho e da sociedade, focando na articulação entre estudo, emprego e
empreendedorismo.

2.7.3. Visão de Futuro

Ser uma instituição de ensino reconhecida pela excelência de seu corpo docente, por
formar profissionais aptos a atender as demandas de mercado considerando as ações
reais em suas atividades propostas, integradas às ferramentas digitais, e a projetos
aplicáveis às realidades dos segmentos nos quais está preparando os egressos para
construírem uma base de conhecimentos que irá apoiá-los para criar novas propostas e
solucionar problemas reais, gerir projetos de performance e fomentar uma rede de
profissionais que estará apta a melhorar a qualidade de vida dos locais em que atuar,
reconhecendo sua diversidade e regionalidade.

2.7.4. Objetivos

2.7.4.1. Geral

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC², como instituição educacional, tem por objetivos
gerais, nos cursos que ministra:

- A formação de profissionais e especialistas de nível superior, através de cursos de
graduação, sequenciais e de aperfeiçoamento;

- Incentivo a curiosidade e o estímulo de atividades criadoras;

- A extensão do ensino e devolutiva social à comunidade mediante cursos e
serviços especiais;



- O oferecimento de oportunidade de atualização nos campos de conhecimento e
técnicas correspondentes aos cursos ministrados;

- Ministrar educação de jovens e adultos, contemplando os princípios e práticas
inerentes à educação profissional e tecnológica;

- Trabalhar de forma colaborativa com instituições e empresas nacionais e
internacionais, sempre que haja possibilidades através de atividades afins.

- Desenvolver permanentemente cursos sobre novas profissões.

2.7.4.2. Específicos

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC², como instituição educacional, tem por objetivos
específicos, nos cursos que ministra:

- O estímulo à criação cultural, ao desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo da comunidade acadêmica com permanente aperfeiçoamento
cultural através do ensino, de publicações e de outras formas de comunicação (TICs).

- Ministrar cursos de formação inicial e continuada para formar pessoas aptas a
atenderem demandas do mercado, desde sua ambientação, durante seu
aperfeiçoamento e visando sua atualização, em todos os níveis e modalidades de ensino,
priorizando a modalidade a EaD, durante sua permanência nos cursos;

- Ministrar ensino superior, observada a demanda local e regional e as estratégias
de articulação com a educação profissional técnica de nível superior;

- Ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à atualização,
ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área tecnológica;

- Estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento científico
e tecnológico e o pensamento reflexivo;

- Promover a integração com a comunidade, contribuindo para o seu
desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, mediante ações interativas que
concorram para a transferência e aprimoramento dos benefícios e conquistas auferidos
na atividade acadêmica e na proposta de projetos aplicados.

2.7.5. Diferenciais Competitivos

Nossos diferenciais competitivos são: a criatividade, a inovação, a mediação didática e a
mediação tecnológica.

Utilizamos abordagens de aprendizado “hands on”, nas quais os estudantes são
desafiados a resolver problemas reais e conduzir projetos que gerem resultados práticos.
Aprendizado baseado em problemas e aprendizado baseado em projetos são
abordagens utilizadas no programa educacional para atingir os objetivos de
aprendizagem e desenvolver competências.



A prática leva ao aperfeiçoamento e a transferência à capacidade de aplicar o que o
estudante aprendeu em um contexto diferente. É mais fácil entender um conceito ou uma
equação matemática quando ela é aplicada diretamente em um problema concreto.

Nossos estudantes são desafiados a resolver problemas reais e conduzir projetos que
gerem resultados práticos. Nosso processo de avaliação e corpo de tutores acompanham
o estudante no decorrer de seu desenvolvimento de ensino e aprendizagem, dando o
suporte necessário a seus projetos que são desenvolvidos, passo a passo, ao longo de
seus itinerários de formação e que visam soluções simples, criativas, multidisciplinares,
multiconstrutivas e inteligentes que possibilitem um ecossistema mais sustentável e
rentável para todos.

Por isso, buscamos criar uma rede de parceiros que possam disponibilizar o acesso a
ferramentas, tecnologias e experiências de maior eficiência e produtividade no mercado
mundial, e que, através de um corpo docente robusto de profissionais, professores e
tutores, possamos não só facilitar a adaptação destes à plataforma digital, assim como,
contribuir com suas expertises na orientação e no acompanhamento em seus projetos e
trajetórias de evolução pessoal e profissional, pois, realmente, acreditamos que: Evoluir é
Inevitável!

Partimos dessa visão de que a nossa vida mudou e vem mudando de uma forma
frenética nos últimos anos. Com isso a nossa relação com o conhecimento também
mudou.

Novas tecnologias, novas necessidades e desejos impulsionando novas formas de
aprender, trabalhar, novas formas de conviver, se relacionar e compartilhar espaços.

Essas mudanças exigem novos conceitos, novos mercados e um novo modelo mental,
exigindo novas formas de pensar, sentir e tomar decisões.

A IMC² investe em:

- Equipe docente composta por experts do mercado na área dos cursos
ofertados;
- Aulas online ao vivo (síncronas) disponibilizadas posteriormente de forma
assíncrona para toda a sala;
- Aulas multidisciplinares com a presença de dois ou mais experts ao mesmo
tempo oportunizando a troca de experiências e a integração dos saberes;
- Workshops com profissionais referência no mercado e na área dos cursos;
- Material de apoio digital – vídeos, artigos, e- books, podcasts, exercícios,
biblioteca virtual, entre outros;
- Tutorias e Monitorias online (síncronas e assíncronas);
- Espaço virtual de co-studying focado na troca de experiências, network e
colaboração entre os estudantes;
- Fóruns de diálogos e reflexões;
- Poderosas ferramentas digitais que permitem aulas online mais produtivas e
empolgantes.
- Desenvolvimento de conteúdos inéditos e/ou permanentemente atualizados.

Em nossos programas o discente irá conhecer as necessidades que o mundo moderno
nos impõe e desenvolver habilidades para lidar com essa evolução de forma que possa
aproveitar as oportunidades e possibilidades de aprendizado para seu crescimento
pessoal e organizacional.

https://imc2.itie.org.br/ead/mod/page/view.php?id=391
https://imc2.itie.org.br/ead/mod/page/view.php?id=391


O que o mercado de trabalho procura hoje são pessoas preparadas para enfrentar o
dinamismo desse novo ambiente de negócios. Onde é necessário desenvolver
competências vinculadas à criatividade, ao pensamento crítico, à abertura ao novo, ao
protagonismo, à comunicação e ao trabalho em equipe, entre outras.

Novas habilidades necessárias, cada vez mais específicas, dos profissionais que
trabalham com outras pessoas e que terão que se atualizar e se alinhar às novas
necessidades da Modernidade Líquida.

Por meio de uma abordagem metodológica própria criamos um ambiente de aprendizado
que estimula agilidade, conexão, colaboração, curiosidade, autodireção do aprendizado,
cooperação, troca de experiências e a oportunidade de criar uma rede de
relacionamentos fortes e em plena expansão, conectada com as tendências do mercado,
com o propósito de auxiliar e valorizar talentos e organizações nesse processo de
evolução e ressignificação da Sociedade.

2.7.6. Metas

As metas foram pensadas em um cenário de cinco anos (2019-2024). As metas
prioritárias foram definidas a partir da discussão com a equipe técnica e gerencial e
análises da CPA, de resultados de avaliações do INEP, do monitoramento da satisfação
dos envolvidos, de análises periódicas a partir dos referenciais legais, dos resultados das
observações sobre o exercício do PDI e dos seus resultados, das sugestões e
reclamações apresentadas à Ouvidoria da Inteligência MultiConstrutiva – IMC² pela
comunidade acadêmica e pelo Instituto de Tecnologias de Industrialização das
Edificações – ITIE.

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² busca analisar a prática acadêmica cotidiana à luz
dos referenciais pedagógicos do PDI e da política de ensino e propõe algumas ações
para aprimorar sua atuação. Assim, foram estabelecidos os objetivos, quantificadas as
metas e estabelecidos os prazos visando o desenvolvimento institucional apresentado a
seguir:

MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS CURSOS

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO

Implementar com eficiência e eficácia
os projetos pedagógicos dos Cursos
Superiores de Tecnologia autorizados
junto ao sistema e-MEC

Direção de Ensino e
Coordenadores de Curso 2020 a 2024

Implementar a oferta de cursos de
capacitação na modalidade EAD

Direção de Ensino e
Coordenadores de Curso 2020 a 2024

PEDAGÓGICAS

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO



Manter o programa de revisão de
ementas de todas as disciplinas da
Faculdade

Coordenação de
Graduação

2020 a 2024

Aprimorar o programa de bolsas e
financiamento estudantil, incluindo
bolsas por desempenho, bolsas
parciais e financiamento estudantil
próprio

Coordenação de Graduação
e Coordenação Pedagógica 2020 a 2024

QUALIFICAÇÃO DOS CORPOS DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO

Sistematizar práticas para
formação continuada de docentes da
Faculdade

Direção Geral e
Coordenação Pedagógica

2021

Implantar programa de capacitação de
docentes para gestão de projetos

Coordenação de Graduação 2020 a 2024

Implantar programa de ambientação
EaD para novos docentes e pessoal
técnico administrativo

Coordenação Pedagógica

2021

ATENDIMENTO AOS DISCENTES E EGRESSOS

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO

Estimular a comunidade acadêmica na
compreensão         da diversidade,
especialmente, nos casos de inclusão
social

Coordenação Pedagógica

2020 a 2024



Estimular a participação do corpo
discente em atividades
complementares e programas de
capacitação, por meio do aumento da
sua oferta

Coordenação Pedagógica

2020 a 2024

Promover ações/eventos que
possibilitem uma maior aproximação
dos discentes com a Inteligência
MultiConstrutiva – IMC² e ações de sua
mantenedora

Direção Geral e
Coordenação Pedagógica 2020 a 2024

EXTENSÃO

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO

Estabelecer programa e divulgação
específico para os cursos de extensão

Núcleo de Extensão 2020 a 2024

Estabelecer e implantar calendário fixo
da extensão (jornadas)

Núcleo de Extensão 2020 a 2024

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO

Melhorar a infraestrutura da Faculdade
Inteligência MultiConstrutiva – IMC²
sempre seguindo as orientações da
Norma NBR 9050/2004 –
Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos

Mantenedora 2020 a 2024

Revisar os Projetos Pedagógicos dos
Cursos de Graduação conforme
aspectos legais e metodológicos dos
requisitos de acessibilidade e novas
exigências do MEC

Coordenação Pedagógica 2020 a 2024



Divulgar a política de Responsabilidade
Social para toda a comunidade
acadêmica e propor ações que auxiliem
o seu cumprimento

Núcleo Pedagógico 2020 a 2024

INFRAESTRUTURA

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO

Aprimorar a base tecnológica e de
suporte às ações de melhorias de
infraestrutura, principalmente, no que diz
respeito a experiência do aluno no
Campus Virtual

Coordenação de Curso

2020 a 2024

Implantar a nova sede no futuro Work
Valley

Mantenedor 2020 a 2024

GESTÃO ACADÊMICA

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO

Reavaliar modelo do processo de
autoavaliação (pesquisa, participação da
comunidade, tratamento dos dados e

encaminhamento)

CPA 2020 a 2024

Estabelecer relatórios informatizados de
monitoramento dos cursos,turmas e

componentes curriculares

Coordenação Pedagógica e
CPA 2020 a 2024

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO



Realizar análise de portfólio de cursos
superiores de tecnologia

Mantenedor e Coordenação
de Graduação

2020 a 2024

Implantar financiamento estudantil Mantenedor 2022

Implantar processo de
identificação e controle de inadimplência
e de evasão

Mantenedor 2022

Fortalecer o processo de divulgação
publicitária com vistas a fixar a marca da
Inteligência MultiConstrutiva – IMC² e
associá-la a excelência em ensino Mantenedor 2020 a 2024

III. CURSOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS

1. Relação dos cursos e programas existentes

Por se tratar de uma instituição em fase de credenciamento inicial junto ao MEC, a
Inteligência MultiConstrutiva - IMC² não oferece no momento cursos e programas
educacionais.

2. Cronograma de implantação de novos cursos e programas

2.1. Programação de abertura de cursos de Graduação

PROCESSOS ANO DE
SUBMISSÃO

PREVISÃO DE
IMPLANTAÇÃO

DESIGN DE PRODUTO 2020 2022

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 2020 2022



2.2. Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu)

A IMC² não prevê, neste PDI, a abertura de cursos de Pós-graduação, pois a meta
principal desse Projeto é oferecer pelo menos um curso de nível superior com qualidade
e efetividade reconhecida.

2.3. Atividades Articuladas ao Ensino

As atividades complementares, entre algumas das ações de apoio educacional, visam de
acordo com a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), ser
parte da formação acadêmica dos discentes, “privilegiando a complementação da
formação social e profissional”. A importância de conectar as atividades e aprendizagens
das aulas com as realidades que podem identificar nos grupos em seu entorno ou ao
redor do mundo, considerando que a internet permite a qualquer pessoa ser um cidadão
global e explorador virtual, abre espaço para um olhar e explorações transversais
significativas.

2.3.1. Atividades Complementares – AC

Entre as atividades complementares, as vivências são as mais significativas, englobam
por exemplo, participar de forma ativa em eventos e atividades do mercado para
fortalecer o network, atuar em Organizações da Sociedade Civil como profissional
voluntário para vivenciar de modo prático o que está na trilha de aprendizagem; organizar
eventos internos como seminários e semanas culturais ou temáticas; produzir material
para publicações sobre projetos em andamento utilizando as TIC´s para publicar os
dados. Em paralelo, assistir a filmes, vídeos, seminários, palestras e criar relatórios ou
artigos que mostrem a aprendizagem desenvolvida e suas interseccionalidades e
transversalidades, realizar cursos e atuar com mentorias.

Documentar cada uma das atividades com cópias digitais do ingresso e comprovantes de
participação, imagens das telas, fotos no seu celular, no computador e a construção de
um breve relato do que foi proposto, destacando o avanço significativo das
aprendizagens.

As entregas dos comprovantes digitalizados e relatos serão apresentadas no formato de
relatório em área previamente designada no Moodle para avaliação. Podem ser feitas de
forma individual, ou seja, a cada evento ou podem englobar mais de um evento, sempre
respeitando o calendário proposto da disciplina.

As pontuações seguem o seguinte critério:

0 - neutro: o relato e a documentação digital, mostram que houve não houve
acréscimo de conhecimento, nem prática, e nem a participação efetiva do
estudante em sua realização;

2 - pouco significativa: o relato e a documentação digital, mostram que houve um
acréscimo de conhecimento, entretanto, não houve prática nem a participação
efetiva do estudante em sua realização;

http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior/perguntas-frequentes#:~:text=As%20atividades%20complementares%20t%C3%AAm%20a%20finalidade%20de%20enriquecer%20o%20processo%20de%20ensino%2Daprendizagem%2C%20privilegiando%20a%20complementa%C3%A7%C3%A3o%20da%20forma%C3%A7%C3%A3o%20social%20e%20profissional
http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior/perguntas-frequentes#:~:text=As%20atividades%20complementares%20t%C3%AAm%20a%20finalidade%20de%20enriquecer%20o%20processo%20de%20ensino%2Daprendizagem%2C%20privilegiando%20a%20complementa%C3%A7%C3%A3o%20da%20forma%C3%A7%C3%A3o%20social%20e%20profissional
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4 - significativa: o relato e a documentação digital, mostram que houve acréscimo
de conhecimento e prática com participação parcial do estudante em sua
realização;

5 - altamente significativa: o relato e a documentação digital, mostram que houve
um acréscimo de conhecimento e prática com a participação efetiva do estudante
em sua realização;

As devolutivas serão feitas pelo Moodle após os prazos de submissões.

2.3.2. Estágios Curriculares

O estágio permite exercitar na prática, conceitos e aprendizagens obtidas nas aulas.
Deve ser acompanhado por um educador orientador, firmado através de contrato entre as
entidades envolvidas, ou seja, estudante, entidade cedente do estágio e instituição de
ensino. A ocupação deve estar alinhada ao curso no qual o discente está matriculado.

Os relatórios devem ser validados pelo professor orientador da instituição de ensino e do
coordenador de ensino da escola cedente. O estágio está limitado a 6 horas diárias, não
podendo ultrapassar 30 horas semanais.

Com base na Lei Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, neste curso o estágio não
é obrigatório. As horas de práticas serão computadas nos projetos integradores.

2.3.3. Projetos Integradores

Os projetos integradores visam trazer a conexão entre produção acadêmica e aplicações
práticas, e estão previstos no projeto pedagógico do curso, fomentam a
interdisciplinaridade entre as disciplinas, e geram ao término de cada semestre, a entrega
de protótipos ou propostas em formato documental que sejam viáveis de se tornarem
projetos reais e aplicáveis, culminando em um Demo Day oficial para uma banca virtual
através do Zoom.

Ao passar pelas etapas que se iniciam na ideação, pesquisa para validação de problema,
entre outras que serão construídas a cada projeto, o estudante experimentará como
desenvolver habilidades de pesquisa, relações interpessoais, gestão, entre outras que
são fundamentais para desenvolver projetos inovadores ou para criar melhorias em um
produto, processo ou serviço existente.

As áreas de negócios imobiliários e design de produtos têm em comum a meta de criar
uma experiência para os usuários que seja significativa, tal como melhorar o uso de um
produto, melhorar um serviço, criar um produto novo que faça as pessoas se sentirem
bem atendidas e acolhidas, gerar acessibilidade, entre outros usos práticos. Durante toda
a jornada, todas as disciplinas atuarão de forma a conectar os ensinos aprendizagens,
por exemplo, a matemática financeira desenvolverá as habilidades de planejamento
financeiro e de viabilidade financeira do projeto, e a redação técnica fomentará conteúdos
digitais em formato de artigos para ampliar o conhecimento de possíveis clientes,
especialistas entre outros sobre o tema para realizarem escolhas mais assertivas ou
conhecerem mais sobre o tema abordado.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument


A transversalidade da Lei nº 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003 que traz a
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena", aliada a Lei nº
11.645, DE 10 MARÇO DE 2008 que reforça suas aplicações através inclusive de
resgate histórico de suas contribuições em diversas áreas de nossa sociedade,
enriquecem a área de projetos, permitindo incluir desafios como integrar técnicas,
materiais, referências arquitetônicas, artísticas entre outras aos projetos apresentados.

As aplicações para a sociedade são parte dos projetos integrados, serão realizadas, por
exemplo, através de estudos dos territórios com uso de ferramentas digitais como Google
Earth, Maps, formulários, institutos de pesquisas com dados abertos, e bases
bibliográficas entre outros. Os casos de estudos servirão como base para
desenvolvimento de cenários alternativos, tais como, estudos geológicos com base em
dados históricos de solo e mudanças climáticas para avaliar riscos a imóveis em uma
determinada região e possíveis opções para restauração ou reorganização da ocupação
para um cenário mais favorável. As pesquisas de campo serão incentivadas e, sempre
que possível, com supervisão dos educadores responsáveis pela proposta, não sendo no
entanto obrigatórias.

A parte de empreendedorismo irá atuar na construção de pesquisas de campo para
validar problemas, soluções e público-alvo, que serão integrados a gestão do projeto para
garantir maior acurácia nas soluções propostas.

2.3.4. Projeto Aplicado e Projeto de Conclusão de Curso – PCC

O Projeto Aplicado e o Projeto de Conclusão de Curso são fatores obrigatórios para
obtenção da certificação.

A disciplina de Projeto Aplicado acontece em todos os semestres dos cursos e se integra
ao Projeto de Conclusão de Curso no último ano do curso, onde o foco será o
desenvolvimento desta atividade, que tem o objetivo integrar os conteúdos curriculares
apresentados no curso. Esta atividade contará com o acompanhamento contínuo da
equipe docente, tutores, coordenação acadêmica e pedagógica.

O estudante deverá apresentar a parte prática e o conhecimento adquirido no decorrer
dos semestres anteriores. Será a consolidação do conhecimento teórico com a prática
efetiva, demonstrada através de relatórios e apresentações aos professores da disciplina
para validação e posteriormente entrega de material digital a secretaria acadêmica para
compor o prontuário do estudante.

A apresentação dos projetos acontece, preferencialmente, de forma presencial e conta
com uma Banca Examinadora composta pelo coordenador do curso, professores
orientadores, coordenação pedagógica, empresas parceiras e convidadas.

IV. CORPO SOCIAL

1. Corpo Docente

O corpo docente da IMC² é o elemento essencial da instituição e os professores
são os agentes responsáveis pelo aumento contínuo de nossos padrões de excelência.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.645-2008?OpenDocument


Temos uma equipe docente formada de Doutores, Mestres e Especialistas que além
dos títulos são profissionais que atuam no mercado de trabalho, garantido ao
mesmo tempo a qualificação profissional que assegura a conexão com a prática do
mundo corporativo. Em função disso, os cursos visam formar estudantes
empreendedores e com a real visão do mercado. Apostamos numa equipe de
professores que enxergam as oportunidades através da vivência e da experimentação e
que se tornam parceiros dos estudantes em suas descobertas estimulando de forma
multidisciplinar as aprendizagens significativas. Nossos estudantes são orientados pelo
corpo docente a atuarem por meio de projetos com todo o acompanhamento desde a
ideação a entrega de um protótipo para serviços, melhoria de processos ou produtos,
assim conseguem mensurar os resultados, e constroem vínculos significativos entre o
ensino e a aprendizagem, com os grupos de trabalho e com a comunidade envolvida.
Atuar com desafios reais, ajuda a guiar o aprendizado autônomo. O papel do corpo
docente é conduzir o estudante a elaborar boas perguntas a partir de problemas ou
oportunidades reais, explorar e encontrar novas soluções, conectar inteligências e, a
partir dos resultados, repensar alternativas e inovar.

Com base neste contexto e na metodologia apresentada neste documento, o time de
docentes desta IES deve ser composto por profissionais com habilidades e
conhecimentos complementares, proporcionando grande diversidade de habilidades,
formação profissional, titularidade e experiências educativas e profissionais, além de
garantir a diversidade cultural, social, de gênero e étnico-racial.

1.1. Requisitos de titulação e Regime de Trabalho

Para participação no processo seletivo de contratação docente a pessoa
candidata obrigatoriamente deverá apresentar o diploma de graduação, para obter
mudança de titulação os diplomas de pós-graduação entre outros, sendo requisito
mínimo a formação em nível superior comprovada documentalmente.

1.2. Experiência Acadêmica e profissional na área de
formação

Será considerado na análise de currículo a produção técnica formal (publicação de
artigos científicos e técnicos em periódicos classificação CAPES A1 até B2, publicação
de livros e/ou capítulos), bem como a experiência de profissionais que atuam no
mercado de trabalho, garantido ao mesmo tempo a qualificação profissional que
assegura a conexão com a prática do mundo corporativo, a participação em
congressos, feiras, simpósios e outras atividades, inclusive acadêmicas, na condição
de expositores e/ou ouvintes, podendo ser utilizados como critério para desempate,
desde que devidamente descritos no Edital de Seleção.

1.3. Plano de Gestão e de Carreira Docente.

São condições para ingresso e progressão nas categorias funcionais:

I - Professor Auxiliar: possuir o certificado de conclusão de curso de
aperfeiçoamento e/ou especialização, na forma da lei, ou o diploma equivalente de
graduação de curso de nível superior com comprovada experiência na área;



II - Professor Assistente: possuir o título de especialista; ter no mínimo dois anos de
exercício no magistério superior; possuir mais de dez créditos acadêmicos (CA); ser
Professor Auxiliar, no mínimo no nível III.

III - Professor Adjunto: possuir título de especialista; ter no mínimo quatro anos de
efetivo exercício do magistério superior; possuir mais de vinte créditos acadêmicos;
ser Professor Assistente, no mínimo no nível III.

IV - Professor Titular: possuir o título de mestre e/ou equivalente desde que haja
vaga; ter no mínimo seis anos de efetivo exercício do magistério superior; possuir
mais de vinte créditos acadêmicos. Ser Professor Adjunto, no mínimo no nível III.

As promoções serão feitas, anualmente, no mês de julho, para preenchimento das vagas
existentes nos diversos níveis ou categorias e concorrerão às vagas os professores que
satisfizerem as condições da categoria ou nível imediatamente superior. Anualmente, no
mês de março, será aberto edital constando as vagas existentes e convidando a todos os
docentes interessados a se habilitarem às promoções.

A Direção Geral designará uma Comissão de Carreira Docente que tratará dos estudos
de enquadramento, classificação, reclassificação, acesso e avaliação de desempenho.

A Comissão se reunirá no mês de maio de cada ano independente de convocação e,
extraordinariamente, quando o seu Presidente julgar necessário, para deliberar sobre
matéria de sua competência.

Serão concedidos anualmente créditos acadêmicos pela Comissão de Carreira Docente
por:

I. cursos realizados em áreas de interesse do departamento ao qual o docente
esteja vinculado, sendo:

- um CA por curso de aperfeiçoamento e/ou especialização;

- quatro CA’s por curso de mestrado;

- seis CA’s por curso de doutorado e/ou equivalente.

II. atividades acadêmicas anuais na Faculdade, sendo:

- um CA para docentes com carga horária semanal igual ou menor do que
dez horas;

- dois CA’s para docentes com carga horária semanal maior do que dez e
menor ou igual a vinte horas;

- três CA’s para docentes com carga horária superior a vinte horas
semanais.

III. atividades de pesquisa científica e/ou extensão na Faculdade em área de
interesse institucional, com projeto aprovado pela Instituição sendo:



- um CA por extensão;

- dois CA’s para pesquisa científica aprovada pelo CEPE.

IV. atividade administrativa anual de caráter acadêmico, sendo:

- dois CA’s para cargos de assessoria ou equivalente;

- três CA’s pela coordenação de Cursos;

- quatro CA’s por cargo de direção.

V. atividade extra-acadêmicas, representado a Faculdade, sendo:

- um CA por evento que seja participante;

- dois CA’s por evento em que seja palestrante, parte da mesa ou convidado
especial na Faculdade;

- três CA’s por evento em que seja palestrante, parte da mesa ou convidado
especial em local fora da Faculdade.

VI. produções científicas publicadas sendo:

- um CA por artigo publicado em periódico da Faculdade.

- dois CA’s por artigo publicado em periódico não produzido pela Faculdade;

- três CA’s por artigo publicado em periódico internacional;

- quatro CA’s por livro publicado.

Computados os créditos acadêmicos, os docentes serão promovidos, de um nível para
outro, de uma classe para a superior, desde que:

I. preencham os requisitos para promoção;

II. sejam detentores do maior número de créditos acadêmicos;

III. haja vaga na categoria e nível a que será promovido.

A progressão entre os níveis de uma mesma categoria ocorrerá, após o cumprimento,
pelo docente, do interstício mínimo de um ano no nível.

1.4. Critérios de seleção e contratação

A abertura de vagas e os critérios de seleção serão objetos de edital próprio,
devidamente autorizado pela Diretoria de Ensino e pela Mantenedora. O ingresso
no Corpo Docente da Faculdade será feito mediante análise de currículo, prova
didática e entrevista pessoal realizados por uma equipe designada para tal pela Direção
de Ensino e pelos Coordenadores de Curso.

A seleção preliminar para ingresso observará, além da competência e da
idoneidade, a qualificação do candidato para o cargo (área de formação e titulação
mínima de especialista) e a disponibilidade de vaga para admissão imediata.



Preferencialmente a redação do Edital de Abertura de Processo Seletivo para
Contratação deverá ser elaborada de forma que o perfil do candidato o capacite a
atender mais de um curso oferecido pela Faculdade.

Após o processo seletivo, compete à Diretoria Acadêmica dar o seu parecer
quanto  às propostas de admissão de professores, encaminhando-as à Direção Geral.

1.5. Qualificação e Capacitação

A IMC² acredita que só é capaz de oferecer ensino de melhor qualidade através da
qualificação e capacitação de todos colaboradores que compõem a instituição. São
alguns dos princípios fundamentais da IMC² estimular e apoiar a produção científica dos
professores e as iniciativas individuais de capacitação continuada de seus
colaboradores, através da realização de cursos de desenvolvimento pessoal, assim
como congressos, simpósios, feiras, exposições, fóruns, mostras e demais eventos
técnico-científicos, artísticos e culturais com palestrantes nacionais e internacionais,
painéis com novos produtos, tecnologias e conteúdos exclusivos para fomentar a
inovação e oferecer atualização, troca de saberes com a participação das principais
empresas do segmento dos cursos.

Somos motivadores da criatividade, da inovação, da mediação didática e da mediação
tecnológica requisitos necessários às novas possibilidades de projetos e
atividades, fomentando a autonomia e a capacidade de continuar aprendendo durante
toda a vida para responder com rapidez às inovações tecnológicas, permitindo
assim,   que todos   envolvidos sejam protagonistas da sua vida e do seu conhecimento.

1.6. Procedimentos para Substituição Docente

Durante as seletivas por edital, será criado um banco de dados de profissionais aptos a
substituir outros docentes da faculdade, em caso de ausência por questões tais como
ausência médica, licença maternidade, viagem, entre outras e poderão ser contratados
como horistas. Caso haja pessoas candidatas que não atingiram a média necessária,
serão automaticamente excluídas da possível classificação para suplente.

Caso a substituição seja por desligamento da unidade, será realizado um processo
seletivo para busca de um professor equivalente, primeiramente na base de dados da
instituição, e caso não haja um profissional com o perfil, será disponibilizado um edital de
forma pública, incluindo divulgação em mídias sociais da entidade.

A multidisciplinaridade do grupo docente garante que os estudantes não serão
prejudicados durante essa tratativa, visto que toda a grade é preparada para atuar de
forma transversal e multidisciplinar, e disponibiliza todas as trilhas de aprendizagens e
referenciais no sistema do Moodle, conforme os avanços das turmas.

1.7. Cronograma de expansão do corpo docente de acordo
com o Plano de Expansão de Cursos



Descrição de Atribuição Progressão de
Estudantes

Nº Sugerido -
Prof. Adic.

Tutores (horista) A cada 50 estudantes +1 Tutor

Especialistas (horista) A cada 100 estudantes +1 Especialistas

Especialistas (contratado) A cada 100 estudantes +1 Especialista

Mestres (horista) A cada 200 estudantes + 1 Mestre

Mestres (contratado) A cada 200 estudantes +1 Mestre

Doutores (horista) A cada 400 estudantes + 1 Doutor

Doutores  (contratado) A cada 400 estudantes + 1 Doutor

2. Tutores

O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As funções devem
ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato de o ensino em uma
IES pode ser em qualquer lugar, tutor e estudante encontram-se em condições de
igualdade na comunicação, tendo o estudante um atendimento individual, tempo para
entrar em sala de aula virtual ter características específicas, como as variações do
espaço de ensino, que a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na
construção do conhecimento.

Nesse contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, colega, facilitador, inspirador
de confiança e uma pessoa que ajuda o estudante na construção do conhecimento.
Podemos usar a máxima em que militares utilizam nos campos de batalha, ninguém deve
ficar para trás, essa deve ser a meta do tutor.

O tutor deve portanto gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes com
disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o
estudante veja nele um aliado em quem possa confiar.

Além disso, é fundamental que haja inteira sintonia entre o professor, coordenador da
disciplina e o tutor, através da permanente comunicação com ele e com os demais
tutores, o que deve ser construído através da capacitação continuada. Igualmente
importante, é a identificação do tutor com os objetivos da IMC².

2.1. Requisitos de Titulação

É um orientador acadêmico com especialização adequada a sua área de atuação,
responsável pelo atendimento pedagógico aos estudantes por meio de encontros



presenciais e de ferramentas de comunicação, disponíveis no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (correio eletrônico, fóruns, chat, webconferência etc.).

2.2. Critérios de Seleção e Contratação

Criatividade, inovação, mediação didática e mediação tecnológica são requisitos
necessários ao tutor.

Ser capaz de desenvolver um plano de tutoria: organização, acompanhamento e suporte
técnico para as ferramentas das diferentes etapas do projeto, com a necessidade de
feedback constante para os participantes.

Ser capaz de engajar pessoas e planejar a mediação didática e tecnológica,
considerando a diversidade de estudantes que participarão das atividades será sempre
um desafio a ser superado pelo tutor.

Os tutores acompanham o desenvolvimento das competências ao longo do processo de
aprendizagem para que, de forma individualizada, consiga ajustar e corrigir as
dificuldades durante o percurso e não ao final.

Etapas do processo de seleção:

- apresentação de curriculum vitae na plataforma Lattes/CNPq;

- comprovação de experiência e exercício da função requerida, quando
assim for previsto e necessário;

- entrevista com a coordenação do curso;

- aula-demonstrativa por parte dos candidatos em apresentação a uma
banca qualificada;

Prazo e período de inscrições, e datas, horários das entrevistas e demais requisitos de
avaliação constantes dos processos de recrutamento, seleção e contratação.

2.3. Qualificação e Capacitação Profissional

Ciente dos desafios enfrentados pelos estudantes durante o processo de adequação à
realidade do ensino on-line, a Inteligência MultiConstrutiva – IMC², busca formas de
facilitar a inserção e ambientação dos estudantes às práticas e procedimentos
característicos dessa modalidade.

É o tutor quem propicia um ambiente favorável ao desenvolvimento do processo de
ensino aprendizagem, sempre buscando atender aos seus interesses e necessidades,
acompanhando, passo a passo, o desenvolvimento de seus conhecimentos,
esclarecendo dúvidas e lhe orientando quanto à utilização das várias ferramentas de
comunicação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como chat, fórum e listas de
discussão, entre outros.

É papel prioritário do tutor atuar como motivador, incentivando o estudante e monitorando
de perto seus acessos ao AVA, evitando que o mesmo se afaste de suas atividades no
AVA e seja desestimulando a progredir com o curso.

Nossa equipe de tutores é capacitada a:



➔ Liderar pessoas e grupos fortalecendo valores e crenças que permitam a visão
do todo, a valorização da diversidade e da pluralidade, a diminuição das
desigualdades, o aprendizado contínuo e colaborativo. Estamos comprometidos com a
capacidade de preparar as pessoas para o novo e, portanto, para incertezas e a
certeza de que é necessário nos recriarmos todas as manhãs, a busca por novos
conhecimentos precisa fazer parte da nossa “alimentação” diária.

➔ Facilitar o processo de construção do conhecimento, provocando a
curiosidade, criando experiências que exijam a expressão e a exposição de ideias
e ideais, assim como, a colaboração. Propondo desafios que permitam enfrentar e
vencer medos e missões que propiciam colocar o conhecimento na prática e
apresentar evidências de evolução dos resultados.

➔ Conectar pessoas, ideias, propósitos, conhecimentos, experiências, que
permitam desenvolver habilidades para aproveitarmos o incrível potencial que a
tecnologia tem para melhorar nossas vidas, o desenvolvimento de uma estrutura
de apoio que oriente os estudantes acerca da sistematização de informações,
do aprimoramento da capacidade de expressão e conexão, do tratamento de
dados em plataformas digitais e das formas de compartilhamento de
experiências   e   de conteúdos.

São elementos que compõem a metodologia de qualificação continuada do corpo de
tutores EAD da Inteligência MultiConstrutiva –IMC²:

• “Learning by Doing” que significa “aprender fazendo”. Construir o conhecimento
através da vivência e experimentação. Provocar o aprender fazendo, colocando em
prática, pondo “as mãos na massa”. Assim, faz-se o resgate do conteúdo, da estratégia,
da busca de saídas e possibilidades.

• Ambiente Interativo que provoque os estudantes a identificar problemas, buscar
informações, investigar, criar, experimentar, analisar resultados e avaliar suas
descobertas. Além disso, formas individualizadas do desempenho de cada estudante
poderão ser avaliadas com base em um histórico de dados, estimulando múltiplas
conexões e levando-os a diferentes formas de aprendizagem.

• Design Educacional do Ambiente Virtual(publicação de conteúdos, oportunidades
de conexão, interação, troca de experiências, cooperação, criatividade e
compreensão da capacidade de aprender e se adaptar para que se
desenvolva um novo modelo transformando e impactando o processo de ensino e
aprendizagem).

• Salas de Estudo em Ambiente Virtual e acompanhamento das atividades do
Discente(envolvendo sistema de tutoria a distância receptivo e proativo, feedback e
mentoria em grupo ou individualmente, planejando, acompanhando e avaliando
atividades significativas que possam auxiliá-lo a lidar com a sobrecarga de informações e
de aprendizagens, com as quais têm contato em sua vida cotidiana, conhecimentos
gerais sobre o mundo, e o mundo digital e como saber adaptar-se num mundo
cada  vez  mais  conectado,  volátil,  incerto, complexo e ambíguo).

• Avaliação do Processo Pedagógico (acompanhamento processual dos indicadores
acadêmicos de permanência, evasão, êxito escolar, fracasso escolar,



satisfação e insatisfação dos recursos apresentados, avaliação do processo
pedagógico   de   cada disciplina).

• Ambiente de Ensino e Aprendizagem, que promove situações e cria
experiências que preparem os discentes para enxergar as mudanças e adaptar-se
rapidamente frente ao inesperado, exigindo mais flexibilidade para reinventar seu modo
de viver e trabalhar, para cada um desses elementos foram desenvolvidos recursos que
apoiam os Docentes, os Tutores, os Discentes e a equipe do EaD no processo de ensino
e de aprendizagem, a saber:

• Plano de Ensino: funciona como um panorama geral das aulas como orientação à
equipe do EaD para organização de conteúdos, atividades e avaliações;

• Plano de Aulas: funciona como um plano de estudos, já que distribui o
conteúdo nas semanas letivas, permite o alinhamento dos avisos e a discussão no
fórum, bem como a organização do tempo para estudo dos conteúdos e realização
das atividades. O Plano também reforça o cronograma das atividades e a bibliografia
sugerida. Vale reforçar que este Plano é uma sugestão, dado que a concepção do curso
prima pela flexibilidade do discente na organização do seu tempo e dos seus estudos;

• Conteúdos digitais(textos, hipertextos, animações, vídeos, games etc.): consistem
em materiais elaborados por Docentes-autores contratados para esse fim,
abrangendo o conteúdo do Plano de Ensino na forma de texto, ilustrações, boxes
de texto, hiperlinks e vídeos, publicados no ambiente virtual para consulta
online ou offline. Os materiais preparados pelos Docentes-autores são
produzidos, em sua grande maioria, por terceiros especializados em editoração
digital;

• Atividades de aprendizagem: para cada unidade de estudo são propostas
atividades objetivas com feedback imediato, salas de estudos, além de uma
atividade prática multidisciplinar, visando à articulação dos conteúdos e o
desenvolvimento de habilidades conforme os objetivos de aprendizagem determinados.
No decorrer de cada disciplina, os Discentes vivenciam situações didáticas
organizadas  em unidades de estudo, compostas por momentos síncronos e assíncronos:

➢ Síncronos:

• Salas de Estudos Virtual: são realizados encontros virtuais com apoio e a
finalidade de promover aos Discentes um ambiente de estudo que facilite tirar dúvidas,
trocar experiências, reforçar conteúdos através da prática de exercícios e atividades
propostas pelos Docentes;

• Webconferências: encontros virtuais para exposição, discussão e revisão dos
conteúdos desenvolvidos ao longo do semestre;

• Avaliação presencial: os Discentes comparecem ao Pólo de apoio presencial para
apresentação do Projeto de Conclusão do Curso de forma multidisciplinar.

➢ Assíncronos:

• Exploração de conteúdos: os Discentes exploram no seu próprio ritmo os
conteúdos disponibilizados na plataforma, nos formatos texto, hipertexto e multimídia,
podendo imprimir e salvar uma versão dos materiais para estudo off-line;



• Atividades de aprendizagem: além da publicação dos conteúdos de cada aula,
são utilizados os recursos do ambiente virtual para a realização de atividades
adequadas  aos objetivos e conteúdos de cada disciplina;

• Fórum: a interação entre Discentes, Docentes e Tutores Web ocorre de forma intensa e
contínua por meio deste recurso, que permite o esclarecimento de dúvidas e o
atendimento individual das necessidades específicas de cada Discente no que
tange  ao  conteúdo  e  às atividades de cada disciplina.

Assim, é necessário que os discentes executem as atividades de forma
participativa e colaborativa, sentindo-se, ao lado dos Docentes, Tutores e colegas
de curso, sujeitos do processo de aprendizagem e não apenas receptores de
informações.   Outras   ações relevantes são operacionalizadas, a saber:

➔ Os processos educativos são organizados de forma significativa, centrada
no  Discente  a partir de experiências profissionais cotidianas;

➔ Os sujeitos participantes são envolvidos em discussões de fóruns, enquetes
e webconferências, permitindo a construção de conhecimentos pela interação;

➔ O curso está organizado de forma a garantir espaços de aprendizagem
continuada com temas que evoluem entre as disciplinas;

➔ A mediação pedagógica é garantida por Docentes, Tutores Web e
Mediadores  que dominam os conteúdos de cada disciplina;

➔ Os Docentes, Tutores Web e Mediadores recebem capacitação continuada
de  modo  a adotar e desenvolver novas tecnologias;

➔ Docentes e Tutores Web combinam tecnologias de aprendizagem e
softwares  para disponibilizar os conteúdos e práticas em diferentes linguagens;

No decorrer das disciplinas exercita-se a interdisciplinaridade para que o
Discente desenvolva conhecimento de forma sistêmica;

Os conteúdos são organizados e apresentados em trilhas de desenvolvimento com
o propósito de estimular o aprendizado contínuo e para poderem responder com
rapidez às inovações tecnológicas, permitindo assim, que o Discente seja protagonista
da sua vida e do seu processo de ensino e aprendizagem.

Os Discentes serão desafiados a desenvolverem sua autonomia no processo
de aprendizagem de forma que não dependam de uma aprendizagem padronizada
e  centrada nos Docentes.

2.4. Cronograma de expansão dos tutores de acordo com o
Plano de Expansão de Cursos

De acordo com o cronograma de expansão dos cursos oferecidos pela instituição, a cada
50 estudantes será contratado um novo tutor.



3. Corpo Técnico/Administrativo

3.1. Critérios de Seleção e Contratação

O corpo técnico administrativo será contratado de acordo com as normas constantes
neste Capítulo, pela MANTENEDORA, por indicação do Diretor Administrativo e
Financeiro, após cumprimento dos seguintes procedimentos;

Caberá ao Setor de Recursos Humanos comprovar a necessidade da contratação de
Pessoal Técnico Administrativo, fazendo o exame das credenciais dos interessados em
conjunto com o Coordenador da área contratante.

A contratação de Pessoal Técnico Administrativo será feita mediante a indicação da
Coordenação de Recursos Humanos ao Diretor Administrativo e Financeiro.

O ingresso na carreira do CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO da IMC² para
preenchimento de vaga existente, mediante processo seletivo, aprovação das credenciais
do candidato e indicação do candidato pela Coordenação de Recursos Humanos ao
Diretor Administrativo e Financeiro e indicação do Diretor Administrativo e Financeiro à
MANTENEDORA, após análise e aprovação do processo seletivo.

A admissão faz-se nos níveis I, II, III, IV e V conforme o grau de responsabilidade e
complexidade do cargo e a quantidade de vagas existentes nos níveis.

I. Atividades de Gestão / Coordenação;

II. Atividades de Analista / Encarregado;

III. Atividades de Assistente;

IV. Atividades de Auxiliar;

V. Atividades Operacionais.

Todo funcionário será admitido preferencialmente com salário no início da faixa salarial
estabelecida para o seu cargo. Excepcionalmente, o salário de admissão poderá ser
estabelecido acima deste limite, por contingência de mercado.

3.2. Qualificação e Capacitação Profissional

São alguns dos princípios fundamentais da IMC² estimular e apoiar as iniciativas
individuais de capacitação continuada de seus colaboradores, através da realização
de cursos de desenvolvimento pessoal, assim como congressos, simpósios, feiras,
exposições, fóruns e demais eventos relacionados às atividades técnico administrativas.

O Corpo Técnico Administrativo é constituído pelo pessoal que exerce atividades
administrativas, financeiras e técnicas de suporte e apoio ao funcionamento da
Faculdade. O Pessoal Técnico Administrativo será distribuído e lotado em Coordenações,
constituídas pelas áreas: Administrativa e Financeira, Recursos Humanos, Tecnologia da
Informação, Biblioteca e Secretaria Geral, as quais passarão a caracterizar os
respectivos cargos e/ou funções.

O Corpo Técnico Administrativo integrará o Quadro de Pessoal IMC².

A idoneidade profissional, a capacidade técnica, a integridade moral e a boa conduta
pública e privada, são condições fundamentais para o ingresso e permanência no
CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO da IMC².



3.3. Plano de Carreira e Regime de Trabalho

A progressão horizontal é a passagem do pessoal técnico administrativo de uma para
outra faixa de referência, em uma mesma categoria, ocorrendo por merecimento ou por
antiguidade, alternadamente.

Constituem requisitos básicos para progressão horizontal:

I. tempo mínimo de 3 (três) anos de serviço em atividades técnicas e
administrativas na IMC²;

II. o resultado da avaliação de desempenho técnico administrativo conforme
critérios de avaliação;

III. o tempo de experiência em atividade técnica e administrativa na IMC², na faixa
que estiver ocupando.

O processo avaliativo para a progressão horizontal será realizado no período de tempo
correspondente a um interstício de 3 (três) anos.

A avaliação de desempenho técnico administrativo será realizada pela CPA – Comissão
Própria de Avaliação, pelo Coordenador Administrativo e Financeiro e pelo Diretor
Administrativo e Financeiro, que promoverão a apuração dos dados, até o final do mês de
fevereiro do ano subsequente ao período avaliativo.

Para que seja indicado para a progressão horizontal, o funcionário deverá obter em
média, conceito BOM nas avaliações que a CPA – Comissão Própria de Avaliação, o
Coordenador Administrativo e Financeiro e o Diretor Administrativo e Financeiro farão dos
requisitos básicos para o desempenho da função.

A vigência da nova situação funcional dar-se-á a partir do mês de maio.

Para indicar progressão horizontal, a comissão de avaliação emitirá parecer técnico com
proposta individualizada de enquadramento na faixa da respectiva categoria funcional.

É assegurado ao funcionário acesso ao conteúdo da avaliação de desempenho técnico
administrativo da qual foi objeto.

Os aumentos por promoção vertical são concedidos aos funcionários que passam a
ocupar cargos incluídos num nível superior ao nível atual do cargo, dentro da estrutura de
cargos e salários.

A promoção vertical está vinculada à existência de vagas no quadro de funcionários ou
poderá ocorrer em função da necessidade de preenchimento de uma vaga em aberto.

A avaliação profissional será realizada pelo Coordenador Administrativo e Financeiro e
pelo Diretor Administrativo e Financeiro, devido a existência de vaga no quadro de
funcionários ou em função da necessidade de preenchimento de uma vaga em aberto.

É assegurado ao funcionário pedir revisão de parecer técnico, devendo recorrer à
Coordenação do Curso no caso de discordar da avaliação, dentro de 5 (cinco) dias
contados a partir da divulgação da avaliação.

Caso a avaliação profissional não indique pela ascensão do funcionário, a Coordenação
de Recursos Humanos dará início a processo seletivo com busca de candidatos no
mercado para provimento do cargo.

É assegurado ao funcionário pedir revisão de parecer técnico, devendo recorrer à
Coordenação Administrativa e Financeira no caso de discordar da avaliação, dentro de 5
(cinco) dias contados a partir da divulgação dos resultados.



4. Corpo Discente

4.1. Formas de acesso

Os Cursos da Inteligência MultiConstrutiva – IMC² são abertos aos candidatos:

a) Classificados em processo seletivo para os que concluíram o ensino médio,
antes da data de matrícula;

b) Transferidos de outras instituições nacionais de ensino superior, mediante
existência de vagas;

c) Portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da
Educação, após a matrícula dos aprovados no processo seletivo ou transferidos
de outras IES.

Os estudantes têm à disposição uma orientação acadêmico-pedagógica e apoio
psicopedagógico, através do acompanhamento sistemático de seu progresso escolar e
da assistência às tarefas cotidianas exigidas pelos Cursos. Programas de acessibilidade,
acolhimento e permanência estão previstos, quando identificadas, pelos Docentes, a
presença de desigualdades de base entre discentes, onde se implementam ações
necessárias ao nivelamento na forma de aulas on-line individual ou em grupos de
estudos em horário extra.

Como estratégia para despertar o interesse do discente pelo seu Curso e promover a
aproximação assídua deste com o objeto de estudo, a Inteligência MultiConstrutiva –
IMC² desafia com intermediação e acompanhamento do professor responsável pela
disciplina de Projetos Aplicados e da equipe de tutores o discente a resolver problemas
reais e conduzir projetos que gerem resultados práticos e efetivos. Neste processo, a
avaliação é contínua e acompanha o estudante no decorrer de seu desenvolvimento,
dando o suporte necessário para que realize seus projetos ao longo de seus itinerários de
formação. Constrói assim projetos criativos, multidisciplinares, multiconstrutivos e
inteligentes que servirão de base para um ecossistema de desenvolvimento de ensino,
aprendizagem, colaborativo e inovador.

Por isso, buscamos criar uma rede de parceiros que pudessem nos disponibilizar o
acesso a ferramentas, tecnologias e experiências de maior eficiência e produtividade no
mercado mundial, e que, através de um corpo docente robusto de profissionais,
professores e mentores, possamos não só facilitar a adaptação destes à plataforma
digital, assim como, contribuir com suas expertises na orientação e no acompanhamento
em seus projetos e trajetórias de evolução pessoal e profissional, pois, realmente,
acreditamos que: Evoluir é inevitável!

4.2. Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro

A Coordenação do Curso, por iniciativa própria, por recomendação do Colegiado de
Curso ou por solicitação dos professores, reúne-se com os acadêmicos para discutir
assuntos relacionados ao desenvolvimento didático - pedagógico nas disciplinas do
Curso. Quando o problema detectado é individual, o Coordenador procura alertar ao
acadêmico que não apresenta um rendimento satisfatório em uma ou mais disciplinas
quanto à importância daquele conhecimento no exercício eficiente da profissão,
incentivando-o a superar suas dificuldades.

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC², após sua autorização, além de oferecer atividades
de Monitoria, com bolsa para os estudantes-monitores, biblioteca virtual, apoio através do



Núcleo Pedagógico e Orientação Educacional, disponibilização de computadores com
acesso gratuito à internet, bem como Seguro Gratuito para realização dos estágios e
atividades externas.

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² oferece diversas modalidades de bolsa como
incentivo à continuidade dos estudos, tais como:

➔ Bolsa de Trabalho Interno: trata-se de um programa que visa atender
prioritariamente o estudante que comprove estar em dificuldade socioeconômica.
Após avaliação, e apresentando bom rendimento escolar, o estudante recebe
desconto e em contrapartida desenvolve atividades junto às unidades da
Inteligência MultiConstrutiva – IMC²;

4.3. Estímulos à Permanência

A IMC² entende que a democratização do ensino perpassa não somente pela garantia do
acesso, mas também pela garantia da permanência.

Se o estudante "arrasta-se" sem compreender e usufruir do que os estudos podem lhe
proporcionar, não há democratização, pois a permanência nesses casos não é com
qualidade.

Pensando nesse desafio a IMC² e com base no projeto New Vision for Education,
desenvolvido pelo WORLD ECONOMIC FORUM que examina o papel que a tecnologia
pode desempenhar para melhorar a educação para o futuro e as maneiras inovadoras de
ajudar os estudantes a desenvolver competências e qualidades de caráter amplamente
definidas como habilidades socioemocionais, que são componentes críticos da estrutura
de habilidades do século XXI.

Basicamente, preconiza a formação composta de três conjuntos de habilidades:
“letramentos fundamentais”, “competências” e “qualidades de caráter”, resumidas na
figura a seguir.



O modelo aponta para uma educação contextualizada e integrada entre áreas do saber,
com promoção da interdisciplinaridade, do trabalho em grupo, da reflexão crítica e da
capacidade de mudança e adaptação a novos conhecimentos, modos de produção e
culturas, nos quais conteúdos específicos se tornam obsoletos rapidamente. É importante
destacar a necessidade urgente da economia global de integrar diferentes áreas do
conhecimento para lidar com questões complexas da realidade, sejam elas de natureza
social ou econômica.

A social and emotional learning (SEL) não pretende suplantar, mas complementar
habilidades acadêmicas fundamentais.

A SEL oferece uma série de benefícios. Considere uma sala de aula na qual o trabalho
em grupo se concentra não apenas no domínio acadêmico material, mas também sobre
como os estudantes colaboram e se comunicam uns com os outros.

Essas habilidades são imprescindíveis para as gerações mais jovens de hoje, que
exigem um amplo conjunto de habilidades sociais e emocionais para prepará-los para as
demandas de um local de trabalho em rápida mudança, posição para alcançar melhores
resultados acadêmicos e equipá-los para contribuir com a sociedade.

Dadas essas tendências, o aprendizado deve ser transformado de maneiras que
permitirá que os estudantes adquiram um amplo conjunto de habilidades que os ajudará
a prosperar em um mundo saturado de tecnologia e em rápida evolução.

A IMC² desenvolve através de sua metodologia e de forma transversal em seus currículos
os nove elementos a seguir para serem propícios ao aprendizado 4.0.

- Controle: A tecnologia interativa permite que o discente possa influenciar as
ações de aprendizagem, assim com, o ambiente de aprendizagem e suas
experiências;

- Trabalho em equipe com colegas: a tecnologia interativa ajuda desenvolver
habilidades de comunicação e colaboração;

- Objetivos/regras específicas: A tecnologia interativa tem regras a seguir e metas
a atingir; essas regras e objetivos podem ser explícitos ou implícitos;

- Criação: A tecnologia interativa oferece uma ampla compreensão de como os
artefatos são criados e como eles funcionam;

- Personalização: A tecnologia interativa é adaptada para os estilos específicos de
aprendizagem e o tempo de cada estudante;

- Assunção de riscos e incerteza: tecnologia interativa deve encorajar os
estudantes a assumir riscos, explorar e tentar coisas novas;

– Aprendizagem ativa: a tecnologia interativa requer interação contínua entre
todos os atores envolvidos no processo de formação;

– Transferência de aprendizagem: a tecnologia interativa permite para aplicação e
reflexão de ações e aprendizados da mídia interativa em outros contextos;

– Feedback contínuo: a tecnologia interativa fornece informações oportunas aos
estudantes sobre seu desempenho.

A IMC² através de ações transversais desenvolve esse conjunto de habilidades e
estimula o protagonismo na construção colaborativa de conhecimentos, habilidades,
valores e atitudes.



4.3.1. Programa de Nivelamento na Modalidade EaD

O Programa de Nivelamento tem por finalidade desenvolver e aprimorar habilidades e
competências dos acadêmicos para o melhor desempenho no Ensino Superior.

O Programa de Nivelamento integra a Política Institucional de Apoio ao Discente da IMC²,
com a oferta na modalidade a distância.

Conforme Instrumento de Avaliação do SINAES, indicador Apoio ao Discente, as
atividades de Nivelamento não poderão ser computadas como Atividades
Complementares.

Os cursos disponibilizados com suas respectivas ementas são:

- Português para leitura, produção e compreensão de textos: básico sobre o
uso de recursos como uso de dicionários, ferramentas de revisão e busca;
gêneros e tipos textuais, atividades práticas para cada item do programa. Uso de
mídias sociais e linguagem para negócios.

- Matemática básica: grandezas, frações, equações, propondo aplicações
práticas desses conceitos, aplicações da aprendizagem baseada em problemas
para cenários de comparação, probabilidade, cálculos matemáticos de primeiro e
segundo graus. Conceito de função, funções de primeiro e segundo graus.
Dedução, indução, relação parte/todo. Noções de matemática financeira.

- Aprender a Aprender no mundo EaD: ferramentas e tecnologias da
informação e da comunicação para o trabalho colaborativo e multiconstrutivo..

O Programa de Nivelamento apresenta duas ofertas anuais, uma em cada semestre do
ano letivo.

Semestralmente, a Secretaria Acadêmica apresentará o calendário e procedimentos
necessários à matrícula de estudantes no Programa de Nivelamento, cabendo às
Coordenações de Curso a divulgação desta oferta para seus estudantes.

Os cursos possuem carga horária de 20 (vinte) horas, organizada em 16 unidades de
estudo.

- Os estudantes são acompanhados por professor tutor a distância.

- O curso é desenvolvido integralmente a distância no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).

- A certificação do discente é vinculada a realização das atividades
propostas.

A divulgação da oferta e do período de inscrição nos cursos do Programa de Nivelamento
deve constar no site da IMC².

- A matrícula nos cursos do Programa de Nivelamento será feita no Campus
Virtual da instituição onde o estudante está matriculado, em um link
disponibilizado pela IMC².



Serão certificados os estudantes que concluírem as atividades propostas ao longo do
curso.

Após o término do curso os discentes concluintes receberão instruções para acessar e
imprimir os certificados pela Web.

4.3.2. Núcleo de Orientação Psicopedagógica - NOP

4.3.2.1. REGULAMENTO DO NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO
PSICOPEDAGÓGICO - NOP

Inteligência MultiConstrutiva - IMC²

O presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades do Núcleo de
Orientação Psicopedagógico – NOP da Inteligência MultiConstrutiva - IMC².

4.3.2.2. FINALIDADE

A finalidade do NOP é orientar e realizar intervenções breves nas dimensões
psicopedagógicas para o corpo discente do IMC².

Para os casos que se fizer necessário um atendimento mais especializado, o NOP
deverá sugerir o devido encaminhamento.

4.3.2.3. OBJETIVO GERAL

O objetivo Geral do NOP é promover, por meio de orientação e aconselhamento
psicopedagógico, o bem-estar dos relacionamentos interpessoais e institucionais,
contribuindo assim para o processo de aprendizagem do estudante.

4.3.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Auxiliar acadêmicos na integração destes ao contexto da Educação
Superior;

- Realizar orientação ao estudante, no que se refere às dificuldades
acadêmicas, proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nas
situações problemas e estratégias de enfrentamento pessoais e institucionais;

- Realizar pesquisas a partir dos dados coletados nos atendimentos,
relacionados à tipologia das dificuldades apresentadas pelos estudantes e
encaminhar relatórios junto à coordenação dos cursos e à direção acadêmica com
a finalidade de desenvolver estratégias de intervenção institucional;

- Criar espaços de reflexão, através de atendimentos de grupo, sobre as
necessidades da sociedade contemporânea no que se refere à formação
profissional;

- Realizar orientação através de palestras e reuniões para conhecimento
dos mecanismos cerebrais importantes para o aprendizado, temas como:



atenção, memória, concentração, raciocínio e motivação, propiciando reflexão
para um posicionamento pessoal e entendimento de como o aprendizado
acontece, e que existem processos facilitadores para que o mesmo aconteça.

O núcleo de apoio psicopedagógico não está voltado para o atendimento
(tratamento clínico, psicoterapia e aplicação de técnicas neuropsicológicas). Caso
necessário esse acompanhamento, haverá indicação para serviços
especializados;

- Acompanhar projetos culturais que possibilitem a convivência dos
acadêmicos com a diversidade biopsicossocial;

- Assessorar os cursos de graduação em consonância ao Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC),
buscando estratégias psicopedagógicas específicas para cada um;

- Acompanhar acadêmicos que apresentem dificuldades de aprendizagem,
visando o desenvolvimento de competências e habilidades acadêmicas,
acompanhando o desempenho acadêmico, a evasão escolar, índices de
aproveitamento e de frequência às aulas e demais atividades acadêmicas;

- Auxiliar na avaliação acadêmica de estudantes ingressantes, buscando
identificar as dificuldades de aprendizagem e auxiliar no planejamento de cursos
de nivelamento, bem como orientar os acadêmicos que apresentarem dificuldades
específicas de aprendizagem;

4.3.2.5. ATUAÇÃO

O NOP realiza suas intervenções considerando quatro eixos fundamentais:

- Orientação ao corpo discente;

- Apoio à coordenação de cursos e de ensino;

- Pesquisa de demanda do IMC²;

- Projetos institucionais.

4.3.2.6. ORIENTAÇÃO

A orientação aos discentes será definida de acordo com a demanda e análise prévia de
cada situação problema.

Para o corpo discente, a demanda de orientação poderá ser manifestada pelo próprio
discente junto ao NOP ou pela coordenação do curso, considerando a apresentação de
relatórios.

As entrevistas individuais serão agendadas nos horários de funcionamento do NOP e
comunicado aos interessados.

As orientações e aconselhamento visam:

- Orientação aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e estudo;

- Encaminhamento para profissionais e serviços especializados dependendo
da situação apresentada;



- Orientação relativa às dificuldades de relacionamento interpessoal que
ofereçam dificuldades de adaptação e motivação na dimensão acadêmica e
profissional;

- Orientação aos encaminhamentos da direção, coordenação de curso,
coordenação de estágio, corpo docente e Comissão Própria de Avaliação (CPA).

- Orientação às demandas relacionadas à profissão e à formação
profissional.

O NOP utilizará um formulário padrão – Prontuário para registro de todas as atividades,
entrevista individual, grupo, palestras e orientações. Os registros ficarão sob a
responsabilidade do coordenador do NOP, que irá desenvolver formulários de acordo
com a necessidade de cada atividade.

As orientações em grupos serão agendadas nos horários de funcionamento do NOP e
comunicado aos interessados.

Os grupos terão um limite de participantes, a ser definido pelo coordenador do NOP, de
acordo com o tipo de trabalho a ser desenvolvido.

Os encontros das orientações em grupo serão planejados a partir do levantamento de
necessidades, visualizado após as palestras ministradas pela profissional responsável,
da demanda dos estudantes, das pesquisas institucionais desenvolvidas pelo NOP, das
solicitações dos colegiados de cursos e/ou da CPA.

Os temas e áreas envolvidos nas orientações em grupo envolvem:

- Orientação profissional: reflexão sobre as necessidades, dúvidas e
enfrentamento de dificuldades relacionadas à escolha profissional ou adaptação
acadêmica;

- Relações humanas: oficinas de dinâmica de grupo visando o
desenvolvimento de competências relacionais e interpessoais, liderança,
comunicação;

- Treinamento de assertividade: oficinas de dinâmicas de grupo diretamente
relacionada a estudantes que apresentem alto grau de ansiedade presente em
situações que envolvam apresentação de trabalhos em público ou dificuldades
relacionadas a relações de trabalhos de equipe;

- Orientação de estudos: grupo reflexivo que aborda temas ligados à
maximização de recursos envolvendo o planejamento de estudos acadêmicos ou
voltados para concursos profissionais e/ou públicos.

Os grupos serão agendados seguindo cronograma estabelecido de acordo com
disponibilidade.

O NOP irá atuar junto à Coordenação dos Cursos e de ensino na compreensão e
resolução de problemas específicos de aprendizagem e relacionais, juntamente com a
assessoria pedagógica do IMC².

O NOP irá, em situações específicas, disponibilizar aos professores/tutores um
acompanhamento na implementação de projetos de inclusão de acadêmicos pessoas
com deficiência.



O apoio à coordenação de cursos e de ensino será realizado pelo NOP através de
reuniões institucionais, atendimentos individuais e orientações específicas.

O NOP poderá, por solicitação da direção, elaborar pesquisas e relatórios com o objetivo
de auxiliar na compreensão do perfil dos estudantes, suas dificuldades e possíveis
intervenções.

No caso de utilização de dados gerados a partir das orientações e aconselhamentos
realizados, ou ainda, oriundos da CPA, para elaboração de pesquisas e relatórios, o NOP
deverá observar o critério de sigilo profissional que envolve essas informações.

O NOP participa de projetos institucionais que envolvam as dimensões acadêmicas,
culturais, semana das profissões, atividades extracurriculares, projetos de inclusão de
necessidades especiais, estágios profissionalizantes.

4.3.2.7. RELATÓRIOS

A partir das atividades desenvolvidas pelo NOP serão elaborados relatórios informativos
para fundamentar pesquisas e avaliações dos processos acompanhados, podendo estes
serem disponibilizados para a direção e coordenação dos cursos.

Os relatórios previstos neste artigo tratam-se apenas de dados referentes ao número de
orientações, tipologia das orientações e aconselhamento, tipologia da demanda ou outras
informações que não comprometam o sigilo profissional.

4.3.2.8. SIGILO PROFISSIONAL

As atividades do NOP (orientações e aconselhamentos) poderão ser executadas por um
profissional da área da Psicologia e ou Pedagogia, e serão registradas em formulários
específicos, respeitando o critério de sigilo profissional e as normas e resoluções do CFP
(Código de Ética Profissional; Resolução CFP 07/2003; 01/2009). O conteúdo das
vivências e informações registradas durante as atividades (orientação e aconselhamento)
será de uso exclusivo do responsável pelo núcleo.

Os dados das orientações e aconselhamentos realizados serão de acesso exclusivo do
profissional e serão arquivados em segurança, onde apenas o coordenador terá acesso
para consulta e registros dos casos acompanhados.

Outros profissionais da instituição não terão acesso às informações confidenciais, salvo
outros profissionais psicólogos autorizados pelo coordenador do NOP, que componham a
equipe de trabalho ou o usuário ou responsável por menores de idade, de acordo com a
Resolução CFP 01/2009.

No caso da extinção do serviço ou da substituição de funções ou profissionais da área
clínica serão adotados os procedimentos do Art.15º, do Código de Ética Profissional/CFP.

Os casos omissos e as interpretações deste regulamento serão dirimidos pela direção do
IMC², juntamente com as Coordenações dos cursos.

4.3.3. Comunicação e Educação Financeira

A proposta da Inteligência MultiConstrutiva - IMC², traz em sua origem o uso das séries
Conhecer, Entender e Aplicar, e a integração entre as disciplinas é parte fundamental na
construção do ensino aprendizagem. Em tempos líquidos onde a incerteza é a única



certeza, apropriar-se de ferramentas que são de uso cotidiano no mercado - conhecer -
garante que os estudantes estejam aptos a executar projetos simples ou complexos com
a mesma propriedade. A comunicação precisa ser assertiva, desenvolver-se na
elaboração de documentos como contratos, acordos, petições, e-mails, propostas, entre
outros, os estudos de viabilidade financeira, impactos e resultados - entender-, e
compõem esse arcabouço que devidamente elaborado, permite a atuação profissional
dos estudantes com excelência e comprometimento com a excelência - aplicar-, ou seja,
desenvolver-se enquanto profissional que atenderá as demandas de mercado, embasado
nas práticas e nas construções realizadas durante o curso.

4.3.4. Programa de Monitoria - IMC²

A Inteligência MultiConstrutiva - IMC², com a finalidade de valorizar a participação dos
estudantes em atividades teóricas e práticas, bem como no desenvolvimento de
habilidades relacionadas à atividade docente, prevê o planejamento e a implementação
do seu Programa de Monitoria.

4.3.4.1. FINALIDADE

A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui para a formação
integrada do estudante nas atividades de ensino e extensão dos cursos de graduação
que tem por finalidade oportunizar a iniciação da prática da docência, através de
atividades de natureza pedagógica, desenvolvendo habilidades e competências próprias
desta atividade.

4.3.4.2. OBJETIVOS

- Estimular a iniciação à docência.

- Promover a cooperação entre os professores e estudantes.

- Contribuir para a melhoria da qualidade de ensino.

- Dinamizar as ações didático-pedagógicas e educativas por meio de
envolvimento dos estudantes na operacionalização destas ações no cotidiano da
IMC².

4.3.4.3. COMPROMISSO

Apenas será considerado monitor o estudante que tiver sido aprovado no processo
seletivo do IMC² para exercer a monitoria.

As prerrogativas e benefícios da função de monitor têm como base a data de sua
efetivação na função, isto é, a assinatura do Termo de Compromisso de Monitoria junto à
coordenação do curso.



O termo de compromisso de monitoria, formulário próprio do IMC², deverá contemplar a
disciplina, os dias e horários de exercício e a concordância do professor responsável pela
disciplina e do Coordenador do curso.

4.3.4.4. NORMAS PARA A FUNÇÃO DE MONITOR

São atribuições do monitor:

- Auxiliar os professores na disciplina, em tarefas didáticas, inclusive na
preparação e realização de trabalhos práticos.

- Auxiliar diretamente os estudantes, sob supervisão do professor
orientador, em horário pré-determinado.

- Ao final de cada período letivo enviar ao professor-orientador relatório das
atividades por ele desempenhadas.

As atividades do monitor obedecerão semestralmente ao plano elaborado pelo professor
orientador e serão aprovadas pela coordenação de curso.

São atribuições do professor orientador:

- Encaminhar ao Núcleo de Monitoria a solicitação de vaga, o plano de
trabalho do monitor, e a ferramenta de seleção.

- Acompanhar, orientar e avaliar o desempenho do monitor.

- Controlar a frequência e o horário do monitor.

- Encaminhar o relatório de desempenho do monitor, ao término de cada
semestre letivo, ao Núcleo de Monitorias, juntamente com formulário de presença,
devidamente assinado, com a carga horária total comprida.

- Encaminhar ao Núcleo de monitorias o relatório feito pelo estudante
monitor para posterior recebimento do certificado.

São vedadas aos monitores as seguintes atividades:

- Substituir docentes em aulas teóricas e práticas, independente da
presença do professor.

- Corrigir provas, exercícios ou realizar outras atividades avaliativas do
desempenho acadêmico.

As funções de monitoria são exclusivamente auxiliares, não sendo permitido que o
monitor, mesmo eventualmente, substitua o professor em atividades de magistério.

O programa de atividade do monitor não poderá coincidir com o horário de suas tarefas
enquanto discente.

Exercer tarefas administrativas, ou realizar quaisquer outras atividades que fujam do
propósito de tornar mais sólida a formação de estudantes.



O não cumprimento no disposto acima constituir-se-á em falta grave para o estudante e
para o professor orientador, ficando os mesmos impedidos de participar da monitoria por
1(um) ano letivo.

Atribuições do Núcleo de Monitoria:

- Cabe ao Núcleo de Monitoria analisar os pedidos de vagas para monitor
encaminhados pelos professores no prazo determinado pelo Calendário Escolar a
cada semestre letivo.

- Elaborar, conduzir e registrar em ata própria o edital do processo seletivo.

- Conferir a proposta de vaga para monitoria e seus anexos encaminhados
pelos professores solicitantes.

- Divulgar em edital os prazos de inscrição do processo seletivo e dos
resultados destes.

- Cumprir e fazer cumprir as normas deste regulamento.

- Exercer a coordenação e supervisão das provas, assim como, a
homologação dos seus resultados.

- Enviar as atas de seleção com resultados à coordenação de curso, após
homologação.

4.3.4.5. PROCESSO SELETIVO

O ingresso na monitoria deverá ser feito através de seleção em provas específicas,
sendo obrigatoriamente uma das provas escrita, ficando a critério do professor orientador
mais algum tipo de avaliação que a ele for pertinente.

Poderá inscrever-se para monitoria apenas o estudante regularmente matriculado nos
cursos e que esteja aprovado na disciplina que compõe o objeto do concurso.

O Edital de Inscrição, elaborado pelo Núcleo de Monitorias e homologado pela
Coordenação de Curso, deverá conter obrigatoriamente:

- Número de vagas;

- Relação da(s) disciplina(s) que compõe(m) objeto de monitoria;

- Início e término do prazo e horário de inscrição;

- Data e local da realização dos exames de seleção;

- Programas, bibliografia, tipos de provas e critérios de classificação.

Na seleção de monitores serão obedecidos os seguintes critérios:

- A seleção dos monitores será realizada semestralmente pelo Núcleo de
Monitorias, em época estabelecida no calendário escolar, em função da oferta da
disciplina e por solicitação escrita do professor da cadeira.



- A seleção do monitor será feita pelo professor da disciplina na qual se
oferece a monitoria respeitando o disposto neste documento.

- Serão considerados aprovados os candidatos que obtiveram média
mínima final 9,0 (nove) na seleção.

- Os estudantes habilitados deverão comprovar no ato da assinatura do
Termo de Compromisso, estarem regularmente matriculados.

- Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente para
o preenchimento das vagas.

4.3.4.6. DO CONTRATO E CERTIFICADO

O monitor exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com o IMC², em
regime de 12 (doze) horas semanais de efetivo exercício, durante o período de oferta da
disciplina (6 meses) ou por 11 meses, caso haja uma solicitação, formalizada em
documento, da necessidade da monitoria como apoio aos PCCs (Projeto de Conclusão
de Curso).

A substituição do monitor poderá ser feita a pedido do professor orientador se por algum
motivo o mesmo não corresponder às exigências descritas no Termo de Compromisso
devendo esta ser feita por aproveitamento de estudante habilitado em seleção efetuada
no ano corrente, obedecida a ordem de classificação. Caso não haja candidato, o
professor poderá pedir novo concurso.

Fará jus ao respectivo certificado o monitor que completar, com aproveitamento, no
mínimo 75% das atividades programadas e do período previsto de monitoria.

4.3.4.7. DISPOSIÇÕES GERAIS

A dispensa da função de monitor será efetivada pelo Núcleo de Monitoria, por solicitação
do próprio estudante ou a pedido justificado do professor.

O estudante pode desistir da monitoria mediante solicitação em requerimento próprio da
IES.

Perderá a condição de monitor o estudante que se graduar, trancar matrícula, ficar em
situação de abandono ou afastamento, bem como descumprir o disposto na presente
Norma.

É vedado qualquer segmento administrativo do IMC² ou a professores orientadores
distribuir tarefas ao monitor que não constem das atribuições da monitoria.

Cada estudante só poderá ser monitor de uma única disciplina por ano.

A vigência da monitoria é semestral, podendo ser prorrogada por mais 5 meses, no caso
de solicitação formal do professor orientador e do núcleo pedagógico para apoio ao PCC.

Será desligado da função de monitor aquele que faltar às suas atividades por 4 horas
semanais, sem motivos justificados, ou que não cumprir as atividades estabelecidas pelo
projeto.

Cabe a coordenação do curso a indicação do docente responsável pelo Núcleo de
Monitoria, desde que aprovado pela comunidade acadêmica em conselho de classe.

Este regimento poderá ser alterado a qualquer tempo pela Congregação do IMC².



4.4. Organização estudantil

O Corpo Discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, regido por
regimento próprio, por ele elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente.

O Corpo discente tem representatividade na Congregação e na CPA contemplando uma
gestão Institucional descentralizadora e democrática;

A representação estudantil terá por objetivo promover a cooperação da comunidade
acadêmica e o aprimoramento da IMC² vedadas às atividades político partidárias.

O corpo discente tem representação nos órgãos dos colegiados, com direito a voz e voto,
conforme disposto no Regimento Interno da Faculdade.

O corpo discente poderá ter como órgão de representação, regido por Regulamento
Próprio, elaborado pelos seus integrantes, aprovado de acordo com a legislação vigente
e encaminhado à Diretoria Geral, ao Conselho Superior e à Entidade Mantenedora, para
conhecimento.

Da eleição da representação estudantil participa, ativa e passivamente, a comunidade
discente regularmente matriculada para os diferentes Cursos.

A Faculdade disponibilizará meios necessários à implementação e atuação da
Representação Estudantil.

Além da participação do corpo discente nos conselhos e colegiados da instituição, a IES
estimulará as organizações estudantis por meio de eventos comemorativos para
conscientização sobre questões sociais e/ou socioculturais, datas representativas das
profissões ou do calendário acadêmico, eventos temáticos incluindo festividades
regionais e do entorno da sede, além de orientar a organização de exposições,
seminários, encontros, congressos, entre outros.

4.5. Acompanhamento dos egressos

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² tem como política de egressos:

- Promover a inserção do estudante no mundo do trabalho, por meio de
ações proativas de identificação e qualificação de oportunidades de estágio e
primeiro emprego empregando os recursos do Núcleo de Carreira Profissional
(NCP).

- Acompanhar a situação do egresso para identificação de sua situação
profissional, realizando pesquisas regulares e ações de identificação de
oportunidades de emprego ou requalificação profissional sempre que necessário.

- Fomentar o empreendedorismo e a inovação também como meios de
empreender projetos próprios, inclusive motivando os estudantes a participar de
projetos de atendimento a empresas e de desenvolvimento de novos produtos e
processos por meio dos Projetos Profissionais e Convênios com empresas.

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² procura manter atualizados os endereços e a
situação profissional de seus estudantes egressos, acompanhando a vida profissional



inclusive pelas redes sociais (A IES mantém uma página na internet, canal no YouTube, e
as redes sociais como LinkedIn, Instagram, comunidade no Facebook e Twitter, para
acompanhamento dos seus docentes, discentes e egressos e se utiliza de aplicativos
como WhatsApp para facilitar a comunicação) tanto daqueles que atuam diretamente no
campo quanto daqueles que seguem os estudos realizando pós-graduações. As
informações advindas destes ex-estudantes são importantes elementos considerados nas
reformulações do Projeto Pedagógico dos Cursos.

Este acompanhamento dos egressos visa também ser um fator de motivação para o bom
desempenho de suas atividades profissionais e incentivo ao ex-estudante a estar se
atualizando sempre oferecendo oportunidades de desenvolver competências específicas
para sua formação continuada, através da oferta de cursos de Extensão, das disciplinas
optativas, projetos aplicados, palestras, congressos, eventos em geral e
confraternizações.

Assim, a Inteligência MultiConstrutiva – IMC² pretende ser uma referência permanente na
vida dos egressos, possibilitando assim, diversos canais de participação. A Inteligência
MultiConstrutiva – IMC² instituiu as seguintes ações voltadas para o egresso da
instituição:

- Organização e atualização permanente do cadastro de egressos;

- Sistema de comunicação efetivo e sistemático com os egressos;

- Articulação com agências de emprego do Estado;

- Encaminhamento e acompanhamento de egressos para as ofertas de
emprego;

- Criação de boletim informativo com a participação de egressos;

- Incentivo a associações de egressos;

- Pesquisa sobre o desempenho do egresso empregado;

- Realização de eventos para egressos da instituição.

4.6. Política de acompanhamento do egresso

O acompanhamento dos egressos é um dos mecanismos que permite à Instituição seguir
a contínua melhoria de todo planejamento e operação dos processos de ensino e
aprendizagem. Por isso a Política de Acompanhamento dos Egressos tem como objetivo
inserir no mercado de trabalho, profissionais aptos para o exercício da profissão. E é
através do retorno quanto aos indicadores da qualidade dos profissionais que vem
formando que se torna possível observar o desenvolvimento do egresso no mercado nos
aspectos mercadológicos.

O egresso é definido como aquele que efetivamente concluiu seus estudos, colou grau e
está apto para ingressar no mercado de trabalho. Nessa condição de egresso, ele é uma
fonte de informação sobre a qualidade do serviço prestado pela Instituição de Ensino
Superior que o formou.

A Faculdade pretende fazer um acompanhamento implementando por meio do portal o
incentivo aos Egressos com o objetivo de que o mesmo participe de Semanas de Cursos,
palestras, oficinas, relatos de experiências, entre outros eventos.



4.7. Ações estratégicas

A Política de Acompanhamento de Egressos da Inteligência MultiConstrutiva – IMC²
pressupõe a definição das seguintes estratégias:

- A definição de um gestor responsável pelo acompanhamento de egressos
em cada curso: o Coordenador de curso que contará com o apoio da Comissão
Própria de Avaliação (CPA), da Assessoria de Marketing, da Diretoria de
Graduação e da Secretaria Acadêmica;

- A permanente atualização do banco de dados de egressos de forma a
subsidiar as ações acadêmicas e institucionais;

- A possibilidade da pesquisa e análise do perfil profissional;

- Elaborar eventos e oferecer serviços que permitam o aperfeiçoamento
profissional e a formação continuada dos egressos, na Instituição;

- Fortalecer a imagem institucional;

- Contribuir para a avaliação do desempenho da Instituição por meio do
acompanhamento da situação profissional dos egressos;

- Redesenhar o Programa de Acompanhamento de Egressos sempre que
for preciso incorporar novos elementos.

4.8. Atuação dos egressos da IMC² no ambiente
socioeconômico

Com a aplicação dos questionários de autoavaliação, a Inteligência MultiConstrutiva –
IMC², permite a avaliação da eficácia dos serviços educacionais promovidos pela
Instituição, à adequação das matrizes curriculares às demandas sociais e econômicas
regionais e nacional, bem como o acompanhamento de seus egressos no mundo do
trabalho. Também faz parte das políticas da IES a realização de atividades de
responsabilidade social e cidadania com eventos, feiras e outras atividades de extensão.

Estas informações devem resultar num relatório da CPA à Coordenação do curso.

4.9. Ouvidoria

A Ouvidoria tem como objetivo receber as manifestações dos públicos internos e
externos ao IMC², como depoimentos, comentários, sugestões, denúncias, críticas ou
reclamações, e dar o encaminhamento adequado junto às áreas do IMC² de forma ágil.
Todas essas interações podem ser encaradas como oportunidades de melhoria dos
processos de gestão e de atendimento aos públicos.



4.10. Registros Acadêmicos

Para os registros acadêmicos, a instituição contratou a solução Edukante
(www.edukante.com.br), uma plataforma de gestão acadêmica que permite o
acompanhamento dos discentes desde o ingresso até sua formação.

Esta plataforma conta com funcionalidades que permitem o registro financeiro, contratual
e acadêmico entre outros.

Tanto o estudante, quanto os docentes, tutores e o corpo de administradores possuem
acesso a essa plataforma, sempre respeitando as restrições e atribuições de cada perfil.

V. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1. Estrutura Organizacional com as Instâncias de Decisão

São órgãos da administração da Faculdade:

1.            Congregação

2.            Conselho de Ensino e Extensão

3.            Diretoria

4.            Coordenação de Cursos

À Congregação, ao Conselho de Ensino e à Coordenação de Cursos aplicam-se as
seguintes normas:

I. O colegiado funciona com a participação da maioria absoluta de seus membros
e decide por maioria de votos dos participantes;

II. O presidente do colegiado participa da votação e no caso de empate, terá o
voto de qualidade;

III. As reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas no calendário
semestral, aprovado pelo colegiado, são convocadas com antecedência mínima
de 48 horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação a pauta dos
assuntos.

A Congregação, órgão superior deliberativo em matéria administrativa, didático- científica
e disciplinar, obedecendo ao princípio da gestão democrática.

O Conselho de Ensino é o órgão técnico de coordenação, assessoramento, consultivo e
deliberativo em matéria didático-científica.

A Diretoria é o órgão executivo superior de administração, coordenação, fiscalização e
controle das atividades da Faculdade.

A Coordenação de Cursos é a unidade estruturante da Faculdade que precisa contar com
uma equipe de profissionais dinâmicos, corresponsáveis pela organicidade do projeto

http://www.edukante.com.br


pedagógico do curso. O coordenador deve estar atento à performance da área do curso
no mercado, investigando alterações curriculares conectadas às demandas da sociedade
– e que, portanto, atrai mais candidatos. Ou seja, a conexão entre a IES, sociedade e
mercado tem que ser uma via de duas mãos. Nesta estrada, o coordenador leva a
imagem e o conhecimento para além dos muros da IES. Ao mesmo tempo, busca lá fora
as principais tendências do mercado. Acumula funções administrativas,
didático-científica, se dedica junto com a instituição na captação de estudantes, no
desenvolvimento e acompanhamento do desempenho do corpo docente, discente e na
constante evolução do programa do curso.

São tarefas que exigem alguém capaz de resguardar a identidade da instituição sem
deixar de lado as especificidades da sua área. Cada curso de graduação é dirigido por
um Coordenador, indicado pelo Diretor-Geral substituído em suas faltas e impedimentos,
por um docente escolhido pelo Diretor de Ensino e Extensão.

1.1. Organograma Institucional e Acadêmico

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/vacina-e-direito-ead-captacao-de-alunos-2022/


2. Órgãos Colegiados: Competências e Composição

São órgãos da administração da Faculdade:

1.  Congregação

2.  Conselho de Ensino e Extensão

3.  Diretoria

4.  Coordenação de Cursos

2.1. Congregação

A Congregação, órgão superior deliberativo em matéria administrativa, didático científica
e disciplinar, obedecendo ao princípio da gestão democrática, é constituída:

I - Pelo Diretor Geral, seu presidente;

II - Pelo Diretor de Ensino;

III - Pelos Coordenadores de Curso;

IV - Por 3 (três) representantes docentes;

V - Por 1 (um) representante discente;

VI - Por 2 (dois) representantes da Mantenedora;

VII - Por 2 (dois) representantes da Comunidade;

Os representantes docentes serão escolhidos por seus pares, com mandato de 1(um)
ano; podendo haver recondução. O mandato de representação discente será de 1 (um)
ano, não podendo haver recondução. Os representantes da mantenedora e da
comunidade serão escolhidos pelo Diretor Geral e terão mandato de 1 (um) ano, podendo
haver recondução. A Congregação reúne-se ordinariamente no início e no fim de cada
período letivo e extraordinariamente quando convocada pelo Diretor- Geral por iniciativa
própria ou a requerimento de 2/3 dos membros que a constituem.

Compete à Congregação:

- Aprovar eventuais alterações no Regimento da IMC² com seus respectivos
anexos submetendo-as à Mantenedora;

- Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos em matéria
administrativa, didática científica e disciplinar;

- Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades da IMC², bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam
submetidos pelo Diretor Geral;



- Instituir novos cursos de graduação, mediante prévia autorização da
Mantenedora;

- Aprovar o relatório acadêmico e prestação de contas anual da Diretoria;

- Deliberar sobre acordos e convênios, com entidades nacionais e
estrangeiras, que sejam do interesse da IMC²;

- Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento.

- Interpretar o presente Regimento e baixar normas complementares.

- Solicitar à Mantenedora recursos orçamentários necessários para
desenvolvimento das atividades educacionais, sendo facultado à esta a
aprovação ou não destes recursos, bem como de qualquer deliberação que
implique em aumento de despesa.

Cabe à Instituição:

- Responder anualmente ao CENSO da Educação Superior;

- Manter e fomentar os debates internos através da Comissão Própria de
Avaliação (CPA);

- Promover esforços no sentido de atender às recomendações da CPA e
obedecer às orientações da legislação vigente;

2.2. Conselho de Ensino e Extensão

O Conselho de Ensino e Extensão, órgão técnico de coordenação, assessoramento,
consultivo e deliberativo em matéria didático- científica é constituído:

I - Pelo Diretor Geral, seu Presidente;

II - Pelo Diretor de Ensino e Extensão;

III - Pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação;

IV - Por 1 (hum) representante docente de cada área de conhecimento.

O Conselho de Ensino e Extensão reúne-se ordinariamente de 3 (três) em 3 (três) meses
e extraordinariamente quando convocado pelo Diretor Geral, por iniciativa própria ou a
requerimento de 1/3 dos membros que a constituem.

Compete ao Conselho de Ensino e Extensão:

- Sugerir a criação ou extinção de órgãos da estrutura acadêmica ou
administrativa, submetendo tal proposta à Congregação;

- Analisar as propostas pedagógicas dos cursos;

- Apreciar e opinar sobre projetos de pesquisas;



- Estabelecer as normas sobre aceitação de pedidos de transferência e
aproveitamento de estudos;

- Aprovar as normas de funcionamento dos estágios curriculares;

- Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades da IMC² bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam
submetidos pelo Diretor Geral;

- Decidir os recursos interpostos pelos discentes em matéria didático
científico e disciplinar;

- Avaliar a contratação de docentes;

- Deliberar sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Diretor-Geral
ou pela Congregação;

- Exercer as demais atribuições previstas neste Regimento.

2.3. Da Diretoria

A Diretoria, exercida pelo Diretor Geral, pelo Vice Diretor e pelos Diretores de Ensino e
Extensão e Administrativo Financeiro, é órgão executivo superior de administração,
coordenação, fiscalização e controle das atividades da IMC². Em sua ausência e
impedimentos, o Diretor Geral será substituído pelo Vice Diretor.

O Diretor Geral é eleito pela Congregação com mandato de 5 (cinco) anos, podendo
haver recondução, mediante decisão prévia da Congregação, ouvida a Mantenedora.

O Vice Diretor e os Diretores de Ensino e Extensão e Administrativo Financeiro são
designados pelo Diretor Geral, com mandato de um ano, podendo ser reconduzidos ou
destituídos antes do término de seus mandatos por decisão do Diretor Geral.

São atribuições do Diretor Geral:

- Representar a IMC² junto às pessoas ou instituições públicas ou privadas;

- Convocar e presidir as reuniões da Congregação e do Conselho de Ensino
e Extensão;

- Elaborar o plano semestral de atividades da IMC², juntamente com o
Conselho de Ensino e Extensão;

- Elaborar o relatório anual das atividades da IMC² e encaminhá-lo aos
órgãos competentes do Ministério de Educação;

- Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares;

- Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos programas e
horários;

- Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da IMC²;

- Autorizar a contratação e dispensa do pessoal docente e técnico
administrativo;

- Autorizar as publicações, sempre que estas envolvam responsabilidades
da IMC²;



- Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas
pertinentes;

- Elaborar, a proposta orçamentária e o plano anual de aplicação dos
recursos orçamentários da IMC² a serem encaminhados à Entidade Mantenedora;

- Aprovar as decisões dos órgãos colegiados que importem em aumento de
despesas;

- Encaminhar prestação de contas anual à Entidade Mantenedora;

- Designar e/ou destituir o Vice Diretor, o Diretor Administrativo Financeiro e
o Diretor de Ensino;

- Resolver os casos omissos neste Regimento;

- Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento.

Ao Vice Diretor compete: substituir o Diretor Geral em sua ausência ou
impedimento e desempenhar todas as atribuições que lhe forem delegadas pelo
Diretor Geral.

Ao Diretor de Ensino e Extensão compete: coordenar a execução de todas as atividades
didáticas da Faculdade; exercer todas as funções específicas estabelecidas no presente
Regimento e desempenhar demais atribuições inerentes ao cargo e todas as demais que
lhe forem delegadas pelo Diretor Geral.

A Diretoria terá sua organização e funcionamento definidos em regimento próprio. O
Regimento da Diretoria estabelecerá as normas de funcionamento das atividades e
serviços da Secretaria e da Biblioteca.

2.4. Da coordenação de cursos

Cada curso de graduação é dirigido por um Coordenador, indicado pelo Diretor-Geral
substituído em suas faltas e impedimentos, por um docente escolhido pelo Diretor de
Ensino e Extensão.

Os Coordenadores de Curso reunir-se-ão com os docentes, no mínimo duas vezes por
semestre, para tratarem de assuntos referentes a seus cursos.

A Coordenação de Cursos é responsável pela nomeação dos docentes que comporão os
órgãos de apoio às atividades acadêmicas, os chamados Núcleos. Os Núcleos são
formados por professores responsáveis pela organização e supervisão das diversas
atividades discentes dentro da IMC² havendo sempre a possibilidade de participação de
representantes do corpo discente. Foram formados visando modernizar, desenvolver e
integrar de forma ampla uma articulação entre os diversos segmentos de Ensino e
Extensão. Cada núcleo é responsável pelos correspondentes princípios metodológicos
que norteiam as práticas pedagógicas e/ou acadêmicas da IMC², segundo detalhamento
descrito no Plano de Desenvolvimento Institucional da IMC².

Os Núcleos formados são descritos como:

I - De Ensino: Corresponde ao Núcleo Pedagógico; Núcleo de Educação a
Distância; Núcleo de Estágios e Unidades Práticas de Ensino e o Núcleo de
Laboratórios e Monitorias.



II - De Extensão: Corresponde ao Núcleo de Divulgação e de Cursos de Extensão
e ao Núcleo de Fomento às Organizações Discentes e aos Eventos.

Compete aos Coordenadores de Cursos:

I - Distribuir encargos de ensino, pesquisas e extensão, entre seus Professores,
respeitada as especialidades, coordenando suas atividades;

II - Acompanhar a execução dos programas e planos de ensino das disciplinas
dos cursos;

III - Coordenar os trabalhos de elaboração dos projetos de ensino, de pesquisa e
extensão, supervisionando sua execução depois de aprovados pelo Conselho de
Ensino e Extensão;

IV - Manifestar-se sobre pedidos de afastamento ou licença de seu pessoal
docente, submetendo-os ao Diretor de Ensino e Extensão;

V - Propor ao Diretor de Ensino e Extensão a indicação de monitores;

VI - Julgar, em grau de recurso, os pedidos de revisão de provas dos estudantes;
VII - Submeter ao Diretor de Ensino e Extensão a proposta de contratação de
professores para apreciação, aprovação e homologação do Conselho de Ensino e
Extensão;

VIII - Elaborar as normas de funcionamento de estágios curriculares de seus
cursos;

IX - Participar das reuniões do Conselho de Ensino e Extensão;

X - Organizar os horários de aula, distribuir turmas pelos seus docentes e
assegurar uma utilização racional de todas as instalações de ensino;

XI - Apresentar as propostas de alterações do currículo pleno de seu curso
submetendo-o à Diretoria.

XII - Propor ao Diretor de Ensino e Extensão a realização de cursos de
especialização, aperfeiçoamento, sequenciais e de extensão para análise e
aprovação do Conselho de Ensino e Extensão;

XIII - Apresentar anualmente ao Diretor de Ensino e Extensão relatório
circunstanciado das atividades relativas ao seu curso.

3. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas

3.1. Colegiados de Cursos
Os Colegiados de Cursos constituem o momento de reflexão, análise, integração da ação
pedagógica e levantamento de soluções para problemas existentes, objetivando
mudanças necessárias ao processo educacional. É composto por quatro professores, do
Coordenador do Curso e de um representante discente.

Objetivos do Colegiado de Curso:

a) Promover a avaliação permanente e global do processo educativo, visando à
consecução dos objetivos estabelecidos.

b) Possibilitar a visão mais real possível do estudante, obtida através de
observações criteriosas, precisas e relevantes.



c) Analisar, através de uma visão conjunta, a atribuição de conceitos e a
caracterização de desempenho do estudante em função de objetivos propostos e
de critérios estabelecidos para sua aprovação.

d) Homologar, após decisão, caso a caso, os resultados finais do aproveitamento.

e) Apurar os casos de irregularidades, que porventura, ocorram no processo de
avaliação da aprendizagem ou de seus registros.

f) Analisar em conjunto as metodologias e recursos utilizados,
visando   ao aperfeiçoamento do trabalho docente.

g) Avaliar e, se for o caso, homologar as decisões do NDE no tocante ao Projeto
Pedagógico do Curso.

3.2. Núcleo Docente Estruturante – NDE

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo de coordenação didática
responsável pela concepção e atualização do Projeto Pedagógico do curso e tem, por
finalidade elaborar, implantar, implementar, atualizar e complementar a política de ensino
e acompanhar a sua execução, ressalvada a competência dos Conselhos Superiores,
possuindo caráter deliberativo e normativo em sua esfera de decisão. São realizadas,
pelo menos, duas reuniões semestrais, que podem acontecer junto ou em separado à
reunião de Colegiado de curso, para discussão da situação acadêmica e ações a serem
implementadas pelo NDE junto à Coordenação de Curso e demais instâncias superiores.

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:

a) Contribuir para a elaboração e atualização do Projeto Pedagógico do curso
definindo sua concepção e fundamentos;

b) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso e os objetivos
gerais do curso;

c) Contribuir com a elaboração o currículo pleno do Curso e suas alterações, para
aprovação pelos órgãos competentes;

d) Propor ao Coordenador providências necessárias à melhoria qualitativa do
ensino, com acompanhamento contínuo de avaliação a cada semestre;

O Núcleo Docente Estruturante realiza reuniões com periodicidade mínima semestral
com o corpo docente e discente, em conjunto e/ou separadamente, visando identificar
eventuais problemas e adotar ou indicar possíveis soluções. Estas reuniões têm como
pauta principal a avaliação de disciplinas, de professores, dos próprios estudantes, da
infraestrutura da instituição, da administração do curso e da instituição, enfim, de todos
os aspectos que de alguma forma podem influenciar na qualidade do curso.

O Núcleo Docente Estruturante baseia suas ações em conceitos como autonomia,
capacidade de análise e de avaliação, proatividade e tantos outros que fazem parte dos
discursos acadêmicos, e passam a ser faróis que orientam a prática docente e a
qualificação dos discentes, ultrapassando os limites da retórica escolar para construir
conhecimento útil ao profissional, para que seja capaz de agregar valor ao processo de
desenvolvimento de nossa Região e do País.



3.3. Bases filosóficas dos NDEs

Como forma de garantir no Perfil Profissional, as competências profissionais
tecnológicas, da IMC² busca trabalhar a interdisciplinaridade em suas matrizes
curriculares. Os NDEs dos cursos são orientados a buscar esta realidade através das
seguintes medidas:

Dando conhecimento do Projeto Pedagógico em andamento a todos os docentes e
acadêmicos;

Solicitando aos docentes que planejem e avaliem as atividades pedagógicas de forma
conjunta;

Realizando, no início de cada semestre, uma reunião de planejamento didático
pedagógico e, no final do semestre letivo, uma reunião de avaliação, para verificar metas
atingidas e problemas ocorridos;

Solicitando a cada docente que adote metodologia de ensino adequada, a fim de garantir
motivação do estudante e interesse na investigação e no trabalho comunitário;

Estimulando o uso dos laboratórios de informática com a busca de conhecimentos, com
auxílio da Internet e dos aplicativos adequados.

Desta forma, quando da concepção e (re)avaliação dos Projetos Pedagógicos dos
Cursos, o NDE deve buscar uma sintonia de duplo sentido, tendo em uma das
extremidades os aspectos específicos do Curso, sua gênese e particularidades
intrínsecas, sem deixar de considerar, na outra extremidade complementar, a missão e as
características da Instituição à qual está vinculado. Não simplesmente informar, mas
contribuir para a formação do estudante, enquanto indivíduo, profissional e cidadão, no
sentido mais amplo do termo, considerando o ambiente social no qual esse estudante vai
viver e atuar, retomando os ideais educacionais, oferecendo aos discentes bases para o
seu desenvolvimento pessoal, tendo como preocupação a formação do profissional ético
e comprometido com sua Comunidade e Nação.

Assim, as ementas e os conteúdos programáticos das disciplinas foram desenvolvidos
seguindo as diretrizes curriculares nacionais e internas, os objetivos do curso, as
competências, correspondentes ao perfil desejado do egresso, levando em consideração
as realidades regionais, nacionais e mundiais. A execução desse planejamento segue a
lógica da interdisciplinaridade em cada semestre e a transdisciplinaridade do curso.

A integração entre teoria e prática será buscada nas aulas práticas ministradas em cada
disciplina, em sala, nos laboratórios de línguas e informática e em outros locais, nos
relatos de práticas profissionais mencionados pelos docentes nas aulas de cunho teórico,
nas experiências vivenciadas pelos acadêmicos, apresentadas quando da participação
nos trabalhos em grupo, nas atividades desenvolvidas na Empresa Júnior, na realização
do estágio curricular supervisionado, na escolha adequada das atividades
complementares, na utilização de aplicativos oferecidos pelos laboratórios de informática,
os específicos e pelas Bibliotecas Acadêmicas, nas pesquisas pela Internet.

A Congregação orienta que os cursos contemplam, em suas organizações curriculares,
conteúdos que revelem inter-relações com a realidade nacional e internacional, segundo
uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das
empresas e do meio, por intermédio da utilização de tecnologias inovadoras e que
atendam aos interesses do Ensino. A dinâmica dos novos paradigmas organizacionais e
a evolução constante das técnicas e das metodologias impõe como fundamental e
necessário o esforço de atualização das ementas das disciplinas com a correspondente



revisão dos conteúdos programáticos. Este processo contínuo e permanente por
natureza é conduzido em consonância com as mudanças do contexto socioeconômico e
orientado com as alterações do perfil profissiográfico de cada Curso.

A coordenação do curso mantém, juntamente com o NDE e com o colegiado docente, um
contínuo fórum de debates, de modo a garantir a fidelidade dos conteúdos programáticos,
a atualização destes conteúdos, ementas e bibliografia básica e complementar. Tendo por
base o planejamento contido na Ementa da Disciplina, o Professor é orientado a preparar
sua execução elaborando o seu Plano de Ensino da Disciplina e a divulgá-lo para a
Coordenação, Secretaria e aos estudantes.

3.4. Núcleos de Apoio à Coordenação

A IMC² contemplou a necessidade de implantação de núcleos formados por professores
responsáveis pelas diversas atividades e representantes dos corpos docente e discente
e, da Coordenação de Curso, buscando modernizar, desenvolver e integrar de forma
ampla uma articulação entre os segmentos de Ensino e Extensão. Cada núcleo é
responsável pelos correspondentes princípios metodológicos que norteiam as práticas
pedagógicas e/ou acadêmicas da Faculdade, coordenados e supervisionados pela
Coordenação de Curso, porém sempre respeitando as normas regimentais. São estes:

Núcleo Pedagógico e de Orientação Educacional; Núcleo de Estágios e Unidades
Práticas de Ensino; Núcleo de Laboratórios De Pesquisa;

Núcleo de Pesquisa e Ética De Extensão;

Núcleo de Divulgação e de Cursos de Extensão e

Núcleo de Fomento às Organizações Discentes e aos Eventos.

3.4.1. Núcleo Pedagógico e Orientação Educacional

Com a participação do profissional Pedagogo e da Coordenação do Curso, este núcleo
visa:

- Assessorar os docentes na condução de seus trabalhos didático-
acadêmicos, na orientação ao planejamento da disciplina e seus Planos de
Ensino, no processo de avaliação dos discentes e na condução de projetos
interdisciplinares.

- Criar mecanismos para a atualização dos professores quanto às
mudanças do sistema ensino-aprendizagem.

- Gerenciar e incentivar a educação continuada do corpo docente através da
oferta de cursos de capacitação. Normatizar o Projeto de Conclusão de Curso
(PCC), além de orientar, acompanhar e avaliar a sua execução pelos discentes.

- Emitir os certificados aos docentes orientadores e aos membros da Banca
Examinadora do TCC.

- Homologar e certificar todas as atividades de ensino, obrigatórias ou
complementares em atas e documentos do controle de registro escolar, inclusive
os que concerne ao Estágio Supervisionado.



- Eleger a Comissão de Vestibular. Implantar o serviço de ouvidoria,
disponível continuamente ao corpo discente, objetivando contribuir, através de
críticas e sugestões, para a melhoria na qualidade do atendimento e dos serviços
prestados ao estudante pela IMC².

- Normatizar o ingresso de estudantes especiais e de portadores de
deficiências físicas como também avaliar e criar meios de apoio psicopedagógico
especializado, quando necessário, além de atualizar o corpo docente, o corpo
técnico e o administrativo das particularidades que regem o tema.

- Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes individualmente e
sistematicamente, analisar a vida escolar e orientar, especialmente, por ocasião
da identificação de problemas no progresso acadêmico.

- Organizar as atividades com os docentes junto aos estudantes quando em
horário extraclasse, para orientar trabalhos individuais ou de grupo.

- Realizar a análise crítica dos mecanismos de avaliação do curso pela
comunidade acadêmica, considerando o desempenho tanto do pessoal técnico e
administrativo, corpo docente, demais segmentos administrativos, as instalações
e serviços oferecidos, assim como participar da autoavaliação docente e discente,
em apoio e complementação ao trabalho da CPA.

- Organizar reuniões com a comunidade acadêmica para análise, reflexão e
implementação da Proposta Pedagógica e do Plano de Desenvolvimento
Institucional visando sua adequação aos princípios, objetivos e metas da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Superior e das Diretrizes Curriculares Nacionais
dos Cursos de Graduação.

- Analisar o perfil dos ingressantes e o acompanhamento dos egressos,
assim como planejar as estratégias de ação para absorção do egresso pelo
mercado de trabalho, buscando identificar oportunidades nos setores públicos e
privados que possam absorvê-los.

Cabe a este núcleo o estudo, análise e criação de mecanismos de nivelamento.

O profissional pedagogo, responsável por este Núcleo, tem que, obrigatoriamente, emitir
relatório detalhado à Coordenação do Curso, ao final de cada semestre, com todas as
informações pertinentes às atividades implementadas, as desenvolvidas e as não
executadas (com justificativa), contendo impreterivelmente às considerações técnicas dos
sucessos e progressos e dos insucessos e impedimentos enfrentados, considerando as
atividades propostas e aprovadas pela Congregação e pelos Colegiados de curso para
cada ano.

3.4.2. Núcleo de Projetos e Unidades Práticas de Ensino

Formado por uma equipe de docentes, sendo um deles o Responsável pela Disciplina de
Projetos Aplicados, além da coordenação do curso e representantes discentes. Cabe a
este núcleo analisar e oportunizar os projetos supervisionados curriculares e não
curriculares, externos, internos e sua gestão e normatização, mantendo a estreita relação
empresa-escola e supervisor-professor orientador, responsáveis pelo controle e
cumprimento da carga horária e do conteúdo das atividades desempenhadas pelos
discentes.



Este núcleo também busca celebrar convênios de estágios e verificar as Condições
oferecidas; disponibilizar aos discentes a relação semestral de Instituições conveniadas,
vagas e atividades a serem desenvolvidas, o local, a duração e demais informações
pertinentes; acompanhar as atividades dos projetos dos estudantes e disponibilizar carga
horária para entrevistas, controle e orientação sobre projetos.

3.4.3. Núcleo de Laboratórios

Este núcleo é composto por professores, estudantes e servidores técnicos e
administrativos. Esta gestão busca o melhor aproveitamento dos Laboratórios, pois dão
suporte às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Cabe a este Núcleo
organizar o agendamento da utilização dos laboratórios pelos professores, técnicos,
monitores, estagiários e estudantes, com iguais oportunidades de utilização dos recursos
disponíveis. O acervo patrimonial atualizado é de responsabilidade deste Núcleo.

3.4.4. Núcleo de Extensão

Compreende a gestão e o planejamento da oferta de cursos de extensão, in loco e/ou in
situ das comunidades rurais ou não, da divulgação Institucional, do Curso e da Profissão,
a celebração de convênios e/ou parcerias com os diversos segmentos do setor
agropecuário para intercâmbios no País e no exterior, vislumbrando também, a busca de
mecanismos de análise das tendências do mercado de trabalho para o profissional.

Cabe a este núcleo definir: a política de divulgação de oferta de cursos para estudantes,
ex-estudantes e comunidade e as bolsas de estudo disponíveis para os estudantes,
ex-estudantes e comunidade.

3.4.5. Núcleo de Fomento às Organizações Discentes e aos
Eventos

A oferta de atividades complementares por este núcleo é o resultado da integração da
Administração Superior da IMC², a Coordenação, o corpo docente, discente, técnico e
administrativo, em ações de caráter social, buscando complementar o perfil da
comunidade acadêmica e seus conveniados, estando voltado às necessidades
fundamentais da coletividade na atualidade.O Núcleo de Extensão é formado por um
Professor Responsável pela supervisão do funcionamento; pela a Administração da IMC²,
responsável pelo fomento; demais docentes, que participam no apoio às atividades; e
pelos discentes, através de suas organizações estudantis institucionalizadas, como o
Diretório Acadêmico, ou por Comissões Organizadoras montadas especificamente para
este fim. Este Núcleo é responsável também pela organização também de eventos
sociais como festas e outras confraternizações, além de eventos acadêmicos regulares.
Estes eventos destinam-se à divulgação, ampliação e atualização de conhecimentos e
técnicas, visando em variado grau de extensão ou profundidade, ao exercício da
integração social, à elevação cultural da Comunidade, sendo utilizados para
integralização da matriz curricular como cumprimento das Atividades Complementares,
desde que previstas no Regulamento específico destas Atividades.



3.4.6. Secretaria Acadêmica

A IMC² tem contrato de parceria com a edukante uma plataforma online de
controle acadêmico, financeiro e de ensino a distância.

São disponibilizadas ferramentas de suporte a:

Estrutura acadêmica (anos letivos, ensinos, períodos, cursos, módulos,
disciplinas, turmas, cursos), painéis específicos de acesso a todos os atores da
Instituição, classificação de matrículas e recebimentos, geração de documentos
de forma automática para contratos, declarações e certificados em formato .doc e
.pdf, personalização de layouts de documentos e formulários, gerenciamento de
informações, gerenciamento de ocorrências (alunos, professores, colaboradores e
responsáveis), envio de e Emails para grupos de (alunos, professores ou
responsáveis), desempenho acadêmico (notas, conceitos, histórico, diário de
classe, registro de aulas e presenças, carteiras e etiquetas de identificação
(registro automático de Entradas e Saídas e suporte a captação de alunos
interessados.

Controle financeiro cobrança inteligente e recorrente, envio de boletos em lote,
controle financeiro flexível, pagamento online, relatórios financeiros, geração e
compensação automática de boletos, folha de pagamento, controle de cargos,
contratos, pagamento de colaboradores e a venda de produtos e serviços online,
geração de notas fiscais eletrônicas, matrícula online (um ambiente exclusivo
para vendas e matrículas online, integração de dados da venda sincronizados ao
ambiente de gestão, dispensa servidores ou instalações infraestrutura 100% na
nuvem, processos especiais para treinamento e suporte constante aos usuários e
backups, segurança e política de privacidade de dados.

Ambiente virtual onde professores podem publicar vídeos, apresentações,
documentos, salas virtuais, espaços virtuais comuns para troca de mensagens
entre professores e alunos e ambiente para atividades online que podem ser
(disponibilizadas, respondidas e avaliadas).

3.4.7. A Biblioteca
A Biblioteca, por se tratar de um dispositivo digital (www.eLivros.com), está disponível
aos discentes 24h por dia, assim como seu acervo de livros e artigos, sempre no formato
digital.



4. Autonomia da IES em relação à mantenedora

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² atua conforme indicadores estratégicos e diretrizes
emanados da sua mantenedora, o Instituto de Tecnologias de Industrialização das
Edificações – ITIE.

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² possui autonomia em seu processo acadêmico,
pedagógico e administrativo, porém não financeiro. Esta autonomia inclui o cumprimento
do plano de metas constante deste PDI, oriundo do planejamento estratégico, incluindo
diretrizes, metas e previsão de resultados para o período. Estas metas são elaboradas
através dos processos de gestão institucional e considera autonomia e a
representatividade dos órgãos gestores, Congregação, Diretoria, Coordenadores de
Curso, membros da CPA (inclui representantes do corpo docente/tutores, discente,
técnico-administrativo e da Sociedade Civil Organizada) e agentes dos processos de
educação, pesquisa e extensão da Faculdade.

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² regulamenta o mandato dos membros que
compõem os órgãos colegiados e regularmente presta contas dos resultados, das
decisões colegiadas e se apropria, através de comunidade interna, de identificar os
aspectos de excelência, deficiência e carência, bem como diagnosticar e orientar a
gestão institucional na direção do aumento da qualidade de prestação de seus serviços,
tudo por meio de melhorias em todas as áreas: docente, discente, direção,
técnico-administrativa, infraestrutura, projetos, relacionamentos com a comunidade e
demais atividades afins.

É um processo contínuo de aperfeiçoamento institucional que certamente produzirá
melhorias em todos os setores, por isso, atua conforme indicadores estratégicos e as
diretrizes sistêmicas do Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações –
ITIE.

5. Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² garante o livre acesso para a efetiva participação
discente nas atividades acadêmicas promovidas pela Mantenedora e por seus
conveniados, disponibilizando a Biblioteca Virtual (com mais de 150 mil títulos e mais de
1.500 editoras parceiras, em vários idiomas tradução integrada e simultânea das obras,
direto no leitor online, dando mais suporte aos usuários), Conteúdos Específicos
Desenvolvidos pelas Empresas parceiras (atuantes no setor do curso) e grandes
empresas de Tecnologia que nos apoiam disponibilizando seus softwares para que toda
comunidade acadêmica tenha a oportunidade de desenvolver habilidades nas
ferramentas necessárias a sua formação em sintonia com as necessidades do mercado
de trabalho.

Nossos parceiros:



6. Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional
(O Projeto de Autoavaliação Institucional detalha a participação e
envolvimento de todos segmentos da comunidade acadêmica e os
instrumentos de sensibilização, monitoramento e gestão dos indicadores
institucionais).

6.1. Metodologia utilizada no processo de autoavaliação

6.1.1. Instrumentos de Gestão, Sensibilização e Monitoramento
de Indicadores Institucionais

A instituição através do Projeto de Avaliação Institucional conforme o Plano de Ação da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) deverá a princípio, semestralmente, avaliar os
cursos e a instituição como um todo procurando identificar os aspectos de excelência,
deficiência e carência, bem como diagnosticar e orientar a gestão institucional na direção
do aumento da qualidade de prestação de seus serviços, tudo por meio de melhorias em
todas as áreas: docente, discente, direção, técnico administrativa, infraestrutura, projetos,
relacionamentos com a comunidade e demais atividades afins.

É um processo contínuo de aperfeiçoamento institucional que certamente produzirá
melhorias em todos os atores e segmentos. O fato de envolver a participação da
Comunidade Acadêmica e da Sociedade Civil Organizada na cocriação do
planejamento, sensibilização (engajamento), execução (performance), acompanhamento,
análise dos resultados e sugestões de melhorias, além de sensibilizar para a relevância
da Autoavaliação Institucional, assim como, do trabalho colaborativo, multidisciplinar e
multiconstrutivo.



O processo de autoavaliação atua como indutor das transformações das práticas
acadêmico-administrativas da IES e como ferramenta avaliativa que contribuiu para a
aquisição de informações capazes de favorecer a definição de estratégias, de ações e de
programas visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem, a efetividade
institucional e a prestação de contas à sociedade.

6.1.2. Plano de Ação e Instrumentos de Coleta

O plano de ação está detalhado no Projeto de Autoavaliação Institucional com todas as
etapas (preparação, desenvolvimento e consolidação), as dimensões a serem avaliadas
com a definição das metas, das ações alavancas, papéis e responsabilidades,indicadores
de qualidade, com seus respectivos, instrumentos de coleta, evidências e
monitoramentos dos resultados.

6.1.3. Da participação de todos segmentos (Comunidade
Acadêmica e Sociedade Civil Organizada)

Com o propósito de fortalecer nossos valores e criar um ambiente de contínua evolução e
melhoria institucional, o planejamento da CPA é desenvolvido de forma Colaborativa,
Multidisciplinar e Multiconstrutiva, envolvendo, engajando e comprometendo todos os
segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada com o
planejamento, a execução, o monitoramento, a gestão e comunicação dos resultados,
assim como, as propostas de soluções e melhorias e a disponibilização de informações e
dados confiáveis.

A autoavaliação acadêmica da Inteligência MultiConstrutiva – IMC² deverá ocorrer
semestralmente por meio de:

- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações
Acadêmicas – SIA, que avaliam as dez dimensões fundamentais que dizem respeito à
Instituição, ao curso e às disciplinas.

- Os questionários eletrônicos deverão ser respondidos pelos alunos, docentes e
coordenadores.

- Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (gestão, acadêmico,
financeiro, biblioteca, secretaria etc.), o que ocorrerá no transcurso do ano letivo, e que
buscará, informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de confrontá-los com o que
está previsto no PDI.

- Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos seus
professores e à Instituição, através do processo de Avaliação Interna (o cálculo do ISA é
constituído pela média simples dos dois eixos: média obtida pelos professores da
Inteligência MultiConstrutiva – IMC² (MP) e média obtida pela instituição/campus (MC),
ou seja, ISA é igual à soma da MP mais a MC, dividido por dois).



- Levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social da Inteligência
MultiConstrutiva – IMC². Trata-se da pesquisa de clima organizacional. Com o resultado
dessa pesquisa é possível traçar ações de desenvolvimento tanto para a instituição
quanto para os funcionários. Os benefícios que poderão ser obtidos são: aumento da
produtividade; redução da rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho.A CPA atuará
como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades de avaliação,
de acordo com as diretrizes do SINAES, tornando o sistema de autoavaliação um
instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de
levar a Instituição a refletir sobre si mesma.

Os resultados das pesquisas serão sistematizados num Relatório de Autoavaliação que
conterá, além dos resultados descritivos, análises críticas das 10 dimensões positivadas
no art. 3º da Lei 10.861/2004, em consonância com o que prescreve o PDI da Inteligência
MultiConstrutiva - IMC² e, ainda, sugestões de melhoria, com o intuito de que as mesmas
possam contribuir para o realinhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional. Na
verdade, esse relatório anual construído pela CPA traçará um desenho de qualidade de
ensino ministrado pela IMC².

6.1.4. Comunicação

Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica:

- Disponibilizar uma cópia do relatório da CPA aos gestores; bem como disponibilizá-lo na
Biblioteca, na Sala dos Professores, no campus virtual e no site da IMC².
- Apresentar, em reunião, o relatório para coordenadores, docentes e líderes de turmas;
- Enviar cópias deste relatório para os setores de interesse;
- Realizar eventos para alunos, funcionários e docentes para divulgação das demandas e
metas institucionais.

Formas de utilização dos resultados das avaliações:

A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e
dos relatórios de avaliações externas, apresenta aos gestores os resultados consolidados
e participa diretamente do (re)planejamento das ações a serem realizadas. O resultado
das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações e as tomadas de
decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria,
como a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e
oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. Quando as
informações são divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os gestores, é feita
uma reflexão com docentes (pelos coordenadores) e com os colaboradores (pelos
gestores) sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar as
fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades. Os resultados avaliativos são
ferramentas gerenciais para a evolução da Inteligência MultiConstrutiva – IMC².



6.1.5. Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA

Infraestrutura Física
A da CPA conta com:

- Mesa para reunião;
- Estações de Trabalho;
- Computador;
- Impressora;
- Armário fechado para guardar de documentos;
- Flip chart;
- Monitor/TV para apresentações;
- Soluções de TI para videoconferências.

O Projeto de Avaliação Institucional conforme o Plano de Ação da Comissão Própria de
Avaliação (CPA) busca a construção colaborativa com a participação de todos os
segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, cocriando
instrumentos de coleta diversificados (levando em consideração a diversidade de
interesses e valores que cada segmento tem dentro de sua individualidade e do objeto de
análise), assim como, criar de forma multiconstrutiva estratégias para sensibilizar para a
importância da autoavaliação em todos os seus aspectos, e fomentar o engajamento para
maximizar sua performance.

Seguimos esse princípio, semestralmente, avaliando os cursos e a instituição como um
todo e procurando identificar os aspectos de excelência, deficiência e carência, bem
como diagnosticar e orientar a gestão institucional na direção do aumento da qualidade
de prestação de seus serviços, tudo por meio de melhorias em todas as áreas: docente,
discente, direção, técnico-administrativa, infraestrutura, projetos, relacionamentos com a
comunidade e demais atividades afins. É um processo contínuo de aperfeiçoamento
institucional que certamente produzirá melhorias em todos os setores.

O Programa de Avaliação Institucional é Coordenado pela Comissão Própria de
Avaliação - CPA, composta por representantes dos corpos: docente, discente e
técnico-administrativo, da comunidade acadêmica, essa equipe multidisciplinar e
multiconstrutiva tem a função de trabalhar de forma colaborativa para sensibilizar,
fomentar o engajamento e aplicar os módulos de avaliação.

Infraestrutura Tecnológica
Há três caminhos pelos quais a instituição fará essas avaliações:

Avaliação Contínua O sistema do Moodle oferece ferramentas como Avaliação
Collins entre outras que podem ser integradas via plug-in pelos
educadores ou por formulários para avaliar as percepções dos
estudantes durante todo o curso de forma cumulativa.

Avaliação Semestral Será feita por formulário eletrônico do Google Forms, enviado
para todos os envolvidos, ou seja, docentes, discentes, grupo
técnico-administrativo, comunidade acadêmica e
representantes civis para avaliar inclusive questões estruturais



da sede física e dos sistemas online.
Servirá de base para monitoria de melhorias durante o ano
letivo e ajustes rápidos.

Avaliação Anual Será feita no modelo de entrevista e/ou reunião remota
gravada, via Zoom ou Google Meet, com um grupo de pessoas
representantes dos grupos envolvidos, ou seja, docentes,
discentes, grupo técnico-administrativo, comunidade
acadêmica e representantes civis para avaliar inclusive
questões estruturais da sede física e dos sistemas online.
Ao final, será preenchido por cada pessoa, um formulário do
Google Forms para captar as opiniões e decisões propostas.
Os resultados das avaliações cumulativas, uma vez tabulados
na plataforma do Google Drive, serão a base para as
discussões, e para organizar ações que exijam revisão
orçamentária, estrutural entre outras para o próximo ano letivo.
Após a coleta dos dados, as propostas que foram elaboradas
serão enviadas para aprovação da Congregação.

No início de cada ano letivo, a Comissão apresentará os resultados tabulados,
interpretados e as melhorias realizadas para dar visibilidade aos passos realizados e a
realizar, garantindo o acompanhamento dos grupos envolvidos.

6.1.6. Ações da CPA

A Comissão Própria de Avaliação - CPA, composta por representantes dos corpos
docente, discente e técnico-administrativo e da Comunidade externa. É responsabilidade
do CPA elaborar, atualizar e aplicar os módulos de avaliação, bem como analisar e
discutir seus resultados.

O Programa de Avaliação Institucional da Inteligência MultiConstrutiva – IMC² prevê
avaliações semestrais dos cursos de graduação e avaliações imediatas a cada
finalização dos cursos de extensão oferecidos, visando identificar os aspectos de
excelência, deficiência e carência, bem como diagnosticar e orientar a gestão institucional
na direção do aumento da qualidade de prestação de seus serviços, por meio de
melhorias em todas as áreas: docente, discente, direção, técnico-administrativa,
infraestrutura, projetos, relacionamentos com a comunidade e demais atividades afins.

A CPA da Inteligência MultiConstrutiva – IMC² acompanhará também a implementação e
o desempenho dos estudantes egressos dos cursos, sugerindo, quando necessário, a
atualização dos conteúdos e o oferecimento de novas disciplinas optativas, a partir da
análise da receptividade da matriz curricular junto aos egressos e ao mercado de
trabalho, pois, assim como o processo de aprendizagem não se limita ao tempo que o
discente passa nas atividades do Curso, também os docentes, administrativos e a própria
Sociedade mudam e se buscam se aprimorar continuamente.

O planejamento pedagógico, sob a responsabilidade do NDE e do Colegiado do Curso,
perpassa também pelos dados e impressões obtidos pela CPA, uma vez que estes
descrevem a visão dos docentes, discentes, técnico- administrativos e da comunidade
externa, colaborando para definição da organização do curso, seus objetivos, adequação
do perfil desejado do egresso frente às demandas do mercado (comunidade externa),
podendo subsidiar as decisões de alterações nas matrizes curriculares e na concepção
do projeto pedagógico do Curso.



Assim, tanto a CPA, como a Coordenação de Curso, seus Órgãos colegiados e a
Congregação, devem trabalhar para que ocorra um aperfeiçoamento constante destes
instrumentos, principalmente nos aspectos relacionados com a atuação e desempenho
dos docentes e a inter-relação professor-estudante. Da mesma forma, a CPA deverá
manter articulação com a NEaD com a finalidade de integrar ações de avaliação o nível
de satisfação dos usuários com o corpo docente e tutorial, bem como com o AVA e com a
metodologia de ensino e propor ações de melhoria da EaD nos cursos nesta modalidade.

6.2. Formas de utilização dos resultados das avaliações

A CPA apresentará o relatório da análise dos dados obtidos pelos Instrumentos tabulados
e discutidos entre seus membros, semestralmente a avaliação de cada docente, tutor e
técnico-administrativo é encaminhada em documento sigiloso para os próprios e para
seus superiores imediatos, permitindo a cada membro da equipe revisar, redirecionar e
aprimorar sua atuação junto ao curso.

Os dados gerais e institucionais são discutidos com a Comunidade Interna em um evento
aberto, a princípio com previsão de frequência anual. Este evento servirá de base para o
relatório anual da CPA que abordará as linhas de ação sugeridas.

Os resultados da Auto avaliação, dos resultados de avaliações pelo INEP, do
monitoramento da satisfação dos envolvidos, de análises periódicas a partir dos
referenciais legais, dos resultados das observações sobre o exercício do PPI e dos seus
resultados, das sugestões e reclamações apresentadas à Ouvidoria da Inteligência
MultiConstrutiva – IMC² pela comunidade acadêmica e pela Sociedade em geral são
utilizados também como direcionamento institucional e para elaboração das metas para o
desenvolvimento institucional a serem estabelecidas no PDI da Inteligência
MultiConstrutiva – IMC².

7. Projeto de Acervo Acadêmico Digital

A IMC² tem contrato de parceria com a eLivro uma plataforma exclusiva e moderna, que
é referência internacional em Bibliotecas Digitais, com livros, obras e documentos
acadêmicos e multidisciplinares para graduações e especializações nas mais diversas
áreas.
Acervo multidisciplinar e conteúdo de qualidade: Mais de 180 mil títulos que atende às
ementas dos cursos.
Atualização constante: Mais de 700 novos títulos adicionados à biblioteca virtual
por semana.
Opção de tradução integrada e simultânea das obras, direto no leitor online, além de
leitura (no formato text to speech), em 3 idiomas - Espanhol, Inglês e Português, dando
mais suporte aos usuários.
Compatibilidade com todos os sistemas de gerenciamento de Bibliotecas de IES.
Os conteúdos da eLivro são indexados e disponibilizados dentro do ambiente
LMS (Learning Management System) da IES.
Plataforma completa com acessibilidade, contingenciamento e disponibilidade para
autorização de cursos e acervos organizados por coleções.



Conta com diversos recursos e funcionalidades para gestão e, antes de tudo, uma
experiência única ao leitor como:
Leitura Off-line (opção de leitura Off-line de livros digitais através do computador,
telefone, tablet, etc.
Multiusuários (todos os livros digitais da plataforma podem ser lidos ao mesmo tempo e
em diferentes locais sem limite de usuários).
Sincronização com Youtube e Wikipedia (recurso integrado de busca de termos, palavras
e expressões dos livros digitais em plataformas como o Wikipedia e o Youtube).
Acesso Ilimitado (um acervo completo e totalmente ilimitado de conteúdos e livros
digitais).
Busca Avançada (ferramenta de busca avançada e intuitiva, com recursos exclusivos de
combinações de temas, palavras-chave, autor-título e assuntos relacionados).
Diversas funcionalidades dinâmicas (modo resumo, marcador de página, destaques,
tradutor, Maps, Youtube e muito mais).

VI. INFRAESTRUTURA

1. Infraestrutura Física Geral

Apesar de haver previsão de atividades presenciais mínimas em nossos cursos, o IMC2
conta com sua sede em Itupeva-SP, onde há estrutura física completa para auxiliar o
corpo docente, discente e comunidade, caso necessário. Contamos com plano de
avaliação periódica, gerenciamento da manutenção patrimonial e acessibilidade em toda
área da IES e internet gratuita através de wi-fi.

1.1. Sede Itupeva

A Sede em Itupeva conta com:

Secretaria:
Composta por recepção climatizada para atendimento geral, sala de atendimento
exclusivo e sanitário masculino e feminino. Possuindo piso cerâmico
antiderrapante, iluminação natural e artificial. Mobiliário: Balcão de atendimento,
estações de trabalho com computadores e cadeiras.

Administração e Coordenação :
Sala para atividades administrativas internas climatizada e de atendimento ao
público em situações específicas. Piso cerâmico antiderrapante, iluminação
natural e artificial além de ventilação natural e ar-condicionado. Mobiliário:
estações de trabalho com computadores, impressora/scanner, arquivo e cadeiras.



Sala de aula/treinamento:
Apesar de haver previsão de atividades presenciais mínimas em nossos cursos,
temos à disposição uma sala para 30 estudantes com lousa, cadeiras
universitárias para destros e canhotos, cadeira para obeso e espaço específico
para cadeirante com mesa de apoio especial, data show, flip chart e mesa de
suporte para notebook para o Docente. Espaço suficiente para atividades lúdicas
e complementares. Piso cerâmico antiderrapante, acessibilidade, iluminação
natural e artificial, ventilação natural e ar-condicionado.

Auditório:
Apesar de haver previsão de atividades presenciais mínimas em nossos cursos,
temos um auditório com capacidade para 60 pessoas, revestido com piso
cerâmico, cadeiras universitárias, ar-condicionado, data show, telão e iluminação
natural e artificial com portas de segurança. Plano de avaliação periódica e
gerenciamento da manutenção patrimonial e a proposta de futuros investimentos
em recursos tecnológicos diferenciados.

Contamos também com outro auditório com capacidade para 40 pessoas,
instalado nas dependências do Thera Park Jundiaí (a cerca de 3 km da nossa
sede) com todos os itens do anterior, além de ante sala gourmet para recepção de
convidados e acessibilidade por elevador, escadas e estacionamento privativo.

Obs.: ambos auditórios possuem acessibilidade, conforto, isolamento e qualidade
acústica, assim como, recursos tecnológicos multimídia, incluindo a
disponibilidade de conexão à internet e equipamentos para videoconferência.

Imagens do Auditório do Thera Park:



Sala dos Professores e Tutores:
Sala com acessibilidade, piso cerâmico antiderrapante, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e ar condicionado, mesa de reunião, armário,
poltronas, estação de trabalho com computador e monitor para apresentações.

Atendimento aos discentes:
Sala exclusiva associada à Recepção e à Secretaria para atendimento dos
discentes.

Espaços de convivência e de alimentação:
Duas praças com quiosques de madeira e cobertura de sapé, com mesas e
bancos de madeira e piso intertravado de concreto, gramado e jardim, com
dimensão necessária para integração entre os membros da comunidade
acadêmica. O Refeitório com piso cerâmico, iluminação natural e artificial,
ventilação natural e artificial, portas de segurança, mesas e cadeiras fixas
específicas para refeições, richô para manter a comida aquecida, refresqueira,
passa pratos, cocção e higienização integradas de louças e talheres, além de
sanitários masculino e feminino.

Sanitários:
São cinco sanitários no total, sendo um masculino e outro feminino na recepção,
um masculino e um feminino no refeitório, e um junto a sala de estudos/biblioteca,
com acessibilidade e chuveiro, sendo adequado ao atendimento de pessoas com
deficiência e a família.



Infraestrutura de Rede Lógica na Sede:
Os ambientes de Secretaria, Recepção, Atendimento aos Discentes, Salas de
Aula, Laboratório, Sala dos Professores e Auditório possuem acesso à Internet
através de roteadores de rede Wi-Fi devidamente protegidos por senha de acesso
para administradores e usuários.

Para tanto, a instituição possui contratado um link de fibra óptica de 300Mbps.

2. Infraestrutura acadêmica

2.1. Laboratórios

2.1.1. Laboratórios de Informática e Prototipagem (FABLAB)

Apesar de haver previsão de atividades presenciais mínimas em nossos cursos, nossa
sede em Itupeva conta com um Laboratório de Informática e um de prototipagem onde há
rede de fibra ótica, duas bancadas com 6 estações de trabalho individual e cadeiras
giratórias, e impressora. Uma das estações de trabalho está adaptada com teclado e
software específico para pessoas com deficiência visual ou para uso de pessoas

cadeirantes. Piso cerâmico antiderrapante, iluminação natural e artificial, ventilação
natural e artificial e ar-condicionado e internet gratuita através do wi-fi.

Plano de avaliação periódica e gerenciamento da manutenção patrimonial e a proposta
de futuros investimentos em recursos tecnológicos diferenciados.

2.1.1.1. Equipamentos Físicos

Equipamento Quantidade

Impressora 3D Ender v2 Pro 1

Drone 1

Óculos de Realidade Virtual 1

Computador dedicado para aplicações de alta demanda
computacional

1

Bancada com cuba 1

Computadores para os estudantes (laboratório de
informática)

6



2.1.2. Relação equipamento/estudante/curso

Considerando o formato do curso de ensino a distância, cada estudante deverá utilizar
computador próprio para a realização das aulas e atividades, não sendo disponibilizado
equipamento pela IES.

2.1.3. Laboratórios Específicos

Considerando nossa atuação no formato de ensino a distância, não há necessidade de
outros laboratórios.

2.2. Sala de Aula

A sala de aula comporta 30 estudantes e possui lousa, cadeiras universitárias, datashow,
computador e mesa para o docente. Na sala de aula temos piso cerâmico antiderrapante,
iluminação natural e artificial, ventilação natural e ar-condicionado.

2.3. Biblioteca Virtual e Sala de Estudos
Considerando de termos previsão de atividades presenciais mínimas, investimos numa
rica biblioteca virtual (com mais de 150 mil títulos e mais de 1.500 editoras parceiras, em
vários idiomas tradução integrada e simultânea das obras, direto no leitor online, dando
mais suporte aos usuários), com conteúdos exclusivos desenvolvidos por nossa equipe
docente e por empresas especializadas que apoiam nossa IES com o objetivo de
aproximar o estudante da realidade do mercado e grandes empresas de Tecnologia que
nos apoiam disponibilizando seus softwares para que todo o corpo discente tenha a
oportunidade de desenvolver habilidades nas ferramentas necessárias a sua formação
em sintonia com as necessidades do mercado de trabalho.

Em nossa sede possuímos sala de estudos individuais e coletivos.

Investimos de forma contínua na tradução de importantes livros que se encontram na
língua estrangeira, facilitando o acesso a todos.

2.3.1. Pessoal técnico-administrativo da Biblioteca

A IMC² conta com bibliotecário devidamente registrado no Conselho Regional e carteira
de identidade profissional e a cédula de identidade de Bibliotecário.

A IMC² tem contrato de parceria com a eLivro uma plataforma exclusiva e moderna, que
é referência internacional em Bibliotecas Digitais, com livros, obras e documentos
acadêmicos e multidisciplinares para graduações e especializações nas mais diversas
áreas.
Acervo multidisciplinar e conteúdo de qualidade: Mais de 180 mil títulos que atende às
ementas dos cursos.



Atualização constante: Mais de 700 novos títulos adicionados à biblioteca virtual
por semana.
Opção de tradução integrada e simultânea das obras, direto no leitor online, além de
leitura (no formato text to speech), em 3 idiomas - Espanhol, Inglês e Português, dando
mais suporte aos usuários.
Compatibilidade com todos os sistemas de gerenciamento de Bibliotecas de IES.
Os conteúdos da eLivro são indexados e disponibilizados dentro do ambiente
LMS (Learning Management System) da IES.
Plataforma completa com acessibilidade, contingenciamento e disponibilidade para
autorização de cursos e acervos organizados por coleções.
Conta com diversos recursos e funcionalidades para gestão e, antes de tudo, uma
experiência única ao leitor como:
Leitura Off-line (opção de leitura Off-line de livros digitais através do computador,
telefone, tablet, etc.
Multiusuários (todos os livros digitais da plataforma podem ser lidos ao mesmo tempo e
em diferentes locais sem limite de usuários).
Sincronização com Youtube e Wikipedia (recurso integrado de busca de termos, palavras
e expressões dos livros digitais em plataformas como o Wikipedia e o Youtube).
Acesso ilimitado (um acervo completo e totalmente ilimitado de conteúdos e livros
digitais).
Busca Avançada (ferramenta de busca avançada e intuitiva, com recursos exclusivos de
combinações de temas, palavras-chave, autor-título e assuntos relacionados).
Diversas funcionalidades dinâmicas (modo resumo, marcador de página, destaques,
tradutor, Maps, Youtube e muito mais).

3. Base Tecnológica Institucional

Por se tratar de uma instituição baseada em Educação a Distância, a Inteligência
MultiConstrutiva possui uma base tecnológica institucional descentralizada e diversa,
uma vez que o ambiente digital permite não só o acesso remoto dos discentes, mas
também de todo o corpo docente, tutoria e administração.

Assim sendo, a Inteligência MultiConstrutiva se apoia em 5 pilares estratégicos para
garantir o acesso, a segurança e a disponibilidade dos serviços digitais da instituição:

Apoio às políticas de BYOD e UYOD: As políticas de Bring Your Own Device (BYOD -
traga o seu próprio dispositivo) e Use Your Own Device (UYOD - use o seu próprio
dispositivo) tratam da possibilidade de acesso a sistemas corporativos e educacionais
através dos dispositivos dos próprios usuários que, no caso, são os discentes, docentes,
tutores e corpo de administradores. O apoio a essas políticas significa, na prática, que os
usuários podem utilizar seus próprios dispositivos (notebooks, desktops, celulares) para
acessar os sistemas disponibilizados pela instituição, seja dentro do espaço físico da
sede ou em localidades remotas.



Sistemas Descentralizados Online: Atualmente existem diversas empresas fornecendo
serviços e sistemas especializados para diversas necessidades das instituições de
ensino. Assim, a IES Inteligência MultiConstrutiva optou por trabalhar com diversas
soluções online que, conjuntamente, têm o objetivo de proporcionar a melhor experiência
possível aos discentes, docentes, tutores e corpo administrativo. Todas as soluções
contratadas são online, ou seja, acessíveis pela internet, dessa forma apoiando a
natureza prioritariamente digital, remota e online da instituição.

Segurança da Informação e Restrições de Acesso: Considerando as políticas acima
descritas, os riscos e ameaças virtuais se tornaram um ponto de preocupação da
instituição e, com base nisso, buscou-se trabalhar a questão da segurança da informação
em 4 frentes:

● Busca por serviços e soluções online que possuam políticas de segurança da
informação claras e eficientes, mitigando assim eventuais problemas de
estabilidade, perda e vazamento de dados e, ainda, violações à LGPD.

● Criação de um manual de boas práticas de segurança que será distribuído aos
usuários como forma de orientar e diminuir os riscos inerentes ao formato BYOD e
UYOD.

● Para mitigar riscos inerentes à autenticação dos usuários, foi feita a contratação
da plataforma Google Workspace e a adoção do Google Identity (sistema de
autenticação do Google) como forma de autenticar o usuário para acessar não
somente os serviços do Google, mas também o AVA e demais serviços de
terceiros que permitam integração de autenticação com o Google.

● Dispositivos que são utilizados pelo corpo administrativo e da secretaria são
fornecidos pela instituição.

Disponibilidade de Serviços: Em uma instituição com natureza digital e online, a
disponibilidade dos serviços digitais é o principal ponto de atenção, e assim sendo, os
serviços digitais contratados possuem alto SLA e disponibilidade.

Assim, para facilitar a compreensão da Base Tecnológica da instituição e suas políticas, a
mesma está dividida nos seguintes aspectos:

3.1. Sistemas e soluções online
Por se tratar de uma faculdade com foco no Ensino a Distância, a Inteligência
Multiconstrutiva IMC² busca disponibilizar, além de uma infraestrutura acadêmica
localizada na sede, uma infraestrutura acadêmica voltada para o ambiente digital e
virtual. Assim sendo, segue uma lista contendo os principais equipamentos e softwares
que disponibilizamos aos docentes, discentes, tutores e corpo de administradores:

Softwares, Plataformas e Aplicações



Google Education  (Google meet, planilha, word, drive na nuvem, ...)

Moodle – AVA

eLivro – Biblioteca Virtual

Zoom versão paga

ACCA Software –plataforma  BIM (versão education)

Hypnobox – plataforma CRM de negociação imobiliária

As licenças de software disponibilizadas aos estudantes somente são válidas durante a
inscrição em nossos cursos. Após a finalização dos cursos, o acesso destes a esses
softwares será bloqueada e  revogada.

3.2. Servidores AVA
Dentre todos os sistemas e serviços necessários para o funcionamento da instituição,
somente o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) está sob a gestão direta da
instituição, pois se trata do serviço mais crítico, com maior demanda de acesso e com
uma alta carga de personalização, diferente dos demais.

Este ambiente está hospedado na nuvem da AWS (Amazon Web Service), e possui 2
servidores, sendo 1 dedicado à aplicação e outro ao Banco de Dados, e estão
contratados sob as seguintes  especificações:

Servidor de Aplicação: Contém a aplicação Moodle (AVA) da instituição.

Modelo do servidor virtual: m2.xlarge

vCPUs: 2vCPUs

RAM: 16Gib de RAM

Disco: 300Gib SSD

Sistema Operacional: Ubuntu 16.04

Gerenciamento: pelo cliente via acesso SSH seguro

Backup: Snapshots diários automáticos

Tempo de retenção do backup: 7 dias de retenção

Servidor de Banco de Dados: Contém o banco de dados acoplado ao Moodle (AVA) da
instituição.

Modelo da capacidade computacional: db.t4g.small



vCPUs: 2vCPUs

RAM: 2Gib de RAM

Disco: 20Gib SSD com expansão automática

Gerenciamento: pela AWS

Backup: point-in-time (backup contínuo a cada alteração no banco de dados, com
restauração em qualquer data e horário dentro da janela de retenção)

Tempo de retenção do backup: 7 dias de retenção

Cálculo da infraestrutura para o Moodle: Conforme documentação contida no
site do Moodle, utilizamos a métrica conservadora de 1Gib de RAM para cada 10
acessos simultâneos, e um pico de acessos simultâneos de 50% do total de
alunos máximos matriculados (100 alunos), o que totaliza 10Gib de RAM
especificamente para o Moodle e, como margem, estão disponíveis outros 6Gib
para o sistema operacional e eventual pico de demanda.

Disponibilidade e estabilidade: Os serviços computacionais da AWS possuem
SLA de 99,99%, garantindo alta disponibilidade dos serviços.

Estratégia de Escalabilidade: A escolha pelos serviços da AWS foi estratégica
por sua natureza escalável, o que permite a ampliação do poder computacional de
forma rápida e simplificada. Neste momento, optou-se por utilizar o modelo
simplificado de expansão do poder computacional onde, ao ocorrer um aumento
repentino de processamento ou uso de memória, um alerta é enviado aos
responsáveis, que deverão acessar o AWS, diagnosticar o ocorrido e fazer os
devidos ajustes de memória, espaço em disco ou processamento.

Segurança cibernética: A nuvem de serviços da AWS fornece uma gama de
serviços de segurança já disponibilizados na contratação dos serviços. Entre eles,
destacam-se sistema de firewall individual (por cliente), proteção anti-DDoS, a
nuvem virtual privada (Amazon VPC) que permite que apenas servidores da
mesma conta possuam acesso entre si e, por fim, para ter acesso direto aos
servidores é necessário acesso via SSH seguro, a partir de uma VPN, através de
chaves criptografadas de acesso PEM.

SSL: O servidor de aplicação possui apenas a porta 443 liberada para acesso
externo, e possui instalado certificado SSL de 256 bits (SAH256) para garantir a
transferência criptografada de dados.

Plano de Redundância e Contingência: A contratação dos serviços da AWS
(Amazon Web Service) ocorreu de forma estratégica, uma vez que a infraestrutura
de rede e de servidores desta empresa favorece e simplifica os planos de
redundância e contingência devido 3 aspectos inerentes à sua estrutura:

● Máquinas Virtuais: Com o advento de máquinas virtuais, é possível
transferir o sistema completo (banco de dados e servidor de aplicação) de
um computador para outro sem a necessidade de reinstalação dos



sistemas ou perda de dados, o que garante uma rápida migração de
hardware caso necessário.

● Datacenters baseados em grid: Com datacenters baseados em grid, caso
alguma máquina apresente instabilidades, o processamento do sistema é
automaticamente transferido a outra máquina sadia, garantindo assim alta
taxa de disponibilidade.

● Mais de um datacenter: Com diversos datacenters ao redor do mundo,
caso ocorra a parada total de funcionamento de um datacenter de alguma
localidade, incorrendo em alguma indisponibilidade muito maior que a
política de SLA, é possível transferir os sistemas para esta outra localidade
de forma rápida.

3.3. Laboratório de informática

Todos os serviços digitais oferecidos pela instituição estão disponíveis online e acessíveis
através de um navegador web.

Os 6 computadores disponíveis no laboratório de informática possuem capacidade
computacional compatível com esta demanda, e deverão receber atualizações ou serem
substituídos sempre que for avaliada a obsolescência do equipamento.

Assim sendo, e para garantir uma atualização mais rápida e eficiente, e ainda garantir um
nível de serviço de suporte alto, a instituição optou por trabalhar um contrato de locação
para esses equipamentos, que deverão receber atenção e avaliações frequentes, e
eventual atualização anual.

E considerando a estratégia digital da instituição de disponibilizar todos os sistemas e
serviços digitais através de soluções online, esses equipamentos são disponibilizados no
laboratório com os seguintes softwares: Windows 10, navegador Google Chrome, Zoom e
antivírus. Em tempo: Os usuários desses equipamentos não terão permissão para
instalar novos softwares.

Segurança e Autenticação de Usuários: Por não possuir uma rede local, os
computadores do laboratório possuirão acesso padrão sem senha aos seus
usuários. No entanto, para controle e registro de uso, o usuário deverá fazer
solicitação de acesso à recepção da instituição, que registrará em uma planilha
eletrônica o acesso do usuário ao computador, com data e horário de início e fim
do seu uso.

3.4. Sala de aula/treinamento

A sala de aula da instituição possui um notebook/computador com acesso liberado para o
docente. Considerando a estratégia digital da instituição de disponibilizar todos os
sistemas e serviços digitais através de soluções online, esses equipamentos são
disponibilizados com os seguintes softwares: Windows 10, navegador Google Chrome,
Zoom e antivírus. Em tempo: Os usuários desses equipamentos não terão permissão
para instalar novos softwares.

Segurança e Autenticação de Usuários: Por não possuir uma rede local, o
computador da sala de aula possuirá acesso padrão sem senha para uso



exclusivo dos docentes, que terão registrados os dias e horários de uso da sala
em seu cadastro no sistema.

3.5. Notebooks corporativos para o corpo de administradores

Os computadores fornecidos aos funcionários e terceirizados pela instituição possuem
permissão de uso apenas pelo próprio solicitante.

Esses equipamentos são disponibilizados com os seguintes softwares: Windows 10,
navegador Google Chrome, Google Drive Sync, Zoom e antivírus. Em tempo: Os
usuários desses equipamentos não terão permissão para instalar novos softwares.

Cada computador possuirá 2 usuários locais cadastrados, sendo um usuário
administrativo cujo uso é restrito à equipe de suporte tecnológico e ficará guardado sob
sigilo do gestor de TI, e um usuário cadastrado com perfil restrito e cujo uso é permitido
apenas ao solicitante do equipamento, que deverá registrar uma senha nova e sigilosa
assim que receber o equipamento.

A entrega do equipamento será feita mediante assinatura de termo de ciência dos pontos
acima descritos.

3.6. LGPD

Todos os funcionários e fornecedores de serviços da instituição (docentes, tutores e
terceirizados) assinaram termo de ciência e compromisso onde afirmam não compartilhar
senhas, utilizar boas práticas no uso dos equipamentos de informática e a não
compartilharem informações sigilosas às quais eventualmente possuam acesso.

3.7. Acessibilidade

Conforme detalhado no item “4 - Plano de acessibilidade às pessoas com deficiência”
deste documento, o laboratório de informática possui um computador adaptado com o
sistema DOSVOX e teclado em braile para atender às necessidades de pessoas com
deficiência.

Vide item 4 para maiores informações.

3.8. Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos

Diante de demandas crescentes da sociedade, a Inteligência MultiConstrutiva - IMC²
busca realizar investimentos e atualização em novas tecnologias que oportunizem seus
projetos EAD para a expansão qualitativa e quantitativa da Instituição, com vistas a
manter e aperfeiçoar seu perfil de desempenho. A Inteligência MultiConstrutiva - IMC²,
para se manter em patamares de excelência e qualidade acadêmica, depende de
investimentos regulares nos seus maiores bens: pessoal qualificado para a formação
acadêmica de qualidade do seu corpo discente, infraestrutura tecnológica e metodologias
e ferramentas da Educação 4.0.



Criamos iniciativas singulares e que enfrentam frontalmente os maiores desafios de
acompanhar a dinâmica da Modernidade Líquida, adquirimos a habilidade de superar as
barreiras inerentes às dinâmicas do setor e, assim, garantir os avanços dos programas,
através de alianças institucionais estratégicas e com empresas comprometidas em
implantar a Indústria 4.0, em consonância com a utilização de novos materiais,
componentes e sistemas que culminam em produtos e processos construtivos mais
eficientes, produtivos, colaborativos, rentáveis, seguros e sustentáveis.

● Neste novo milênio estamos vivendo uma transição que extrapola
aspectos tecnológicos e afeta o próprio indivíduo e suas relações, sendo
batizada de modernidade líquida.

● Uma nova revolução tecnológica, batizada de Indústria 4.0 onde sistemas
ciberfísicos, inteligência artificial, processamentos de grandes quantidades
de dados, máquinas que aprendem, computação na nuvem, sensores que
interligam objetos a rede de computadores, manufatura aditiva, segurança
de dados, robotização, veículos autônomos, dados criptografados em
redes distribuídas e descentralizadas são exemplos de soluções que estão
criando uma nova economia e impulsionam a transformação do mercado
de trabalho.

● Com a redução de empregos formais em decorrência da nova revolução
industrial surge uma nova economia baseada em múltiplos agentes e que
exigem das capacidades humanas: a criatividade e a colaboração.

A Inteligência Multiconstrutiva - IMC² traçou políticas, ações, prazos e metas para
expansão e atualização de suas parcerias com empresas de destaque no mercado e na
área de seus cursos, com a finalidade de oferecer conteúdos e tecnologias que atendam
às necessidades de Ensino e Extensão. Facilitando o acesso a softwares, sistemas e
ferramentas capazes de acompanhar e nutrir um permanente desenvolvimento científico,
tecnológico e cultural.

● Definir e implantar sistema de avaliação de qualidade bem como, melhorar a
qualidade dos cursos ofertados, que tenham necessidade de uso de novas
tecnologias.

● Ampliar tecnologias e parcerias envolvidas.
● Manter a equipe multidisciplinar com equipamentos atualizados.
● Ampliar acervo de software para apoio administrativo, ao ensino, à pesquisa e à

extensão.
● Definir e implantar sistema de avaliação de qualidade dos recursos de software

disponíveis em relação às necessidades para as atividades de ensino, pesquisa,
extensão e demais serviços.

● Consolidar sistema de avaliação de qualidade dos recursos de software
disponíveis em relação às necessidades para as atividades de ensino, pesquisa,
extensão e demais serviços internos.

4. Plano de acessibilidade às pessoas com deficiência

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC², através da sua política de responsabilidade social,
busca desenvolver o processo de inclusão educacional em seus cursos de graduação, a
partir do entendimento do direito de todos à educação e a garantia de igualdade de



oportunidades de acesso, permanência e participação satisfatória dos estudantes com
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

O processo de inclusão educacional dar-se-á mediante a consolidação das condições de
acessibilidade para além do aspecto arquitetônico (acesso). É preciso assegurar, com
base nos aspectos legais e orientações políticas e pedagógicas, condições plenas de
participação e aprendizagem a todos os estudantes respeitando suas peculiaridades.

Para tanto, a Inteligência MultiConstrutiva – IMC², compreende que sua função social não
se resume à construção do conhecimento e à sua disseminação, há um novo papel a ser
desempenhado que trata da implantação da cultura de inclusão em vários âmbitos, sejam
estes metodológicos, atitudinais, comunicacionais e arquitetônicos.

A acessibilidade desenvolvida na Inteligência MultiConstrutiva – IMC² abrange os
estudantes com deficiência e necessidades educativas especiais (transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, incluindo transtornos do espectro
autista) e também contempla professores, funcionários e a população que por motivos
diversos frequentam a instituição.

Desse modo, todos, sem distinção, são atendidos e acessam plenamente os serviços
prestados por esta instituição de ensino, incluindo a biblioteca.

O Núcleo de acessibilidade, inserido na política de atendimento ao discente, é a instância
responsável por identificar as deficiências e potencialidades daqueles que buscam os
serviços educacionais da instituição, objetivando efetuar o processo de inclusão do modo
mais responsável e eficaz possível, garantindo a inserção do estudante na comunidade
acadêmica e a oferta de atendimento educacional adequado, flexibilidade curricular,
adequação metodológica e disponibilização de tecnologias assistivas.

As ações de educação inclusiva desenvolvidas pela Inteligência MultiConstrutiva – IMC²
estão balizadas sob os dispositivos legais e normativos vigentes, em especial a política
nacional para a integralização da pessoa portadora de deficiência, com o objetivo de
assegurar o pleno exercício dos seus direitos individuais e sociais, conforme disposto na
Lei de nº 7.853 de 24/10/1989, regulamentada pelo Decreto de nº 3.298 de 20/12/1999, e
na Lei de nº 10.098 de 19/12/2000, que estabelece as normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade para as pessoas com deficiência, tais como pessoas
com mobilidade reduzida, oferecendo suas atividades, em sua maioria, nos andares
térreos da Instituição, bem como o programa DosVox para pessoas com deficiências
visuais, bem como disponibilizando auxiliares-monitores para acompanhamento dos
discentes surdos que necessitem de um intérprete de Libras.

Em todos os computadores do laboratório e na biblioteca foi disponibilizado o DOSVOX -
sistema para microcomputadores da linha PC que se comunica com o usuário através de
síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores por deficientes visuais,
permitem um alto grau de independência no estudo e no trabalho. O sistema realiza a
comunicação com o deficiente visual através de síntese de voz em Português, sendo que
a síntese de textos pode ser configurada para outros idiomas.

Além desse sistema a faculdade propiciará acesso ao estudante uma máquina de
datilografia braile, impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz,
gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento
para ampliação de texto para atendimento a estudante com visão subnormal, lupas,
réguas de leitura, scanner acoplado ao computador, em caso de necessidade.

Para os estudantes surdos ou com deficiência auditiva severa, se necessário, será
oferecido intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, principalmente em época de
provas. Será flexível na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico



e estimulando o aprendizado da língua portuguesa na modalidade escrita, para uso de
vocabulário pertinente às disciplinas do curso em que o estudante estiver matriculado.

Os estudantes têm à disposição uma orientação acadêmico-pedagógica individualizada,
através do acompanhamento sistemático de seu progresso escolar e da assistência às
tarefas cotidianas exigidas pelos Cursos.

Os programas de nivelamento estão disponíveis, quando identificadas, pelos Docentes, a
presença de desigualdades de base entre discentes, onde se implementam ações
necessárias na forma de aulas presenciais ou grupos de estudos em horário extra; tutoria
especializada assistida, entre outros, sempre sob orientação do Núcleo Pedagógico.

Quanto ao atendimento a pessoas com necessidades educacionais diferenciadas, a
Inteligência MultiConstrutiva – IMC² entende que as diferenças humanas são normais e
que, como consequência desse pressuposto, a aprendizagem deve ser adaptada às
necessidades do educando, em vez do educando adaptar-se, de qualquer maneira, ao
processo de aprendizagem proposto pela IES. Nesse sentido, a inclusão e a participação
são essenciais à dignidade humana e ao pleno exercício da cidadania.

A educação inclusiva reconhece e responde às necessidades diversas do educando,
acomodando os estilos e ritmos de aprendizagem, bem como assegurando uma
educação de qualidade a todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas,
arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as organizações
especializadas.

A partir desse entendimento, a Inteligência MultiConstrutiva – IMC² adotará as seguintes
diretrizes: campanhas de sensibilização e de fomento à aceitação das diferenças,
parcerias com corporações profissionais e entidades de classe (sindicatos, associações,
federações, confederações etc.), integração faculdade-empresa para a oferta de Estágios
Curriculares Supervisionados Obrigatórios, com adequadas condições de atuação para
os pessoas com deficiência.

Segundo os sistemas e meios de comunicação e informação, a Inteligência
MultiConstrutiva – IMC² prontifica-se a adquirir, caso seja solicitada, para estudantes com
deficiência visual, sistema de síntese de voz, impressora Braille acoplada a computador
ou máquina de datilografia Braille; software de ampliação de tela do computador; scanner
acoplado a computador; gravador e fotocopiadora que amplie textos; providenciar a
aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas de áudio; lupas, réguas de leitura, bem
como de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. Para estudantes com
deficiência auditiva, a IES prontifica-se a usar serviços de tradutor e intérprete da língua
brasileira de sinais (LIBRAS), especialmente quando da realização de provas ou sua
revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não
tenha expressado o real conhecimento do estudante; flexibilidade na correção das provas
escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa,
principalmente, na modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias
do curso em que o estudante estiver matriculado; materiais de informações aos
professores para que se esclareça a especificidade linguística do portador de deficiência
auditiva.

No tocante à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do
patrimônio cultural, a IES pretende desenvolver atividades por meio de projetos de
extensão, como a sustentabilidade ambiental, além de promover implementar todos os
programas e ações determinadas pela Lei e pelo poder público, que visem erradicar ou
reduzir as barreiras que de qualquer modo imponham óbice ao pleno acesso aos
conhecimentos e à cidadania.



4.1. Sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor

e intérprete da língua brasileira de sinais.

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² dispõe de uma política de atendimento ao discente
que visa aproximá-lo da instituição e promover ações que motivem a sua permanência e
valorizem o desempenho acadêmico. Esta política se baseia nas seguintes ações:

• Apoio pedagógico permanente;

• Acompanhamento técnico e pedagógico para análise dos componentes
curriculares, bem como para acompanhamento dos Projetos Integradores e
Trabalho de Conclusão de Curso;

• Acompanhamento pedagógico e psicopedagógico aos estudantes através
da análise de desempenho acadêmico, orientações educacionais relacionadas
aos aspectos comportamentais e de estudos.

• Inclusão educacional de estudantes com deficiência e necessidades
educativas especiais (transtornos globais do desenvolvimento, incluindo
transtornos do espectro autista e altas habilidades/superdotação) através das
ações do Núcleo de Acessibilidade da Inteligência MultiConstrutiva – IMC², assim
descritas:

• Oferece apoio didático-pedagógico e acompanhamento psicopedagógico
aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação respeitando suas necessidades individuais;

• Orienta e acompanha a flexibilidade curricular em atendimento ao
processo de inclusão e formação profissional;

• Desenvolve assessoramento didático-pedagógico aos coordenadores de
cursos e docentes sobre o atendimento aos estudantes com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;

• Promove atendimento para interpretação e tradução da língua brasileira de
sinais (LIBRAS);

• Realiza mapeamento dos estudantes estudante com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação para
análise das limitações e possibilidades nos cursos de graduação;

• Identifica e solicita aquisição, mediante demanda, de equipamentos de
tecnologia assistiva e materiais pedagógicos acessíveis, atendendo às
necessidades específicas dos estudantes com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação

• Apoia funcionários, técnicos e corpo docente nas demandas relacionadas
ao processo educativo inclusivo;

• Realiza adequação dos projetos pedagógicos de curso aos critérios de
acessibilidade metodológica;

• Promove formação continuada para inclusão aos docentes e outros
membros da comunidade acadêmica, sempre que necessário.



• Apoiar e acompanhar os projetos arquitetônicos que viabilizem o livre
acesso das pessoas com deficiência.

• Estimular e participar no desenvolvimento de projetos de pesquisa e outros
trabalhos acadêmicos que promovam inovação e articulação de aspectos
conceituais com as necessidades de inclusão e tecnologias assistivas.

• Estímulos à permanência dos estudantes, incluindo:

• Programas de nivelamento dos conhecimentos (quando da primeira
matrícula dos estudantes);

• Oficinas ou cursos específicos para melhoria do desempenho dos
estudantes ou facilitação do acesso ao estágio e à empregabilidade;

• Estímulo à organização estudantil, por meio de:

• Fomento à participação nos colegiados;

• Valorização do Diretório Acadêmico e dos Representantes de turma.

8. PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

A Inteligência Multiconstrutiva – IMC² destaca a importância da comunidade
voltar‐se à constante busca de identificação dos caminhos a serem trilhados e
das ações a serem realizadas para que a Instituição se coloque à frente no
ininterrupto processo de produção e disseminação de conhecimento e para que
continue a se destacar por sua competência acadêmico‐científica e seu
compromisso social. E, dessa forma, consiga atender aos atuais e aos futuros
desafios que se apresentam às IES brasileiras, dentre os quais destacamos a
redução das desigualdades e a democratização do acesso ao conhecimento.

A análise crítica da instituição nos seus diferentes aspectos é parte
determinante do processo de definição de metas e diretrizes e assim, a
avaliação torna-se um elemento implícito nas diferentes decisões tomadas.

São previstas, propostas orçamentárias, levando em consideração as futuras
análises do relatório de avaliação interna e prevê ciência, participação e
acompanhamento das instâncias gestoras e acadêmicas (estas, capacitada
para a gestão de recursos), possibilitando ainda, políticas de captação e
alocação de recursos financeiros com metas objetivas e mensuráveis, além de
investimentos de liquidez imediata a partir de uma tomada de decisão
responsável na gestão financeira.



9. PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

1. Políticas Institucionais

1.1. Políticas de Ensino

As Políticas de Ensino da Inteligência Multiconstrutiva IMC² buscam atingir os seguintes
objetivos:

• Contribuir de forma determinante com a melhoria da qualidade de ensino
nacional.



• Ampliar e atualizar de forma permanente a visão de mundo dos estudantes.

• Desenvolver soluções frente aos atuais desafios da sociedade e do planeta.

• Manter estreita relação com os ambientes de inovação e as redes de network.

• Cooperar com a indústria de base tecnológica nacional.

• Prover ensino superior com forte fundamentação teórica e contextualização
prática nas diferentes modalidades do ensino superior, de forma a garantir uma
resposta qualificada e ampla às demandas do mercado.

• Estruturar, desenvolver e atualizar os diversos cursos e programas em
observância a criteriosos padrões de qualidade em todos os processos vinculados
à atividade acadêmica, visando sempre: a aderência às necessidades do
mercado, a empregabilidade; o empreendedorismo e a formação técnico-científica
e cidadã dos estudantes; o apoio ao processo de inovação do setor produtivo.

• Oferecer atividades que desenvolvam a interdisciplinaridade e a aproximação
com o mundo do trabalho, através das disciplinas de Projeto Aplicado e Projeto de
Conclusão do Curso, inclusive por meio da integração de atividades acadêmicas a
projetos de atendimento tecnológico às empresas.

• Garantir a flexibilidade curricular em atendimento ao processo de inclusão e
formação profissional.

• Oferecer ao discente a oportunidade de refletir sobre a história e cultura
afro-brasileira e dos povos indígenas, como meio de fortalecimento de identidades
e de direitos e forma de combate ao racismo e a discriminações no mundo do
trabalho. (resgatar a importância de relação luso-brasileira e da nossa identidade
como nação de imigrantes).

• Incentivar o empreendedorismo e à inovação como meios de melhorar a
competitividade do mercado e melhor qualificar o discente para a inserção
profissional. Os cursos da Inteligência Multiconstrutiva IMC² são estruturados
sobre a liderança do Núcleo Docente Estruturante.

1.1.1. Graduação

A Inteligência MultiConstrutiva - IMC² surge para atender às diversas necessidades
educacionais e de formação. Seu compromisso é criar, desenvolver e gerenciar
programas educacionais, combinando parcerias com instituições de tradição e líderes
nesse mercado com o desenvolvimento de conteúdo educacional para a formação
continuada dentro dessa nova postura profissional no contexto produtivo.

Imbuídos da necessidade de acompanhar e responder aos avanços da quarta revolução
industrial utilizamos os recursos tecnológicos para fins pedagógicos, práticas inovadoras,
que facilitam e potencializam o processo de ensino e aprendizagem.

Nosso propósito é desenvolver competências (conhecimentos, habilidade, valores e
atitudes) que possam formar profissionais capazes não só de acompanhar essa
evolução, mas transformar através das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
que integram recursos tecnológicos (hardwares, softwares, inteligência artificial, internet
das coisas, robótica entre outras) o futuro do trabalho e da sociedade.



Nossa proposta busca práticas educativas que embasam esse novo modelo, learning by
doing, aprender fazendo através da experiência e utilizando os recursos tecnológicos que
permitem maior interatividade, criatividade, sistemas e aplicações multidisciplinaridades.

Centrada na prática, no preparo de pessoas, que propiciam a autonomia do saber como
forma indissociável e integradora de competências (conhecimentos, habilidades, valores
e atitudes).

Os novos processos sociais e de trabalho demandam por uma ação pedagógica
sustentada na proposição de uma nova ética alicerçada sobre os princípios do respeito
às diferenças, da busca da igualdade, da solidariedade, da inclusão e da
sustentabilidade, gerando o compromisso permanente do sujeito com as mudanças em
todos os contextos, seja na convivência diária, nas situações de tomada de decisões, no
relacionamento com a comunidade interna e externa, no mundo do trabalho, no processo
educativo e de construção do conhecimento.

Além de atender as novas habilidades exigidas pela atualidade, tais como resolução de
problemas complexos e conflitos, pensamento crítico e criativo, resiliência, empatia,
comunicação assertiva, conexão, autoconhecimento e autogestão, que envolve
(estratégia, disciplina e responsabilização), assim como, a capacidade de lidar com
estresse e tensões provocadas por um mundo cada vez mais diverso, volátil, incerto,
complexo e ambíguo.

Contemplamos conteúdos capazes de atender às novas demandas de formação
existentes nesse mercado em plena expansão com o mundo acadêmico. Transformando
os estudantes em agentes da sua própria evolução profissional.

Conscientes deste desafio, lançamos nossos cursos Superiores de Tecnologia capazes
de acompanhar essas transformações sociais, inovando na educação profissional como
principal ferramenta de transformação da sociedade.

Nossos programas são de aplicação imediata, gerando o aperfeiçoamento contínuo e
acelerado de todos envolvidos!

1.1.2. Pós-graduação

A IMC² não prevê, neste PDI, a abertura de cursos de Pós-graduação, pois a
meta principal desse Projeto é oferecer pelo menos um curso de nível superior com
qualidade e efetividade reconhecidas.

1.1.3. Curso Sequencial e de Formação Continuada

Para a Inteligência MultiConstrutiva – IMC², a cultura da formação continuada é de
extrema importância para excelência no desempenho das funções educacionais da
Inteligência MultiConstrutiva – IMC² e na formação do discente.

Nosso compromisso é criar, desenvolver e gerenciar programas educacionais,
combinando parcerias com instituições de tradição e líderes no mercado nas áreas de
nossos cursos e com o desenvolvimento de conteúdo educacional para a formação
continuada dentro dessa nova postura profissional no contexto produtivo.

IMC² tem como base as seguintes premissas:



- Ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à
atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área
tecnológica;

- Estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento
científico e tecnológico e o pensamento reflexivo;

- Promover a integração com a comunidade, contribuindo para o seu
desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, mediante ações interativas que
concorram para a transferência e aprimoramento dos benefícios e conquistas
auferidos na atividade acadêmica e na pesquisa aplicada;

- Elaborar eventos e oferecer serviços que permitam o aperfeiçoamento
profissional e a formação continuada dos egressos, na Instituição;

- Trabalhar de forma colaborativa com instituições e empresas nacionais e
internacionais.

- Desenvolver permanentemente cursos sobre novas profissões.

1.1.4. Educação a Distância (EaD)
A política institucional da IMC² para a modalidade de educação a distância deve propor,
por meio do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) em articulação com o
desenvolvimento de projetos político-pedagógicos de cursos em EaD, as seguintes
diretrizes norteadoras:

- Apoio à política de expansão da educação superior, conforme políticas da
IMC² e dos Governos Estadual e Federal. Incentivo à formação docente nas
concepções e metodologias de Educação a Distância.

- Organização de repositório de materiais didáticos e conteúdos
desenvolvidos nos cursos EaD.

- Incentivo às políticas e práticas de institucionalização da EaD na IMC².

- Desenvolvimento de Ambiente Virtual para a interação dos professores,
tutores e estudantes nos cursos da modalidade a distância.

- Organização das metodologias e ferramentas de EaD para a melhoria dos
cursos .

- Desenvolvimento de instrumentos para acompanhar, controlar e avaliar a
execução dos cursos na modalidade a distância.

- Fomento da difusão de novos produtos e artefatos tecnológicos nos
processos de ensino e aprendizagem.

A oferta de Educação a Distância pela Inteligência MultiConstrutiva – IMC² resulta de um
processo contínuo de discussão e orientação sobre o que ensinar e como ensinar a
distância, oferecendo aos discentes uma experiência de aprendizagem de qualidade,
desenvolvida em conjunto com os diferentes atores do processo educativo e com a
equipe do NEaD. Com relação à Educação a Distância, a Inteligência MultiConstrutiva
IMC² tem como base as seguintes premissas:

- O processo EaD é mais que disponibilizar conteúdos digitais;

- EaD sem metodologia de ensino não é EaD;



- Em ambientes virtuais de aprendizagem o que faz a diferença são as
pessoas e de que maneira elas interagem com conteúdos, ferramentas e outras
pessoas.

- Criar conteúdos lúdicos e diversificar metodologias de ensino, com
dinâmicas baseadas nos meios de comunicação, sempre em busca de resgatar o
interesse e o gosto dos estudantes pela busca do conhecimento.

A partir dessas premissas foi estruturada uma metodologia de planejamento, design e
acompanhamento de atividades de aprendizagem que considera como valores essenciais
a autonomia do discente para estudar, a aprendizagem social (em grupos) e o exercício
constante de articulação entre currículo e vida profissional.

Compreende-se também que a melhor forma de garantir a qualidade dos processos
pedagógicos depende de uma metodologia que sirva de referência para a construção
paulatina de recursos de ensino e de aprendizagem.

Nesse propósito, a Inteligência MultiConstrutiva – IMC² cria espaços e oportunidades
para que as pessoas envolvidas vivenciem a experiência de descobrir um mundo.

A concepção de Educação a Distância interliga-se ao princípio transdisciplinar, que
permite correlacionar o processo de ensino e de aprendizagem com a diversidade
humana, a cultural, a política, a econômica e a social, compondo eixos essenciais na
formação de seus currículos e de seus componentes curriculares, em que a
interdisciplinaridade e a inovação tecnológica podem contribuir para uma aprendizagem
correlacionada com outros saberes que não só os saberes disciplinares.

A práxis pedagógica dialoga com a base epistemológica instituída e com os
conhecimentos diferenciados, permitindo que o discente possa inovar e compreender que
a construção do conhecimento deve estar mediada pelo pensamento e pela experiência,
pela ciência e pela consciência, bem como pela eficácia e eficiência, por meio das
disciplinas, do contexto político, da formação humanística e do histórico cultural e social,
fazendo uso da utilização da Metodologia Ativa, que supõe um aprendizado ativo.

A Metodologia Ativa refere-se a um conjunto de ferramentas cuja utilização tem como
responsabilidade fazer com que os Discentes aprendam de fato, partindo-se sempre de
um problema a ser resolvido, e que essa solução passe pela experiência prática, na qual
a mediação didático-pedagógica inclui a participação ativa pela busca do conhecimento
por meio de experiências reais ou simuladas, com o objetivo de desenvolver a
capacidade de resolver problemas com sucesso. Dessa forma, justifica-se a afirmação de
que aprendemos melhor fazendo e, portanto, não se pode pensar na formação de um
profissional sem a prática desde o início do curso.

Pensando desse modo e visando constante aperfeiçoamento e evolução, a Educação a
Distância está cada vez mais presente no cenário educacional mundial, contribuindo não
só com a formação acadêmica, mas também com a construção de características
fundamentais para o futuro profissional: autonomia e autodisciplina. A construção do
conhecimento implica em algo mais que a simples assimilação dos valores dominantes
da sociedade, ou seja, a Educação deve servir para a construção do conhecimento que
produz uma sociedade melhor. Disso decorre o fortalecimento do compromisso
institucional visando garantir que o processo de formação contemple a dimensão
técnico-científica para o mundo do trabalho e a dimensão política para a formação do
cidadão.

Para a Inteligência MultiConstrutiva – IMC², são valores fundamentais que orientam as
ações pedagógicas da Educação a Distância:



- Estudo Individualizado: permite ao discente ter ao seu alcance materiais
instrucionais para estudar com autonomia e conforme seu ritmo de aprendizagem.

- Estudo Mediado: permite ao discente contar com a interação e a mediação
de Docentes e Tutores, que auxiliam no processo de aprendizagem.

- Estudo Colaborativo: permite potencializar a aprendizagem a partir de
recursos de interação e socialização de conhecimentos construídos na
comunidade Discente.

- Estudo Ludopedagógico: permite estimular os processos cognitivos por
meio de jogos, proporcionando engajamento e tornando o processo de
aprendizagem mais dinâmico.

- Estudo Mobile: possibilita o estudo remoto, tornando possível o estudo por
meio de dispositivos móveis.

1.1.4.1. Base Tecnológica Institucional

Como forma de apoiar a proposta de Educação a Distância da IES Inteligência
MultiConstrutiva, foi projetada uma base tecnológica aliada com sua natureza digital e
online.

As especificações desta Base Tecnológica podem ser encontradas, de forma mais
aprofundada, no item “Base Tecnológica” contido na seção “INFRAESTRUTURA” deste
documento.

1.1.4.2. Requisitos mínimos tecnológicos exigidos aos discentes

Para o melhor aproveitamento e aprendizagem nos cursos EaD oferecidos pela IES
Inteligência MultiConstrutiva, os discentes deverão possuir equipamentos e estrutura
mínima tecnológica conforme detalhado abaixo:

Internet: conexão de alta velocidade que permita visualização de vídeos e a
participação em encontros online. Sugerimos uma conexão mínima de 30Mbps,
sendo ideal velocidades superiores a 100Mbps caso essa conexão seja
compartilhada com outros usuários.

Hardware: Desktop/Notebook com no mínimo 4Gb de RAM (sugerimos 8Gb), 2
núcleos de processamento (sugerimos 4 núcleos), e que possua capacidade
computacional satisfatória para uma navegação padrão na internet (assistir
vídeos, fazer documentos e planilhas, navegar na internet).

Mobilidade: É desejável que o discente possua um smartphone com capacidade
computacional que torne a navegação padrão e utilização de aplicativos
satisfatória e, caso o discente queira acompanhar o curso através de conexão 4G,
é necessário que o mesmo possua plano de internet compatível com a quantidade
de dados a serem trafegados além de ser necessária a atenção à qualidade do
sinal. Em tempo: A utilização de dispositivos móveis (smartphones e tablets) é



permitida e, em diversas situações e atividades, até incentivada, pois estes
dispositivos podem se tornar facilitadores de comunicação, trabalho colaborativo e
troca de conhecimentos. No entanto, não é exigência para o ingresso no curso.

Software: Sugerimos a utilização do Windows 10 ou Windows 11 (opcional), mas
é obrigatória a instalação do Google Chrome, que proporcionará uma melhor
experiência ao discente por sua nativa integração com a plataforma Google
Workspace. Sugerimos também a instalação de um pacote antivirus
(www.avast.com é uma boa indicação) para aumentar a segurança no acesso à
Internet.

1.1.4.3. Requisitos mínimos tecnológicos exigidos aos docentes e
tutores

Para a satisfatória atuação nos cursos EaD oferecidos pela IES Inteligência
MultiConstrutiva, os docentes e tutores deverão possuir equipamentos e estrutura mínima
tecnológica conforme detalhado abaixo:

Internet: conexão de alta velocidade que permita visualização de vídeos e a
participação em encontros online. Sugerimos uma conexão mínima de 50Mbps,
sendo ideal velocidades superiores a 150Mbps caso essa conexão seja
compartilhada com outros usuários.

Hardware: Desktop/Notebook com no mínimo 8Gb de RAM, 4 núcleos de
processamento de bom desempenho (sugerimos no mínimo Intel Core i5 gen. 6
ou equivalente) e que possua capacidade computacional alta para uma
navegação padrão na internet (assistir vídeos, fazer documentos e planilhas,
navegar na internet), o que permitirá uma experiência melhor do exercício da
docência online.

Mobilidade: É obrigatório que o docente possua um smartphone com capacidade
computacional boa o suficiente para que a navegação padrão e utilização de
aplicativos não seja lenta e cansativa. Em tempo: A utilização de dispositivos
móveis (smartphones e tablets) é obrigatória para o corpo docente e tutores uma
vez que é base fundamental para uma comunicação eficiente com outros
docentes, tutores e principalmente discentes.

Software: Sugerimos a utilização do Windows 10 ou Windows 11 (opcional), mas
é obrigatória a instalação do Google Chrome, que proporcionará uma melhor
experiência ao docente por sua nativa integração com a plataforma Google
Workspace, e do Zoom, ferramenta de transmissão de vídeo oficial da instituição.
Sugerimos também a instalação de um pacote antivirus (www.avast.com é uma
boa indicação) para aumentar a segurança no acesso à Internet.

http://www.avast.com
http://www.avast.com


1.1.4.4. Formação Pretendida para os discentes

Em consonância com a proposta pedagógica da instituição, o egresso deverá, do ponto
de vista tecnológico:

● ter o universo digital como aliado, e não como um desafio, uma barreira;
● ter adquirido habilidades e conhecimentos que permitiram a inserção das

soluções digitais no dia a dia profissional;
● utilizar as plataformas e soluções digitais como ferramentas de amplificação de

sua produtividade;
● conhecer os principais sistemas de produtividade inerentes à área do curso e

seus princípios conceituais e de uso;
● saber trabalhar os universos digital e físico de forma integrada;
● ter consolidado os conhecimentos sobre ferramentas básicas de produtividade,

como uso de armazenamento na nuvem, compartilhamento de documentos e
trabalho colaborativo online, entre outros.

1.2. Política para a Iniciação Científica NSA

A Faculdade Inteligência MultiConstrutiva - IMC² não prevê, nesse PDI, Política para a
Iniciação Científica.

1.3. Política para a Extensão e estímulo à produção acadêmica a diversos

temas de interesse comum ou específico dos cursos

Em um mundo em constante transformação, no qual se privilegia a diversidade de
saberes, e quando se reconhece o imobilismo do conhecimento acadêmico
(técnico-científico) no que tange à promoção da transformação social; e quando, ao
mesmo tempo, se reconhece o protagonismo dos atores e dos organismos sociais
enquanto sujeitos históricos capazes de promover a mudança da sociedade, a IES deve
procurar articular o conhecimento acadêmico com o conhecimento popular, absorvendo
da sociedade o conhecimento secular ali produzido e reproduzido para ressignificar o
conhecimento acadêmico na direção de uma atuação conjunta - IES e sociedade -
visando à transformação social.

O conhecimento que interessa - o objeto de estudo e de pesquisa que interessa - é
aquele que emana da sociedade em sua busca incessante de maior equidade de
oportunidades, de renda e de justiça social.

Ser capaz de ouvir da sociedade quais são as suas demandas de conhecimento, deve
interagir com a sociedade de modo a absorver desta o conhecimento que foi aí gerado (o
conhecimento popular) e a partir da compreensão dele, em toda a sua complexidade e
potencial transformador, aceitar a refundação do conhecimento acadêmico na interação
com o conhecimento popular.

Tal interação dialógica entre o conhecimento gerado na academia e aquele gerado na - e
pela – sociedade, alia teoria e prática em uma busca permanente pela transformação
social.



O fim do conhecimento e de sua apropriação pelos cientistas e pelos cidadãos é a
transformação social na direção a uma sociedade mais justa, mais igualitária, soberana e
sustentável.

A IMC² está atenta a essa nova concepção de IES, que pratica uma extensão voltada aos
interesses da sociedade e da comunidade na qual está inserida.

As seguintes diretrizes para as ações de extensão, deverão estar presentes na Atividade
Extensionista da IMC²:

a) Interação Dialógica: essa diretriz orienta o desenvolvimento de relações entre IES e
setores sociais marcadas pelo diálogo e pela troca de saberes, superando o discurso da
hegemonia acadêmica e substituindo-o pela ideia de aliança com movimentos, setores e
organizações sociais. Não se trata mais de “estender à sociedade o conhecimento
acumulado pela academia”, mas de produzir, em interação com a sociedade, um
conhecimento novo.

b) Interdisciplinaridade e interprofissionalidade: a realidade social é complexa e qualquer
intervenção ou ação destinada a alterá-la deve levar em conta essa complexidade sob
pena de se tornar ineficiente. As tecnologias de intervenção social têm oscilado entre
visões holistas, mas generalistas, e visões especializadas, destinadas a tratar
especificidades, mas caracterizadas pelo parcelamento do todo. Para superar essa
dicotomia, esta diretriz combina especialização e consideração da complexidade inerente
às comunidades, setores e grupos sociais, com os quais se desenvolvem as ações de
Extensão.

A combinação de especialização e visão holista pode ser materializada pela interação de
modelos, conceitos e metodologias oriundos de várias disciplinas e campos do saber.

Na IMC², a operacionalização dessa busca pela interdisciplinaridade e pela
interprofissionalidade é concretizada principalmente por meio dos Núcleos de Extensão.

c) Indissociabilidade Ensino-Extensão: nesta diretriz, o suposto é que as ações de
extensão adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas ao processo de formação
de pessoas (Ensino) e de geração de conhecimento.

No que se refere à relação Extensão e Ensino, coloca-se o estudante como protagonista
de sua formação técnica (processo de obtenção de competências necessárias à atuação
profissional) e de sua formação cidadã (processo que lhe permite reconhecer-se como
agente de garantia de direitos e deveres e de transformação social).

Na IMC², a prática do ensino na atividade ocorre na oferta de cursos superiores de
tecnologia, capacitação profissional e empresarial, extensão e cursos de
aperfeiçoamento, com forte conteúdo no mercado profissional.

Na relação entre Extensão e Pesquisa, abrem-se múltiplas possibilidades de articulação
entre as IES e a sociedade. Visando à produção de conhecimento, a extensão
sustenta-se principalmente em metodologias participativas, no formato investigação ação
(ou pesquisa-ação), que priorizam métodos IMC² de análise inovadores, a participação
dos atores sociais e o diálogo.

d) Impacto na formação do estudante: as atividades de extensão constituem aportes
decisivos à formação do estudante, seja pela ampliação do universo de referência que
ensejam, seja pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas que
possibilitam.



A participação do estudante nas ações de extensão deve estar sustentada em iniciativas
que viabilizem a flexibilização curricular e a integralização de créditos logrados nas ações
de extensão.

Nesse sentido se insere a necessidade de atender a meta do PNE (2014-2024), que
prevê no mínimo 10% da carga horária dos cursos de graduação desenvolvidos em
programas ou projetos de extensão.

e) Impacto e transformação social: essa diretriz reafirma a extensão como o mecanismo
por meio do qual se estabelece a inter-relação da IMC² com os outros setores da
sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e
necessidades da maioria da população e propiciadora do desenvolvimento social e
regional, assim como para o aprimoramento das políticas públicas.

1.4. Política para a Inovação Tecnológica NSA

A Faculdade Inteligência MultiConstrutiva - IMC² não prevê, nesse PDI, Política para a
Inovação Tecnológica.

1.5. Política para a Organização e a Gestão

As políticas para a Organização e a Gestão abrangem o planejamento, os processos
administrativos e acadêmicos, as pessoas e a infraestrutura física e de tecnologia da
informação.

No aperfeiçoamento da gestão, a faculdade pretende investir num sistema de
governança, que inclui o Comitê de Governança, o Comitê de Tecnologia da Informação e
o Comitê de Gestão da Informação.

O sistema de governança, que inclui ainda comissões e grupos de trabalho
multissetoriais, busca atuar mais fortemente na prevenção de riscos e de não
conformidades nas áreas administrativas, orçamentárias, de pessoal, entre outras.

O objetivo é assessorar a administração superior, propor recomendações, alinhar
interesses e contribuir para a modernização e o sucesso da gestão, com base no mapa
estratégico institucional. Buscando melhorar o desempenho institucional e reduzir
assimetrias de informação, sua ação é transversal às estruturas e processos
organizacionais, e busca promover a profissionalização na gestão.

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² tem como desafio:

- Satisfazer as necessidades e expectativas dos nossos clientes;

- Planejar e gerenciar os recursos materiais e financeiros, buscando a
melhoria dos nossos processos;

- Desenvolver parcerias com fornecedores, visando o atendimento dos
requisitos acordados;

- Promover ambiente propício para atrair, desenvolver e manter pessoas;

- Executar ações de responsabilidade social e ambiental.



Todos os processos internos serão geridos com o apoio de sistemas informatizados, com
o objetivo de reduzir o fluxo de papel na instituição e garantir a confiabilidade e guarda
das informações.

Todos os sistemas são acessíveis por senhas individuais segundo o perfil do usuário:

- Sistema de Gestão Acadêmica – responsável pela implementação digital
de todo o fluxo de ações, informações e de decisão administrativas, bem como o
controle de dados de processos educacionais e reserva de recursos, além de
suprir o Campus Virtual com os dados necessários e ofereça um fluxo de
informações, que permita informatizar diversos processos internos e disponibilizar
a documentação normativa institucional, acessível pela Intranet, web e na nuvem
(in cloud).

- Sistema Eletrônico de Gestão Financeira – para todo o controle financeiro
da instituição, incluindo contas a pagar e contas a receber; ferramenta de
planejamento e controle orçamentário e sistema de gestão de indicadores
operacionais.

A Gestão Acadêmica empregará um sistema eletrônico que permita a gestão e
manutenção dos processos em conformidade com as diretrizes institucionais, auxiliando
na gestão e coordenação dos cursos nas seguintes atividades:

- Registros acadêmicos (informações sobre os componentes curriculares,
aulas ministradas, conteúdos trabalhados, frequência estudante, resultados de
avaliações, histórico dos estudantes etc.);

- Acesso via web Campus Virtual (seu histórico, resultados das avaliações,
informes, calendário acadêmico, planos de ensino e demais documentos da
instituição);

- Matrícula e cadastro de cursos e turmas;

- Trancamento, cancelamento de cursos, aproveitamento de estudos;

- Acesso via web ao Portal do Docente (acesso aos registros dos
componentes curriculares, horários, planos de ensino etc.);

- Organização e atualização de arquivos, cadastro de estudantes e seus
registros.

A gestão do acervo bibliotecário e o controle de títulos e publicações, bem como a
disponibilização de biblioteca virtual e livros eletrônicos serão feitos por meio de um
sistema informatizado sob responsabilidade do Núcleo Pedagógico.



1.6. Política para a Gestão de Pessoas

1.6.1. Corpo Docente

A Política de Formação do Corpo Docente da IMC² assume, a partir dos princípios
filosóficos e teórico-metodológico afirmados nesse Plano, valores educacionais que
identificam politicamente a conotação da formação profissional, seja para os cursos
caracterizados na direção da educação como prática da liberdade.

Reafirma, em contexto filosófico, o condicionamento da educação aos valores
democráticos, exigindo “respeito ao saber próprio de cada ser humano”, o que se faz
assumindo a conotação de que é vocação do ser humano transformar-se em um ser da
práxis quando atua para transformar o mundo.

Tal movimento identifica-se na relação que o ser humano estabelece sobre algo, numa
relação dialética. Identifica-se “a partir da ética universal, impulsionando avanços
tecnológicos em favor da satisfação das necessidades sociais da maioria”.

Por conseguinte, a formação profissional de professores é respaldada teórico
metodologicamente com argumentos situados por “educação emancipadora”,
disponibilizando “acesso democrático ao conhecimento (enquanto) oportunidade do
exercício de cidadania plena”.

Decorrentes dos valores filosóficos, as decisões de responsabilidade
teórico-metodológicas instigam práticas de formação profissional, entendendo a docência
como consequência contínua do processo “organizador do trabalho pedagógico” na
busca permanente do “saber mais”.

A Formação do corpo docente exige, nesse sentido, o reconhecimento do ato educativo
centrado na pessoa (discente) “como sujeito da práxis”.

A IMC² entende que a formação profissional de professores(as) “implica, pois, objetivos e
competências específicas, requerendo, em consequência, estrutura organizacional
adequada e diretamente voltada ao cumprimento dessa função”. (SAVIANI, 2009, p.150).

Para a dinamicidade da condução do processo político de formação de professores na
IMC², se expressam como complemento, articulando a organização do processo
didático-pedagógico da formação à responsabilidade com a práxis transformadora
situada nas relações sociais.

São objetivos da Política de Formação do Corpo Docente:

- Orientar a organização e o funcionamento dos cursos de licenciaturas da
IMC², em consonância com os princípios e as políticas institucionais, a legislação
vigente e, especialmente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a
Educação Básica;

- Consolidar projeto de inserção e articulação da IMC², contribuindo para a
educação de qualidade no Estado de São Paulo;

- Qualificar a formação do corpo docente IMC², por meio da articulação dos
domínios curriculares e da integração das dimensões de ensino, de pesquisa e de
extensão;



- Contribuir com o planejamento da demanda para a formação do corpo
docente;

- Orientar a elaboração, atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos
(PPCs), dialogando com os sistemas de ensino, legislação e diretrizes vigentes;

- Qualificar a formação de professores da Educação básica e superior por
meio dos programas de pós-graduação lato e Stricto sensu.

1.6.2. Tutores

A Política de Formação do Corpo de Tutores da IMC²contempla a formação de tutores,
com módulos específicos sob o formato de oficinas para sua constante capacitação,
atualização e desenvolvimento das competências necessárias para o adequado
acompanhamento, e apoio ao estudante da modalidade EaD.

Nas oficinas de capacitação de tutores, as atividades teóricas e práticas são planejadas
em função do perfil e das atribuições do tutor nos cursos EaD.

Espera-se que esse profissional apresente as seguintes competências:

- Saber atuar como mediador, conhecendo a realidade de seus estudantes
em todas as dimensões (pessoal, social, familiar, escolar, etc.);

- Apresentar uma postura aberta ao diálogo, sabendo ouvir, manifestando
empatia e atitude de cooperação com o educando;

- Proporcionar experiências educativas e culturais que melhorem a
qualidade de vida aos estudantes;

- Dominar os fundamentos, metodologias e estrutura da EaD, a fim de
operar com as bases pedagógicas que orientam as atividades de ensino e
aprendizagem;

- Dominar procedimentos de pesquisa para cooperar com o
desenvolvimento de trabalhos de natureza científica propostos aos estudantes;

- Dominar as ferramentas necessárias à confecção de materiais didáticos
nas mais diferentes mídias;

- Possuir habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal,
liderança, dinamismo, iniciativa, entusiasmo, criatividade e capacidade para
trabalhar em equipes.

Com esse perfil, espera-se também que o tutor:

- Atue de forma proativa, tomando a iniciativa de comunicação com os
estudantes;

- Monitore os intervalos de tempo de acesso ao Ambiente Virtual do
estudante (AVA);

- Estabeleça, sempre que necessário, contato via e-mail com os estudantes,
identificando aqueles que estão se distanciando do curso;

- Incentive os estudantes a desenvolverem trabalhos de relevância.

Além das oficinas, os tutores recebem incentivo para participar de eventos
científicos, técnicos, artísticos ou culturais (congressos, fóruns e workshops);



bolsas parciais para qualificação acadêmica em graduação e/ou programas de
pós-graduação na área de EaD.

Por meio de práticas consolidadas e institucionalizadas, há um contínuo treinamento
interno para melhoria e possíveis correções das suas atividades por meio de cursos de
desenvolvimento pessoal e profissional, podendo, também, se candidatar a atividades
docentes e coordenação de curso, de acordo com seu desempenho, comprometimento,
sempre que contempladas as exigências mínimas de titulação e perfis esperados pela
instituição.

1.6.3. Corpo Técnico-administrativo
A política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo
garante que os profissionais recebam, periodicamente, treinamentos e cursos de
capacitação, principalmente para atualização das tecnologias utilizadas nos projetos dos
cursos EaD e para a melhoria dos processos administrativos e de atendimento aos
estudantes.

Na modalidade EaD, além de treinamentos específicos em programas de informatização
institucional, que possibilitam a interface entre os vários programas de gerenciamento
acadêmico, financeiro e administrativo, são oferecidos os seguintes cursos: Redação;
Língua Portuguesa; Matemática e Libras.

Como parte da política para desenvolvimento pessoal e profissional, através de práticas
consolidadas e institucionalizadas, os funcionários recebem incentivos como bolsas de
estudo integral para graduação e pós-graduação e para participação em eventos
científicos, técnicos, artísticos ou culturais como congressos, fóruns, workshops, entre
outros.

O alcance aos objetivos que garantam a inovação e a excelência no ensino só é possível
a partir da formação continuada dos docentes e do corpo técnico administrativo atuante.

1.7. Política para a Comunicação

A Política de Comunicação constitui um valioso instrumento a ser assumido e praticado
por todos, uma vez que a interação do IMC² com a comunidade educacional e com a
sociedade de maneira geral é realizada, a cada momento, pelos docentes, discentes,
diretoria e todos aqueles que possuem alguma ligação com o IMC².

Toda organização tem públicos com os quais interage regularmente e que, em função de
seus vínculos e interesses, as influenciam e são por ela impactados.

Os públicos com esse perfil são denominados estratégicos ou de interesse e podem ser
divididos primordialmente em internos ou externos. Para que o processo comunicativo
seja eficaz é fundamental que tanto os públicos internos quanto os externos reconheçam
a importância da sua participação, contribuindo com melhorias e atuando de forma ativa,
interessando-se pelos acontecimentos e interagindo de maneira assertiva e responsável
com os demais públicos de interesse, sempre com foco no bem comum.

No IMC², os públicos estratégicos, internos e externos, agrupam-se também em
categorias específicas, em função do seu perfil de relacionamento com o IMC².



1.7.1. Públicos Internos

Os públicos internos têm como característica básica a manutenção de vínculo funcional,
direto ou indireto, com o IMC² e/ou são essenciais para o funcionamento da instituição.
Eles, em conjunto, contribuem organicamente para o desenvolvimento do processo de
gestão, compartilham a cultura da organização e estão comprometidos com os objetivos
institucionais, visão e missão.

A Política de Comunicação do IMC² define, de forma abrangente, os seguintes públicos
estratégicos internos:

- Vínculo de trabalho ou funcional

- estudantes e entidades estudantis

1.7.2. Públicos Externos

Os públicos externos assumem papel decisivo na mediação com a sociedade, atuando
como instâncias de pressão, de vigilância, de avaliação ou de relacionamento (parceiros).

Nesta Política de Comunicação, são considerados os seguintes públicos estratégicos
externos do IMC².

- Potenciais estudantes

- Familiares

- Formadores de opinião

- Sindicatos, entidades e conselhos de classe

- Órgãos e representantes da comunidade acadêmico-científica

- Pesquisadores de outras instituições

A comunicação interna do IMC² abrange o relacionamento do IMC² com as pessoas que
o integram e destas entre si (funcionários, docentes, estudantes, bolsistas, membros dos
conselhos, terceirizados, estagiários). Ela vai além da transmissão de informações pelos
canais formais (murais virtuais, boletins, e-mails, campus virtual etc) e se concretiza
também nas relações interpessoais.

Todos esses relacionamentos devem estar baseados nos valores da ética, transparência
e respeito, a fim de influenciar positivamente o clima de trabalho e contribuir para o
desenvolvimento pessoal e profissional.

1.7.3. Valores indispensáveis da comunicação interna no IMC²

São valores indispensáveis para a comunicação interna no IMC²:

Ética: Pressupõe a prevalência do interesse comum sobre os interesses
individuais e está alinhada com os valores a serem permanentemente praticados
por uma instituição pública comprometida com o desenvolvimento humano e
profissional. Pautando-se nas atuais políticas de ESG.



Transparência: Estabelece a confiança mútua e torna claras as posturas
adequadas no relacionamento com e entre os públicos internos, contribuindo para
eliminar os ruídos na comunicação.

Respeito recíproco: Consiste em respeitar a divergência de opiniões e a
liberdade de expressão, constituindo-se como pressuposto básico para a
construção de um clima organizacional saudável, para estimular o diálogo e
consolidar o bem-estar coletivo. Numa organização, é fundamental que cada
indivíduo, ao interagir com os demais colegas, assuma uma postura que contribua
para o crescimento e a realização coletiva, tratando-os da mesma forma pela qual
gostaria de ser tratado.

Compromisso: Manifesta-se pelo esforço de todos para a manutenção de um
fluxo de informações qualificado e saudável, pela valorização do diálogo e pela
conscientização do papel que cada um desempenha para a promoção e o
cumprimento da visão, missão e objetivos institucionais do IMC².

Protagonismo: Representa a participação ampla dos públicos internos na “vida
do IMC²”. O protagonismo, quando praticado com responsabilidade, confere
legitimidade e eficácia ao processo de gestão.

Ambientação: O IMC² deve dedicar atenção aos processos de comunicação
interna que dizem respeito à integração de seus novos servidores e estudantes,
buscando apresentar os objetivos institucionais, a visão e a missão e estimular o
comprometimento de todos.

De maneira simplificada, os canais de comunicação do IMC² podem ser subdivididos em:

Administrativos: Têm como função básica subsidiar o fluxo de informações
essenciais para o funcionamento da instituição. Abrangem comunicações por
e-mails, comunicados, correspondências, publicações, reuniões e eventos que
tenham como objetivo atender, principalmente, às demandas de caráter
administrativo. A produção e distribuição/circulação devem estar sob a
responsabilidade das áreas ou setores aos quais eles se subordinam, embora
alinhadas com a proposta e os valores da Política de Comunicação do IMC².

Institucionais: São sites, ambientes virtuais em mídias sociais, publicações
(jornais, revistas, folders etc) e eventos que tenham, prioritariamente, o objetivo
de interagir com públicos estratégicos internos ou externos. A coordenação da
comunicação institucional está sob a responsabilidade da Comunicação do IMC²
e, portanto, a criação de canais de relacionamento com esse perfil deve ser
previamente a ela submetida.



1.7.3.1. A criação e a manutenção dos canais

A criação de canais de relacionamento do IMC², de âmbito geral ou local, deve estar
respaldada na definição prévia dos públicos de interesse, da linha editorial, com a
indicação explícita das instâncias (setores e/ou pessoas) responsáveis pela sua
permanente atualização, por meio de formulário específico do setor de comunicação.

Com isso, busca-se garantir que os veículos atendam aos objetivos institucionais e às
expectativas dos públicos estratégicos, mantendo a regularidade em sua publicação ou
circulação e o padrão de qualidade desejado. Todos devem preservar a marca do IMC²
com obediência estrita aos padrões de identidade visual, estabelecidos oficialmente.

Os canais devem ser periodicamente avaliados, considerando a adequação às demandas
informativas dos seus públicos e da instituição. Para tanto, a Comunicação do IMC² deve
manter atualizado o cadastro de todos os canais de relacionamento, empenhando-se
para que não sejam criados de forma desordenada.

1.7.3.2. A divulgação de informações administrativas e institucionais

Atas, editais, comunicados, memorandos e outros documentos oficiais são instrumentos
de comunicação administrativos e institucionais. Porém, a confecção, a publicação e a
revisão destes materiais, seja nas formas impressa seja digital, não devem ficar à cargo
da estrutura profissionalizada de Comunicação do IMC², sendo a produção, revisão ou
publicação de responsabilidade do setor que os originou.

Por contribuir para disseminar ações e acontecimentos de interesse da sociedade e
reforçar a imagem do IMC², a mídia é considerada estratégica.

Responder a todas as solicitações de entrevistas e informações é obrigação fundamental
da instituição e dos seus gestores, assim como valorizar todos os veículos de imprensa,
sem privilegiar ou conferir tratamentos diferenciados. Em certas situações, os veículos de
comunicação e a IMC² podem apresentar perspectivas divergentes, o que deve ser
encarado com naturalidade, sempre baseados no relacionamento, no diálogo e na boa
vontade.

Qualquer docente ou estudante, conforme os seus conhecimentos e o assunto em pauta,
pode, em determinado momento, fornecer entrevistas, atuando como fonte de
informação. A mediação e/ou orientação, no entanto, deve ser feita pelos setores de
Comunicação do IMC².

Os comunicadores da instituição conhecem a dinâmica e as especificidades dos veículos
de imprensa, e essa experiência é fundamental para o sucesso da interlocução com esse
público.

Além de receber e atender solicitações da mídia, a Comunicação atua de forma ativa, ao
sugerir pautas que coloquem em evidência a instituição e os serviços prestados.

1.7.3.3. As fontes de informação

A qualidade das informações divulgadas e a disponibilidade de pessoas (fontes)
capacitadas no atendimento à imprensa são prioridades. As fontes oficiais para assuntos
institucionais devem ter noção da dinâmica de produção da mídia e ser devidamente
autorizadas para exercer esse papel. Em função disso, é prevista a implementação de
um programa de capacitação (media training) para o relacionamento com a imprensa.
Como outros servidores podem, em determinados momentos, atuar como fontes, é



preciso chamar a atenção de todos para a importância e a responsabilidade da interação
com a mídia e para o impacto que a divulgação tem na imagem da IMC².

É fundamental ter claros os riscos decorrentes da confusão entre opiniões pessoais e
oficiais em declarações para a imprensa. As orientações serão transmitidas em ações
específicas promovidas pela Comunicação do IMC², como palestras, textos no site e nos
informativos institucionais etc. Em muitas situações, os jornalistas externos podem
recorrer a pessoas do IMC² para obter informações que contribuam para o seu
aperfeiçoamento, e não para serem diretamente publicadas. Estes casos também devem
ser atendidos, pois assim se estabelece com os profissionais de imprensa uma parceria
saudável, da qual resultam a qualificação da cobertura em relação a temas de interesse
do Instituto; a consolidação do relacionamento; e a criação de um clima de cordialidade
com os jornalistas.

Um Cadastro de fontes deve ser organizado pelos setores de Comunicação, valendo-se
da competência de gestores, docentes e pesquisadores em determinadas áreas ou
temas, de modo a estimular o contato com a imprensa e aumentar a visibilidade do
Instituto na mídia.

1.7.3.4. Monitoramento da mídia

Dada a importância da mídia e a influência de sua divulgação, é fundamental monitorar,
de forma sistemática, a cobertura da imprensa. Isso permitirá acompanhar a inserção da
IMC² nos meios de comunicação e, quando for o caso, desencadear ações para dirimir
dúvidas, corrigir equívocos, identificar prioridades e oportunidades de divulgação. É
importante ainda promover ações específicas de relacionamento com os jornalistas e
veículos, visando mantê-los informados sobre os assuntos da instituição.

1.7.3.5. Estrutura

A atuação descentralizada do IMC² torna necessária a qualificação da estrutura de
relacionamento com a mídia, de modo a atender às demandas dos veículos locais e
regionais. É recomendável dispor de profissionais capacitados para a interação com os
veículos e sintonizados com as diretrizes desta Política de Comunicação.

A IMC² mantém também um banco de dados institucionais que possam ser do interesse
da mídia, permanentemente atualizado; cadastros de veículos e jornalistas; e canais que
favoreçam essa interação. Para balizar esta interação, prevê-se a edição de um Guia de
relacionamento com a mídia, reunindo informações e orientações essenciais para um
bom relacionamento.

A gestão da presença do IMC² nesses ambientes começa no momento em que se decide
pela criação dos canais. Como qualquer instrumento de relacionamento e comunicação,
eles não devem ser implantados de forma desordenada. Por isso, a implementação de
qualquer canal que pretenda usar o nome e/ou a marca da IMC² exige avaliação prévia
em conjunto com o setor de Comunicação, a fim de considerar a sua pertinência e a sua
relevância do ponto de vista da comunicação estratégica.

Pelo fato de serem acessadas por parcelas significativas de seus públicos de interesse
(internos e externos), as mídias sociais merecem avaliação e monitoramento constante
no que se refere à presença e à imagem da IMC².

Essa análise deve ser realizada por todos os setores/pessoas responsáveis por sua
gestão, sob orientação do setor de Comunicação.



1.7.3.6. Gerenciamento

A gestão das mídias sociais deve estar baseada em diretrizes e posturas sintonizadas
com as características desses espaços virtuais e os objetivos institucionais. Exige
planejamento, definição de objetivos, públicos a serem alcançados, temas, conteúdos e
linguagem das mensagens postadas, bem como do setor ou pessoa responsável pela
sua atualização constante e manutenção.

Embora existam canais não gerenciados pela Comunicação do IMC², as informações
relevantes devem ser repassadas a esse setor em tempo hábil para serem divulgadas de
forma abrangente. As mídias sociais consideradas como oficiais da instituição devem
também seguir os princípios básicos da gestão da marca e identidade visual, trazer a
indicação explícita de seu vínculo com a IMC² e apresentar conteúdos relevantes, tendo
em vista as demandas dos seus públicos e demais orientações desta Política de
Comunicação.

A Inteligência MultiConstrutiva - IMC² considera essencial o processo de interação com
os seus públicos estratégicos. Todos os contatos feitos por meio das mídias sociais
devem ser considerados e, quando se tratar de questionamentos, respondidos de forma
ágil, clara e cordial pelos gestores desses espaços virtuais.

É fundamental ter presente que as mídias sociais oficiais estão comprometidas com os
objetivos institucionais e com o interesse público. Assim, as publicações não devem
conter manifestações de caráter particular.

1.7.3.7. Uso pessoal das mídias sociais

Os públicos internos devem estar conscientes da necessidade de adotar posturas
adequadas no uso pessoal das mídias sociais. Quando um integrante da comunidade
interna é identificado por seu vínculo com a IMC², espera-se que atue respeitando os
valores da instituição. A publicação de ofensas, manifestações preconceituosas e a
disseminação de boatos podem interferir negativamente na imagem pessoal e
institucional e estão sujeitas a sanções penais.

A IMC² reconhece a importância de democratizar o conhecimento científico e tem o
compromisso de tornar acessível à comunidade os resultados das pesquisas e das ações
de inovação realizadas internamente ou em parceria. Essa divulgação deve priorizar uma
linguagem acessível e direta e deixar claro o vínculo do projeto de pesquisa e/ou
inovação com a Inteligência MultiConstrutiva - IMC².

Docentes, funcionários e estudantes que atuam nestas iniciativas podem ser fontes de
informação, subsidiando a produção de notícias. Muitas vezes, a área de Comunicação
da IMC² elabora matérias para envio aos veículos de comunicação, que atuam como
multiplicadores para a sociedade. Em outras ocasiões, as demandas por conteúdo
partem da imprensa, mas sempre precisam ser intermediadas pela área de
Comunicação.

A fim de facilitar a identificação dos especialistas e a intermediação com a mídia, a
Comunicação da IMC² manterá um banco de fontes de informação. Também elaborará
orientações visando contribuir para o atendimento adequado e mais eficiente à imprensa.

Os canais de comunicação da IMC² reservarão espaço para notícias sobre as parcerias
com instituições de fomento e setor produtivo, publicações, apresentações em eventos e
lançamento de livros.



Outra maneira importante de democratizar o acesso à pesquisa e à inovação é
disponibilizar, em espaços permanentes nos sites da IMC², informações atualizadas
sobre os projetos em andamento e concluídos, e dar visibilidade aos grupos certificados
pela IMC².

O conteúdo desses espaços é de responsabilidade dos setores de Pesquisa, com
orientação/ supervisão, se necessário, da área da Comunicação.

Os eventos promovidos pela instituição, como seminários de iniciação científica e
mostras, representam oportunidades de divulgar as atividades da Inteligência
MultiConstrutiva - IMC² relacionadas à ciência, tecnologia e inovação para a comunidade
acadêmica e sociedade.

Nessas ocasiões, é possível também estreitar o relacionamento com a imprensa e
promover a instituição como um todo. Dessa forma, é necessário que a área de
Comunicação e os promotores do evento planejem, em parceria, estratégias e ações de
divulgação.

A IMC² desenvolve uma política extensionista planejada, que tem como objetivo
promover uma ligação permanente entre a sua prática acadêmica e as demandas da
comunidade, com atenção especial à formação de um profissional cidadão, à superação
das desigualdades e à inclusão social.

Essas iniciativas serão também publicadas em outros canais de relacionamento, com o
apoio da Comunicação, a qual deve ser informada com antecedência suficiente para
planejar a divulgação.

Será priorizada uma linguagem acessível e direta, de forma a facilitar o entendimento de
todos e deixar claro como podem participar. Também precisam constar os objetivos a
serem atingidos e o vínculo da ação com a IMC².

1.8. Políticas de Responsabilidade social e ambiental da instituição

A Política de Responsabilidade Social e Ambiental baseia-se nos seguintes princípios:

a) Manutenção de um ambiente seguro, confortável e saudável;

b) Atuação com base nos princípios éticos;

c) Respeito à disciplina e às regras da Instituição;

d) Valorização da Diversidade;

e) Preservação da Memória Cultural;

f) Incentivo à produção Artística e Cultural;

g) Promoção dos Direitos Humanos e da Igualdade Social;

h) Promoção da Equidade;

i) Promoção da acessibilidade em seu sentido pleno;

j) Incentivo à preservação e conservação do meio ambiente;

k) Incentivo e Valorização das Ações de Responsabilidade Social;



l) Incentivo ao desenvolvimento econômico e social da comunidade;

m) Desenvolvimento de projetos/ações de inovação social.

Em sintonia com a Resolução CNE/CP no 01/2012, a Inteligência MultiConstrutiva – IMC²
promoverá diversas ações para consolidar a Educação em Direitos Humanos tanto no
âmbito da cultura organizacional quanto na formação dos discentes.

No âmbito da gestão organizacional, a existência do Núcleo Pedagógico será
responsável pela afirmação dos valores e expressar a cultura dos direitos humanos, da
responsabilidade social e dos princípios éticos para com as partes envolvidas.

Quanto à formação dos discentes, o próprio currículo prevê componentes curriculares
como a disciplina Atividades Complementares, além de outras atividades
extracurriculares, cursos de extensão, investigações de pesquisas e produção
tecnológica para promover os princípios da Educação em Direitos Humanos e o
fortalecimento da inclusão social. Além disso, a temática dos direitos humanos é inserida
de modo transversal por meio de todas as disciplinas.

Portanto, as diferentes ações e estratégias metodológicas possibilitam o envolvimento da
comunidade acadêmica e da sociedade em geral na construção de uma cultura de
igualdade de direitos, dignidade humana e mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e
do mundo do trabalho. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao
seu projeto de vida: conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional
com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade, tomando decisões com
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

1.8.1. Políticas para Inclusão Social
A proposta de instalar a primeira faculdade na cidade de Itupeva, visa permitir a inclusão
de um público regional e do entorno que hoje não possui acesso a entidades de formação
superior na cidade, aproximando comunidade do ambiente educacional, aumentando a
oferta de mão de obra qualificada e gerando perspectivas de melhoria na qualidade de
vida do entorno. Reconhecemos que o Brasil é um país de contrastes sociais, e que a
educação é essencial para o combate ao preconceito e à discriminação por etnia,
condição social, gênero entre outras, sendo um motor para mudar a realidade dos grupos
minorizados, vulneráveis e da sociedade.

A interseccionalidade trabalhada em diversas etapas da formação, voltada a Diversidade
e Inclusão, visam reduzir as desigualdades, gerar estudantes críticos, formar cidadãos
nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e
para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira no sentido da construção
de relações mais equânimes.

Queremos incentivar a investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência,
tecnologia, criatividade e uso das TICs, publicações em mídias digitais, entre outras, e
assim desenvolver um protagonista agente de mudanças com capacidade de planejar e
desenvolver projetos de impacto real, incluindo grupos que não tem acesso ou têm
acesso reduzido ao ensino superior.

Assim, enquanto meta principal para implantar e consolidar as Políticas para Inclusão
Social, segue-se a proposição de que entre todos os projetos elaborados e apresentados



pelos estudantes, haverá ao menos 01(um) trabalho direcionado a publicizar
presencialmente e/ou em mídias regionais para Organizações da Sociedade Civil,
escolas públicas e privadas de ensino médio, entre outras instituições que atendem
estudantes do ensino médio da região sobre a conscientização do combate aos diversos
tipos de preconceitos e vieses inconscientes que geram barreiras atitudinais e
comportamentais entre os grupos, visando aumentar a permanência dos estudantes até o
nível acadêmico superior, priorizando ofertar suporte a estudantes pré vestibulandos com
programas diversos como grupos de estudos, acessos a palestras, seminários, entre
outras atividades desenvolvidas pelo grupo discente e disponibilizadas sem custos para a
comunidade, visando aproximar a comunidade da entidade educacional.

1.8.2. Políticas para as Interfaces Sociais
A política para as interfaces sociais da Inteligência MultiConstrutiva – IMC² está voltada
para promover a interação do estudante com a comunidade, articulando ligações da sua
vida pessoal e do trabalho com outras organizações.

É importante que tais políticas incorporem uma dimensão cultural, pois as diferenças
culturais imprimem percepções diversas da sociedade e do mundo.

Desta forma, a política para as interfaces sociais da IMC² está alicerçada nas seguintes
diretrizes:

- desenvolver parcerias sistemáticas com a comunidade, com instituições de
Educação Superior ou de pesquisa com instituições públicas ou privadas ou com
o setor empresarial;

- instituir mecanismos organizacionais que facilitem o conhecimento e a
possibilidade de inserção em atividades de todos os setores e unidades, bem
como à comunidade externa; e

- promover uma interface da Instituição com a sociedade para a reflexão,
fundamentação, problematização e busca de possíveis respostas às questões
sociais, promovendo a inclusão social, a emancipação e a cidadania.

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² entende que seus planos se definem por uma
educação para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e se dispõe a reconhecer
as diferenças, a interdependência e a complementaridade entre as pessoas:

- implementar projetos que permitam o treinamento prático, o
aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano,
estabelecendo parcerias;

- viabilizar projetos em parceria com agências de fomento para o
financiamento das ações para viabilizar as interfaces sociais;

- buscar formas alternativas de financiamento dos programas e projetos
para as interfaces sociais;

- informar para as entidades externas e o público em geral as propostas de
atividades desenvolvidas na faculdade de caráter educacional, científico e cultural;

- assegurar a interligação entre a Faculdade as instituições nacionais e
internacionais;

- dinamizar a integração da Faculdade com o setor público, o setor
produtivo e as organizações sociais;



- criar parcerias que potencializam as respostas aos problemas econômicos,
políticos e socioculturais da cidade de São Paulo e região;

- imprimir à prática das parcerias um caráter inovador, marcado por
processos de construção da democracia e da justiça com sentido universal;

- estabelecer relações entre a sociedade civil organizada e o meio
acadêmico, em especial, a reflexão sobre as formas de Educação Continuada;

- colaborar com a sociedade por meio de parcerias na área empresarial,
atuando com treinamento, ensino, cooperação, produção científica e pesquisas.

1.8.2.1. 1.9.2.1. Programas de desenvolvimento econômico e social
da região

O acesso à educação superior na região visa cumprir um dos objetivos de instituição
da mantenedora, que consiste na implantação e no funcionamento de um
estabelecimento de ensino superior que formará profissionais mais capacitados para
melhores cargos e melhores salários na região, atendendo a uma demanda latente que
irá promover o desenvolvimento social e econômico, local e regional.

Assim, visando promover o ensino e a extensão em nível superior (Constituição
Federal, arts. 205 a 214), nos termos explicitados no art. 43 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996).
Enquanto instituição de formação para o mercado, objetivamos entre nossas metas com
base no Art. 43 sobre a educação  superior  as finalidades a seguir listadas:

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade  brasileira e  colaborar  na sua formação contínua;

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações  ou  de  outras  formas  de  comunicação;

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de
cada geração;

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer  com  esta uma relação de  reciprocidade;

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica
e  tecnológica geradas  na instituição.



1.8.2.2. Educação das Relações Étnico-Raciais

Realizar o letramento em relações étnico-raciais de forma transversal é uma das metas
de aprendizagem da formação e será trabalhado nos projetos integradores.

Atendendo às demandas atuais por Diversidade e Inclusão, verifica-se a importância de
incluir ações afirmativas e estudos voltados a conscientização sobre as leis: Lei
11.645/2008 altera a Lei 9.394/1996, modificada pela Lei 10.639/2003, leis nas quais
foram estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional, e que incluíram a
temática “História e cultura afro-brasileira e indígena” como tema transversal.

Nesse ensejo, referências de grupos identitários diversos, escritores, escultores entre
outros profissionais negros e indígenas serão parte das pesquisas para embasar a
construção dos projetos, apoiando as releituras para construção de inovações como
novas texturas, novas tendências de design, novos processos, novos materiais entre
outras. Reconhecer a história será fundamental para escrevê-la de outra forma daqui por
diante.

1.8.2.3. Direitos Humanos

Incluir a conscientização sobre Direitos Humanos de forma transversal é uma das metas
de aprendizagem da formação e será trabalhado nos projetos integradores.

Visando garantir a diversidade social e equidade de acesso, que enriquecem o ambiente
educacional com visões diferenciadas a partir das vivências que cada estudante traz em
si, os projetos integradores farão o acompanhamento do projeto de vida de todos durante
sua permanência no âmbito estudantil.

As atividades para fomentar a inclusão de grupos diversos e respeito às suas
pluralidades serão desenvolvidas durante diversas atividades e projetos, fomentadas de
forma transversal nas diversas disciplinas. O estudo sobre a Lei de Direitos Humanos
DECRETO No 678, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992 será integrado às discussões em
projetos voltados ao empreendedorismo, desenvolvimento de projetos socialmente
sustentáveis e de real impacto para melhoria na qualidade de vida das pessoas que são
habitantes nativas do território sob estudo.

Serão incentivadas atividades integrativas com a comunidade para promover
conscientização sobre a importância de ações para garantir oportunidades equânimes
para todas as pessoas.

A Constituição Federal de 1988 tem também em sua estrutura um Art.5º, Caput, que
determina: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ...;”.

Debates sobre o tema de discrepância social, educacional, sócio cultural entre outras
serão pautas incluídas na elaboração dos projetos, visando apoiar a formação cidadã
consciente e crítica dos estudantes.

Desenvolver estratégias para fomentar inovação a partir de cenários adversos é um
constante nas comunidades/favelas brasileiras, campo fértil para estudos e possíveis
atividades de responsabilidade social que poderão ser realizadas durante a formação,
enquanto sugeridas para horas complementares.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20678-1992?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#:~:text=Art.%205%C2%BA%20Todos%20s%C3%A3o%20iguais%20perante%20a%20lei


1.8.2.4. Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais deve ser entendida como língua, pois possui
níveis linguísticos, assim como as línguas faladas. Por possuir tais níveis é que os que
dela fazem uso tem possibilidade de se expressarem de todas as maneiras. Assim como
as línguas orais não são universais, as línguas de sinais também não o são. Entretanto
sua modalidade é peculiar, pois enquanto a língua falada utiliza o gestual-visual, a falada
utiliza oral-auditiva.

É a língua materna dos surdos do Brasil, porém o reconhecimento de tal fato aconteceu
bastante apenas com a Promulgação da Lei 10436/2002.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9394/96, Art. 26, trouxe também
um artigo específico sobre educação especial onde se reconhece o direito à diferença, ao
pluralismo e à tolerância, e, com suas alterações, garante às pessoas surdas, em todas
as etapas e modalidades da educação básica, nas redes públicas e privadas de ensino, a
oferta da Língua Brasileira de Sinais (Libras) na condição de língua nativa das pessoas
surdas.

Posteriormente, o Decreto 5626/2005 regulamenta a Lei 10.436/2002, visando suprir
essa carência e garantir que as pessoas surdas tenham sucesso no seu processo de
escolarização, reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão dos
surdos e garantiu desta maneira, a inserção da disciplina Libras como obrigatória nos
cursos de licenciatura de nível superior e no de fonoaudiologia, e de magistério de nível
médio, e oferecida em caráter opcional nos demais cursos das diversas áreas do
conhecimento.

Atendendo ao disposto no Decreto, a Inteligência MultiConstrutiva – IMC² dimensionou as
matrizes curriculares dos cursos, tornando a disciplina de LIBRAS Optativa em todos os
cursos ofertados.

Entretanto, sabe-se que encontrar o professor com formação de acordo com o referido
decreto não é tarefa fácil, mas necessária, e passa a ser a formação do mesmo ponto
central de discussão não apenas na IES como no País como um todo.

Verifica-se no Decreto 5626/05, no Artigo 7o há perspectiva para que a disciplina Libras
no Ensino Superior possa ser ministrada por pessoas que apresentem os seguintes
perfis:

I. Professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação ou
com formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio de
exame promovido pelo Ministério da Educação;

II. Instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e
com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido
pelo Ministério da Educação;

III. Professor ouvinte bilíngue: Libras-Língua Portuguesa, com pós-graduação
ou formação superior e com certificado obtido por meio de exame de proficiência
em Libras, promovido pelo Ministério da Educação.

Diante de perfis tão diferentes, a IES precisa adequar e capacitar estes profissionais para
o exercício da função nos cursos superiores. Para isso, o Professor de LIBRAS precisa
ser continuamente qualificado, para desta maneira, atender o disposto no Decreto e às
necessidades da Faculdade.



Quanto às políticas de qualificação continuada dos professores que ministram a disciplina
de LIBRAS, a IES as realiza através de dispensa de carga horária e ajuda de custo, a
todos os interessados em investir em sua formação em serviço, através da realização de
cursos de extensão e qualificação profissional na área, além dos cursos em nível de Lato
Sensu e Stricto Sensu, como ocorre para os demais docentes na área do conhecimento
em específico, para que sua formação atenda às exigências legais e institucionais.

A IES busca também firmar parcerias com as Secretarias Municipais e Estaduais de
Educação, objetivando participação dos mesmos nas capacitações oferecidas para
docentes atuantes nestas esferas, para que, haja interação entre os objetivos do Ensino
Superior e os objetivos do contexto social em que se encontram inseridos, promovendo
desta maneira maior reflexão acerca da educação inclusiva e os mecanismos de
transformação social.

Os docentes de LIBRAS também se inserem nas demais atividades institucionais de
Qualificação Continuada do Corpo Docente e tem os mesmos incentivos e progressões
funcionais e vantagens anteriormente destacadas e constantes no Plano de Capacitação
Docente e às Políticas de Qualificação Contínua do Corpo Docente.

1.8.2.5. Política Nacional de Educação Ambiental

As discussões sobre o futuro do planeta deixaram de ser apenas assunto de acadêmicos
e de estudiosos e são pauta nos jornais, revistas entre outras mídias por todo o mundo.

No ensino superior, a responsabilidade de apoiar uma formação crítico reflexiva com
visão de cidadania global precisa pautar a área ambiental como parte dos tópicos a
serem abordados e como isso implica na formação de um estudante consciente de sua
cidadania e de seu papel na redução das agressões ambientais ou nas possíveis
melhorias para criar ambientes mais sustentáveis.

As atividades em projetos permitirá aprofundar o conhecimento sobre as temáticas
ambientais e propor soluções, inclusive possíveis melhorias e inovações em produtos,
processos e serviços que hoje carecem de um olhar mais atencioso e cuidadoso,
oportunizando mudanças reais para a melhoria na qualidade de vida do mundo.

1.8.2.6. Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

Os estudantes com transtorno do espectro autista possuem características bem diversas
entre si, não há um padrão, dessa forma é importante conhecer através de um laudo qual
a severidade e quais são as características que podem dificultar a permanência do
estudante em sala de aula, por exemplo, muitos são extremamente sensíveis a sons altos
e barulhos, enquanto outros aprendem a organizar suas vidas e conseguem conviver no
meio do frenesi das turmas.

Assim como outros estudantes, uma vez que seja verificada sua aptidão no processo de
admissão, a notificação do grupo docente irá garantir um planejamento com possíveis
adequações, caso seja necessário.

Todos os estudantes têm o mesmo direito de acesso às aulas e o grupo de educadores
envidará os melhores esforços para garantir a permanência destes estudantes atuando
através do diálogo constante e adequação possível para remover quaisquer barreiras que
possam causar impedimento em sua aprendizagem oriundas a estrutura escolar, entre
outras que sejam de alçada educacional.



1.9. Políticas da Produção Artística e do Patrimônio Cultural NSA

A Faculdade Inteligência MultiConstrutiva - IMC² não prevê, neste PDI, a Política da
Produção Artística e do Patrimônio Cultural.

1.10. Políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do

meio ambiente, da memória cultural

A partir das Políticas voltadas a valorização da diversidade, do meio ambiente, da
memória cultural, os projetos integrativos trarão de forma transversal as metas a seguir:

METAS SEMESTRAIS PARA FOMENTAR AÇÕES INSTITUCIONAIS NO QUE SE
REFERE À DIVERSIDADE, AO MEIO AMBIENTE, DIREITOS HUMANOS E A
IGUALDADE ÉTINICO-RACIAL

META 01 Oportunizar nas aulas de projetos do 1º semestre, em ambiente virtual,
ações socioculturais integrativas que promovam um mapeamento sobre a
diversidade étnica, cultural e social dos estudantes e dos grupos sociais
de seu entorno, mapeando movimentos de migração dos grupos entre os
diversos estados no território. Mapeamento do ‘eu’ e familiar.

META 02 Planejar e prototipar projetos do 2º semestre, em ambiente virtual,
voltados ao tema da diversidade regional da cidade sede e entorno, que
promovam o mapeamento cultural, ambiental e da diversidade local com
devolutiva via publicização digital dos resultados mapeados. Mapeamento
dos ‘outros’.

META 03 Planejar e ofertar a comunidade no 3º semestre, em ambiente virtual,
eventos voltados ao tema da diversidade, promovendo reconhecimento
de valorização da riqueza local e regional da diversidade, do meio
ambiente e da memória cultural. Introduzir inovações para melhorias no
ecossistema local.

META 04 Implantar ações de valorização em ambiente virtual, no 4º semestre por
meio de mídias digitais(TICs), dos itens históricos observados no 3º
semestre ou anteriormente, e desenvolver projetos para sugerir melhorias
na preservação, restauração ou substituição de forma a gerar o menor
impacto ou coibir impactos na diversidade, no meio ambiente, na
memória cultural, objetos de estudo.

META 05 Planejar e prototipar projetos em ambiente virtual, para apresentação dos
trabalhos preferencialmente presenciais à Banca Avaliadora, voltados ao
tema de tendências com base na diversidade regional da cidade sede e
entorno, que promovam a partir do mapeamento cultural, ambiental e da
diversidade local e de toda a trilha de ensino e aprendizagem realizadas,



propor inovações em um produto, serviço ou processo com publicação
das ideias à comunidade.

1.11. Políticas institucionais voltadas a valorização do meio ambiente

A partir das Políticas institucionais voltadas a valorização do meio ambiente e as
premissas de desenvolvimento profissional e pessoal de nossos estudantes para serem
cidadãos mais plenos e críticos, acreditamos que dentro das atividades de projetos
integrativos, a valorização do meio ambiente virá por uma consciência maior de nosso
papel enquanto agentes de mudanças com impactos em cada ecossistema com os quais
interagimos.

Considerando a missão e valores institucionais, incluindo a realidade local e suas
características, nossa IES apresenta diferenciais em seu programa de formação para
inserir ou apoiar a evolução de carreira de nossos estudantes, através do
empreendedorismo consciente de seu papel transformador na sociedade.

Políticas institucionais voltadas a valorização do meio ambiente

META 01 Criar ações para integrar a comunidade em iniciativas de
empreendedorismo em ambiente virtual, buscar caminhos para apoiar o
crescimento econômico local e do entorno, a partir das atividades
geradas nas aulas práticas, com utilização de materiais e recursos
naturais abundantes na região com estudo de impacto para redução de
danos e/ou sem impactos predatórios no processo de extração.

META 02 Planejar e organizar ações em ambiente virtual, para incentivar a
inovação tecnológica local e no entorno, a partir das pesquisas
realizadas e materiais bibliográficos, para promover melhoria na
qualidade de vida da população local.

META 03 Conectar a rede educacional regional em ambiente virtual, unindo
discentes e docentes, comunidade e parcerias estratégicas para
fomentar um mapeamento das dores locais mais latentes e promover
encontros virtuais e/ou presenciais para oficinas de ideação, validação
de problemas e busca de soluções.

META 04 Apoiar a implantação de uma ou mais ações de forma prática,
observando desde o planejamento o estudo de impacto financeiro,
social e ambiental para neutralizar ou minimizar danos, garantindo a
manutenção local equilibrada, atuando para não prejudicar a
estabilidade do ecossistema, considerando-se a preservação da
qualidade da vida humana regional e respectivamente mundial.

META 05 Planejar e prototipar projetos em ambiente virtual, para apresentação
dos trabalhos preferencialmente presenciais à Banca Avaliadora,



voltados ao tema de tendências, considerando o impacto mínimo à
diversidade regional da cidade sede e entorno, que promovam a partir
do mapeamento cultural, ambiental e da diversidade local e de toda a
trilha de ensino e aprendizagem realizadas, propor inovações em um
produto, serviço ou processo com publicização das ideias à
comunidade.

1.12. Política voltada ao estímulo de Ações Empreendedoras

As inovações acontecem em ambientes onde há desafios para serem superados como
estruturais, sociais, culturais entre outros, eles se encontram à nossa volta,
principalmente em regiões onde há defasagem de profissionais para atender às
demandas das empresas regionais ou para promover melhoria na qualidade de vida das
pessoas e por consequência da comunidade no entorno da unidade educacional e
adjacências.

Atrair e reter talentos que conhecem o território local, permite atuar em problemas locais
e identificar oportunidades de crescimento econômico, visando sustentabilidade social e
ambiental, atendendo normas globais de preservação e/ou redistribuição inteligente de
recursos.

A meta principal da Política voltada ao estímulo de Ações Empreendedoras é construir a
cada entrega dos projetos semestrais, ao menos uma proposta passível de implantação
real na região da sede educacional com possível impacto para a melhoria na qualidade
de vida das pessoas na comunidade, seja através da melhoria sugerida para um serviço,
produto ou processo.

O empreendedorismo é um dos caminhos para autonomia financeira e possibilidade de
mobilidade social, pode ser exercitado inclusive nas empresas com o
intraempreendedorismo, e exige a apropriação das diversas ferramentas de gestão entre
outras, desenvolve soft skills e habilidades diversas, forma uma pessoa para ser cidadã
do mundo, preparada para atuar na gestão, entre outras áreas, em diversos segmentos
de mercado.

1.13. Políticas para a Infraestrutura

A atual sede da Inteligência Multiconstrutiva está inserida em condomínio empresarial,
contando com portaria 24 horas, limpeza, jardinagem, iluminação de vias e passeios,
além de toda manutenção predial e segurança contra incêndios.

1.14. 1.14 Políticas para o Controle de Produção e Distribuição de Material

Didático

As especificidades da educação a distância e sua oferta exitosa estão inter-relacionadas
a inúmeros elementos, dentre os quais a elaboração e utilização do material didático.
Considerando que o processo de construção de conhecimentos deve acontecer em



diferentes situações de interação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e de
aprendizagem e por outros indivíduos e objetos, na educação a distância, a mediação da
relação entre estudante, tutor e conhecimento está diretamente relacionada a
disponibilização de um material em mídias que propicie condições de acessibilidade e
estilos diversos de aprendizagem.

A equipe responsável pela produção do material didático participa de Oficinas de
Planejamento e de Preparação de Recursos com o objetivo de analisar as linhas
teórico-metodológicas do curso, detalhar o formato dos textos, definir os objetivos de
cada unidade de disciplina, os respectivos conteúdos e recursos de ensino e avaliação,
para que o material produzido tenha qualidade, pertinência e, sobretudo, adequação à
Educação a Distância. O professor recebe orientação para elaboração de material
didático em EaD.

O material didático, no que diz respeito ao seu conteúdo e formato, é organizado,
produzido e validado pela equipe multidisciplinar, levando em conta os princípios
epistemológicos, metodológicos e político pedagógico do curso; do perfil dos estudantes;
e as condições de acessibilidade destes de modo a assegurar uma aprendizagem ativa e
significativa e autônoma.

O material produzido envolve itens como texto-base, videoaulas, podcasts, artigos;
texto-didáticos, hipertextos, ou outros, conforme a especificidade da disciplina. Todos os
materiais são disponibilizados no AVA e os estudantes podem fazer downloads,
garantindo dessa forma o acesso em qualquer tempo, hora e lugar, ratificando assim dois
princípios fundamentais da educação a distância: o da flexibilidade e da acessibilidade.

O livro ou texto-base é organizado pelo professor-conteudista e um designer instrucional
que customiza o conteúdo de acordo com as características da disciplina. Esses textos
ficam disponíveis no AVA, inclusive para impressão, de modo que, ao final da disciplina, o
estudante poderá organizar e montar sua própria apostila.

As videoaulas são compostas por um bloco de 30 minutos, sendo gravadas pelo
professor-conteudista que compôs o conteúdo da disciplina, o qual deve estar alinhado
às propostas pedagógicas contidas no PPC de cada curso.

Os docentes e a equipe multidisciplinar participam de formação continuada
permanentemente de modo a acompanhar as rápidas mudanças no cenário das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação- TDIC elaborando um material
didático que possa cada vez mais buscar a interação e a diminuição da distância física.

2. Planejamento didático instrucional

2.1. Proposta Educacional

Como já preconizado pelo filósofo e pensador Zygmunt Bauman no livro Modernidade
Líquida, neste início do século 21 estamos passando por momentos de grande incerteza
e muitos dilemas culturais, sociais, ambientais e econômicos que tem, entre outras
questões, base nas revoluções tecnológica e social que estamos presenciando.

Assim, as próximas décadas serão compostas de muito avanço tecnológico e um
aumento expressivo na comunicação e relacionamentos humanos, o que vai proporcionar
uma enorme gama de possibilidades, oportunidades, desafios e contextos que, em sua
maioria serão desconhecidos, com alto grau de incerteza e imprevisibilidade, e que



exigirão não apenas habilidades técnicas, mas também habilidades sociais,
comportamentais e cognitivas.

Com base nessa visão a faculdade Inteligência MultiConstrutiva IMC² busca inovar na
educação profissional como principal ferramenta de transformação da sociedade,
promovendo uma religação das habilidades técnicas com as habilidades “humanas”
acima citadas.

Para tanto, a faculdade Inteligência MultiConstrutiva IMC² buscou trazer uma nova
proposta educacional baseada em 6 pilares:

a) Potencialização das habilidades humanas (cognitivas, sociais e
comportamentais)
Chamamos de habilidades humanas o conjunto das habilidades cognitivas
(raciocínio lógico, análise e síntese, ...), habilidades sociais (comunicação,
colaboração, compartilhamento, empatia, ...) e habilidades comportamentais
(nossas reações, emoções, comportamentos, ...). Conhecer e saber utilizar essas
habilidades, e identificar e saber lidar com as nossas limitações são ponto
primordial para potencializar a atuação profissional das pessoas.

b) Integração entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento de
mercado
Tão importante quanto o conhecimento acadêmico-científico é o conhecimento
tácito e a vivência do dia a dia na profissão. Possibilitar essa integração fortalece
o aprendizado acadêmico ao mesmo tempo que conecta esse aprendizado com
as experiências vividas pelo estudante, gerando maior sentido e significado para
os temas que serão abordados no curso.

c)   Religação dos diversos saberes e conhecimentos
Enquanto na escola o aprendizado acontece de forma isolada e específica, no dia
a dia aprende-se de forma conjunta, ou seja, normalmente um aprendizado vem
repleto de assuntos de diversas disciplinas que, academicamente, são
trabalhadas de forma isolada. O aprendizado isolado, muitas vezes traz
componentes científicos elaborados e importantes, e por isso não deve ser
abandonado. No entanto, o aprendizado conjunto muitas vezes já engloba o
entendimento das relações entre os diversos saberes e conhecimentos, fator esse
importantíssimo para potencializar o pensamento e análise crítica dos
profissionais.

d)   Valorização e potencialização da diversidade
Mais do que respeito à diversidade, é necessário valorizar e apoiar essa
diversidade, seja ela racial, de gênero, cultural, religiosa ou outra, pois as
diferentes opiniões, experiências, crenças e valores, desde que compartilhadas
com respeito e sem julgamento pelo próximo, enriquecem as discussões dentro
das empresas, aumentam o grau de profundidade das análises e decisões, e
proporcionam a equidade de oportunidades e a formação de uma sociedade mais
justa.



e)   Aprendizado e Trabalho Colaborativo
O aprendizado e o trabalho colaborativo são uma consequência direta da
valorização da diversidade, e que permite a composição de um time com perfis
complementares que se fortalecem, ampliando assim o poder de atuação do
grupo.

f)  O futuro é complexo e incerto
Como já evidenciado, a crescente evolução tecnológica e grandes mudanças
sociais e econômicas estão trazendo baixo grau de previsibilidade e muita
incerteza. Assim, as pessoas que vão “navegar” nessa Modernidade Líquida
precisam entender esses movimentos revolucionários que estão acontecendo e
aprenderem a se reinventar e a se adaptar a novos contextos de forma rápida e
estratégica.

E para garantir que haja a adoção desses 6 pilares de um jeito orgânico e autêntico, a
faculdade IMC² contratou um corpo docente que tem alinhamento com esses pilares, que
seja diverso e colaborativo em sua essência e que tenha paixão por compartilhar
conhecimento e experiências, permitindo assim a criação de uma cultura acadêmica
diferenciada do padrão mas de excelência nos seus propósitos.

Assim, o corpo docente que compõe o Curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários tem
como missão propiciar a formação de um profissional qualificado para este novo mercado
de trabalho onde o pensamento crítico e as habilidades sociais e comportamentais
potencializam o conhecimento técnico, a produtividade e a qualidade do seu trabalho.

2.2. Princípios Metodológicos da Inteligência MultiConstrutiva – IMC²

A metodologia sustentada pela Inteligência MultiConstrutiva – IMC² incide profundamente
no desenvolvimento da personalidade, na autorrealização e na autonomia de ser e de
aprender do estudante, como também na formação do espírito de cooperação e de
solidariedade. Para isso, essa metodologia e didática se apoiam nos seguintes princípios:

1) Princípio da Singularidade (cada pessoa merece atenção, respeito e
valorização na comunidade educativa);

2) Princípio da Abertura (à comunidade educativa está aberta ao diálogo e
deseja servir às pessoas, à comunidade e ao mundo);

3) Princípio da Integralidade (à comunidade educativa é profética e
facilitadora da construção responsável de si e da investigação da verdade);

4) Princípio da Transcendência (queremos melhorar o que somos e o que
fazemos);

5) Princípio da Autonomia (na comunidade educativa, cada um deve
responder com empenho para o bem de todos);

6) Princípio da Criatividade (queremos ser criativos e proativos no
cumprimento de nossa Missão); e



7) Princípio da Sustentabilidade (queremos que a Instituição viva e faça viver,
por isso, com passos firmes no presente, olhamos para o futuro).

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² espera se diferenciar de outras instituições de
ensino não pelos métodos, técnicas, meios digitais, audiovisuais e laboratórios, que
sempre devem ser os melhores à altura dos destinatários da atividade educativa.

A partir dessas colocações os estudantes constroem significados e práticas para sua
profissão e atuação a partir de múltiplas e diferentes interações, que são essenciais à
socialização e à aprendizagem da ética profissional. Assim, a metodologia de trabalho
proposta pelo curso baseia-se na reflexão contínua dos conteúdos metodológicos e na
análise de situações da profissão articuladas com os componentes curriculares.

A base para esta proposta pedagógica é o conceito “Conhecer, Entender e Aplicar”,
detalhado no livro “I=MC2 - Inteligência MultiConstrutiva” (ISBN: 978-65-992653-0-3) e de
autoria de Antonio Gilberto de Freitas Filho, diretor de nossa mantenedora.

Este conceito é baseado em 3 momentos de aprendizagem:

Conhecer: momento em que o estudante tem acesso à teoria e ao conhecimento
existente sobre um determinado tema, sempre proporcionando a participação
ativa do estudante na construção do conhecimento e no desenvolvimento de
competências ao longo do processo formativo.

Entender: momento que propicia a reflexão e a problematização dos conteúdos
vistos, assim como a simulação, experimentação e a aplicação em outros
contextos. É neste momento que o estudante vai fazer a conexão dos assuntos
abordados no momento “Conhecer” com o seu dia a dia, com sua realidade, com
suas vivências. Tal ponto é importante pois aprendemos efetivamente quando
compreendemos as informações vistas e a inserimos em um contexto conhecido.
Assim, este momento exige estratégias pedagógicas variadas e adequadas às
diferentes condições, supõe-se a adoção de estratégias diversificadas centradas
no sujeito que aprende, em termos de ações, situações e estilos de
aprendizagem.

Aplicar: momento no qual o estudante vai efetivamente aplicar o conhecimento
construído nos momentos anteriores. Assim,utilizamos abordagens de
aprendizado “hands on”, nas quais os estudantes são desafiados a resolver
problemas reais e conduzir projetos que gerem resultados práticos. Entre outras,
aprendizado baseado em problemas e aprendizado baseado em projetos são
abordagens utilizadas nos diversos programas para atingir os objetivos de
aplicação efetiva do aprendizado e desenvolvimento de competências e
habilidades.

E como forma de garantir a aplicação deste conceito de forma transdisciplinar, algumas
práticas pedagógicas são premissas em nossas aulas, a destacar:

a) Aulas em pares, ou seja, aulas que possuem, além do docente
responsável, a participação de um (ou mais) docente(s) de outra(s) disciplina(s)
como forma de ampliar o debate acerca do tema e reforçar a transdisciplinaridade
do curso.



b) Inteligência Multiconstrutiva, ou seja, garantir que ao longo das disciplinas
os estudantes passem pelas três etapas de aprendizagem da Inteligência
Multiconstrutora a saber: Conhecer, Entender e Aplicar. Tal conceito permeia o
curso como um todo, mas também cada uma das disciplinas e, em um panorama
micro, pode ser aplicado nas aulas.

c) Vínculo constante com a disciplina “Projetos Aplicados”, onde a cada aula
de todas as disciplinas os estudantes serão convidados a refletirem sobre o tema
aprendido, a conexão deste tema com seu projeto-objetivo da disciplina “Projetos
Aplicados” e como esse conhecimento pode ser aplicado ou utilizado dentro deste
projeto.

d) Aulas dinâmicas e interativas, onde os estudantes passam a ser o centro da
aula e, assim, passam a agregar opiniões, conhecimento e experiências sobre o
tema debatido ao longo da aula. Tal prática permite a criação de uma conexão do
tema com o estudante, promove a troca de experiências e conhecimento, amplia o
pensamento crítico, exercita as habilidades de comunicação e de análise e
síntese, aumentam a integração entre os envolvidos na aula (estudantes,
professores, etc...) e fomenta o trabalho colaborativo.

2.3. Eixo Comum Estruturante
O Eixo Comum Estruturante é a espinha dorsal da metodologia de ensino da IES
Inteligência MultiConstrutiva. Isto porque o eixo comum estruturante trás os conceitos,
técnicas e ferramentas que servem de base para a construção da cultura acadêmica e
profissional do estudante e, assim sendo, será utilizada durante todo o curso em todas as
disciplinas e, também, durante a atuação no mercado de trabalho por estar alinhado com
as exigências atuais do mercado de trabalho.

E para que o eixo comum estruturante desperte e contribua com o discente no seu
processo de amadurecimento e evolução de suas competências, o que envolve a busca
constante por conhecer, entender o valor daquele conhecimento no mercado, e saber
aplicá-lo na sua vida pessoal e profissional, faz-se obrigatórias as disciplinas abaixo
listadas e detalhadas:

INTELIGÊNCIA MULTICONSTRUTIVA - IMC²
Como primeira disciplina, Inteligência MultiConstrutiva - IMC², tem esse desafio de
ambientar, engajar o discente e criar um alinhamento da turma com os valores e
práticas de aprendizagem colaborativa e a efetiva participação, colaboração,
responsabilização e comprometimento de cada um em relação a aprendizagem e a
reflexão crítica, numa lógica de otimização do binômio
“comprometimento/alinhamento”, propiciando a participação ativa das pessoas no
seu próprio processo de melhoria e no da IES, como consequência.

Como cada um está sabendo alocar o conhecimento para uso produtivo,
combinando competências no processo criativo para gerar a inovação, viabilizando
o saber fazer através das experiências e da proficiência práticas para construção
de novos conhecimentos, desenvolvendo atitude cooperativa para saber trabalhar
em equipes complementares e multidisciplinares, procurar o desenvolvimento e



atualização constante das competências requeridas pelo mercado através da
capacidade de aplicar o que aprendeu em um contexto diferente.

O papel dos professores e tutores é de apoiar e estimular as atividades criadoras
de conhecimento dos estudantes, ou seja, prover condições facilitadoras para o
desenvolvimento pessoal e coletivo.

A aprendizagem contínua, ao longo da vida e em múltiplos grupos e redes – físicas
e digitais – é uma das características marcantes da atualidade. As múltiplas formas
de colaboração, hoje, entre pessoas próximas e conectadas, com dispositivos
móveis, possibilitam a aceleração da aprendizagem individual, grupal e social,
pelas múltiplas articulações, interligações, desdobramentos, em todos os campos,
atividades e situações em que nos envolvemos, discutimos, atuamos e
compartilhamos.

O compartilhamento gera aprendizagens e produtos muito mais rápida, barata e
inovadora. É na síntese dinâmica da aprendizagem personalizada e colaborativa
que desenvolvemos todo o nosso potencial como pessoas e como grupos sociais,
ao enriquecer-nos mutuamente com as múltiplas interfaces do diálogo dentro de
cada um, alimentando e alimentados pelos diálogos com os diversos grupos nos
quais participamos, com a intensa troca de ideias, sentimentos e competências em
múltiplos desafios que a vida nos oferece.

EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIOS
Desenvolver o mindset empreendedor e colocar os conceitos em prática criando ou
melhorando negócios através de ferramentas que maximizam o potencial dos
negócios e minimizam as possibilidades de erro. Conceitos, ferramentas e
dinâmicas voltadas para o pensamento empreendedor e colaborativo e inserção no
ecossistema de inovação.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL I
A disciplina aborda as tecnologias digitais que estão em ascensão no momento,
trabalhando os principais aspectos e aplicações destas. O objetivo é colocar os
estudantes em alinhamento com essas tecnologias como forma de ampliar o
repertório de possibilidades e a aplicação destas tecnologias na resolução de
problemas ou criação de novos produtos e serviços.

Estudo das Tendências Tecnológicas; Conceitos e Tipos de Transformação Digital;
Conceitos básicos e apresentação de cases e soluções sobre Inteligência Artificial,
Serviços de Nuvem, Impressão 3D, Internet das Coisas, Plataformas de Serviços
(SaaS e PaaS), Tecnologias Implantáveis e Nanotecnologia, Big Data,
e-Commerce, Robótica, Serviços de Nuvem (Cloud Computing), Tecnologia
Vestível, Casa Conectada e inteligente, Cidades Inteligentes e Programação
Genética, entre outros.

COMUNICAÇÃO
Desenvolver a comunicação pessoal e a grupal que são componentes interligados
e inseparáveis no processo de aprender continuamente e mais profundamente num
mundo cada vez mais complexo e ambíguo.

https://imc2.itie.org.br/ead/mod/assign/view.php?id=407
https://imc2.itie.org.br/ead/mod/page/view.php?id=466


Nosso convite é para que o estudante comece a praticá-las de uma forma mais
consciente, impactando positivamente na sua vida e nas suas relações.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Conhecer e aplicar os conceitos e cálculos da Matemática Financeira direcionadas
a finanças pessoais e empresariais, levando, além do conhecimento técnico,
aspectos importantes para as tomadas de decisão relativas à gestão financeira.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL II
Esta disciplina aborda, de forma mais aprofundada, os 3 principais tipos de
transformação digital (Transformação Digital de Processos, Transformação Digital
no Relacionamento Humano e Transformação Digital nos Modelos de Negócios) e
seus pilares, de forma a sintonizar os estudantes com os principais aspectos e
características de cada um. A disciplina ainda aborda os impactos da
Transformação Digital nas empresas e na vida das pessoas e as transformações
que estão acontecendo na sociedade. Por fim, essa disciplina faz uma breve
introdução a respeito da Quarta Revolução Industrial, que é base para a Indústria
4.0.

MVP E VENDAS
Aprender na prática o processo de construção e desenvolvimento de produtos que
atendam a demanda do cliente utilizando um MVP, além de aprender, construir e
explorar etapas e técnicas de um funil de vendas.

POTENCIAL HUMANO
Ensinar de forma simples, prática e utilitária aos estudantes como podem usar o
conhecimento, a mente, o corpo, os sentimentos e as emoções, com inteligência,
para maximizar seu potencial. Estimular o conhecimento de como funciona a
mente, o cérebro, a aprendizagem e como podem potencializar suas múltiplas
inteligências, criando mais flexibilidade mental, aumentando a confiança e o poder
de resiliência. Oferecer uma gama de ferramentas para despertar e desenvolver
competências que contribuam com a capacidade de lidar com os desafios, as
interferências e as oportunidades da vida moderna.

Como o desenvolvimento do potencial humano pode oportunizar que os estudantes
assumam as necessidades que o mundo moderno nos impõe e estejam preparados
para lidar com essa evolução de forma que possam aproveitar as oportunidades e
possibilidades de aprendizado para seu crescimento pessoal e organizacional.
Provocar o acesso às novas ideias que levam às novas formas de pensar, sentir e
agir. Estimular o conhecimento de como funciona no cérebro a relação das
emoções com as memórias, crenças e valores e como isso interfere no processo de
tomada de decisão. Permitir que o indivíduo desenvolva recursos para identificar
seu estado interior e contar com mecanismos e ferramentas para fazer suas
escolhas de forma equilibrada, poupando energia, diminuindo os conflitos e
aumentando a saúde e o bem-estar.

GESTÃO DA INOVAÇÃO



O estudante conhecerá e será habilitado no processo de gestão da inovação, e
para isso terá contato com os principais aspectos e fatores técnicos, culturais,
cognitivos e humanos que potencializam ou que limitam a inovação no dia-a-dia,
quais os tipos e modelos de inovação existentes e ainda passará por atividades
práticas utilizando algumas metodologias para identificação de oportunidades de
melhoria e evolução, geração de ideias, criação e prototipagem. O estudante
aprenderá ainda sobre os principais desafios para prototipagem, lançamento e
implantação de novos produtos, serviços ou processos.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades realizadas pelos estudantes fora do ambiente educacional digital,

devem oferecer oportunidades que possibilitem que o discente experiencie e
participe ativamente de ações em defesa e promoção dos direitos humanos, de
respeito a igualdade e a equidade, inclusivas e empreendedoras voltadas a
valorização da diversidade, da arte, do meio ambiente e da memória cultural.

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CARGA HORÁRIA
MÁXIMA

DOCUMENTAÇÃO

Exercício de monitoria 50 horas Relatório

Participação em programas de
iniciação científica

50 horas Relatório e cópia da
produção

Produções técnicas, culturais,
bibliográficas e artísticas

50 horas Relatório e cópia da
produção

Visitas a museus, exposições, centros
culturais e feiras

20 horas (05 horas
cada)

Comprovante e
relatório

Visitas técnicas em instituições,
empresas ou projetos

15 horas Comprovante de visita
e relatório

Participação em congressos,
seminários, eventos, palestras ou
equivalente na área de Design de
Produtos e afins

15 horas Comprovante

Semana de Design 15 horas Relatório

https://imc2.itie.org.br/ead/mod/assign/view.php?id=407


Leitura de livros 20 horas Relatório

Apresentação de trabalhos em eventos
em geral

50 horas Comprovante de
apresentação

Desenvolvimento de campanhas de
comunicação sob a orientação de
docentes

100 horas (50 horas
cada)

Projeto e Relatório
validado por docente

Produção de peças utilizando das TICs
para produções, exemplos: cartaz,
spot, flyer, logotipo, banner, elaboração
de planejamento, briefing, conteúdo
para redes sociais, games, aplicativos,
entre outros.

40 horas Relatório e cópia da
produção

Frequência em peças teatrais,
cinematográficas e sessões de cinema

10 horas (02 horas
cada)

Relatório e
comprovante de
comparecimento

Frequência de cursos
extracurriculares, de idioma ou de
informática

50 horas Certificado

Participação em ações comunitárias e
filantrópicas

100 horas Relatório e declaração
da entidade promotora

Organização de eventos pertinentes a
área de formação

100 horas Relatório e/ou
Certificado

Ouvinte de apresentação de projetos,
trabalho de conclusão de curso ou
semestre

30 horas Relatório

Atividades propostas pelo professor 20 horas Relatório

Semanas técnico-culturais da
Faculdade

20 horas Lista de docente e/ou
relatório



2.4. Modelo Pedagógico da Educação a Distância

2.4.1. Visão Estratégica da Educação a Distância

A revolução tecnológica que está ocorrendo neste início de século XXI -também
conhecida como Quarta Revolução Industrial- tem como origem as crescentes
possibilidades e avanços provenientes do universo digital, das quais destacam-se a alta
conectividade global -ou seja, a capacidade de conexão e comunicação global e
instantânea- através da Internet, a Inteligência Artificial como o grande eixo transformador
das tecnologias de software e de processos produtivos, ou ainda a imensa capacidade de
digitalização - processo de transformar o negócio em digital - através de tecnologias
como realidade virtual e impressão 3D.

Ou seja, independentemente do setor produtivo, o universo digital estará cada vez mais
presente e demandará cada vez mais profissionais capacitados e ambientados a esta
nova realidade.

A IES Inteligência MultiConstrutiva - IMC² acredita que a modalidade de Educação a
Distância (EaD) potencializa não só o aprendizado do estudante, mas também essa
vivência e ambientação no universo digital.

Dessa forma, destacamos alguns pontos que corroboram essa visão e que formam as
bases filosóficas da Educação a Distância da Inteligência MultiConstrutiva - IMC²:

● Acreditamos que a grande quantidade de ferramentas e serviços
oferecidos no universo digital potencializam o aprendizado se utilizados da forma
correta;

● Acreditamos na tecnologia digital como fator de aproximação de pessoas e
realidades diferentes, favorecendo a diversidade e troca de conhecimentos em
todos os seus aspectos;

● Acreditamos que a modalidade EaD promove a inclusão social e amplia o
acesso à educação;

● Acreditamos que a tecnologia digital permite interação constante e com
alto grau de profundidade ao adicionar uma camada de serviços e ferramentas
digitais, ampliando as características do universo não-digital que era limitado e
regido pelas leis da física;

● Acreditamos que as ferramentas digitais ampliam e potencializam o
trabalho colaborativo e descentralizado, mas integrado;

● Acreditamos que o ensino baseado em tecnologia digital aproxima os
discentes do dia a dia real do mercado de trabalho e do ecossistema e cultura
digital da área escolhida;

● Acreditamos que o EaD amplia o acesso ao ensino de qualidade por
baratear o processo de aprendizagem e ampliar o alcance geográfico da
instituição;



● Acreditamos que metodologias EaD nativamente digitais, que não são uma
tentativa de releitura do ensino presencial, são tão ou mais eficientes que as
metodologias tradicionais.

Assim sendo, a Inteligência MultiConstrutiva tem por premissa, em sua modalidade EaD,
fornecer aos discentes, independente de sua localidade geográfica, educação de alta
qualidade, totalmente baseada no universo digital e alinhada com as demandas do
mercado de trabalho através de metodologias que amplifiquem o aprendizado e que
tenham como base o uso das tecnologias digitais.

2.4.2. Atuação Geográfica

Conforme já detalhado no item 2, subitem 2.6 da seção III deste documento, a região do
entorno da sede, que compreende os municípios que se encontram em um raio de
aproximadamente 100km da sede da IES, destacando-se os municípios situados entre e
nas áreas metropolitanas de Campinas e São Paulo, incluindo ainda alguns municípios
da a baixada Santista, da região do Vale do Paraíba e do município de Sorocaba, entre
outros.

2.4.3. Polos EaD - NSA
Sem previsão de Polos, nesse momento, com o objetivo principal de atuar na região
geográfica do entorno da cidade de Itupeva-SP, região esta que tem grande demanda
pelos cursos a serem oferecidos pela instituição, a Inteligência MultiConstrutiva não tem,
no momento, previsão de criação de polos EaD, ficando disponível para os discentes e
docentes apenas a infraestrutura física de sua sede, situada no município de Itupeva-SP.

Cabe ressaltar que a Inteligência MultiConstrutiva - IMC² vem investindo cada vez mais
em seu Campus Virtual, ampliando o acesso à tecnologias e fortalecendo a cultura de
interoperabilidade, conectividade, trabalho colaborativo, multidisciplinar e multiconstrutiva.

2.4.4. Proposta Pedagógica da Educação a Distância

Com base na visão estratégica para a modalidade de Educação a Distância, a IES
Inteligência MultiConstrutiva traz como proposta pedagógica a utilização de
metodologias, ferramentas e técnicas que visam:

● A utilização de tecnologias digitais como forma de potencializar o
aprendizado;

● Ampliar o acesso a conteúdos e conhecimentos distantes física e
culturalmente;

● Transformar as aulas EaD em aulas mais interessantes e dinâmicas,
fazendo uso de todo o potencial e vantagens que a utilização de tecnologias
digitais proporciona;



● Utilizar todo o potencial dos ambientes de EaD para proporcionar um
aprendizado de qualidade;

● Aproveitar de forma estratégica as ferramentas digitais;

● Utilizar a Internet para fomentar a colaboração e integração entre as
pessoas;

● Utilizar a Internet como fonte de conhecimento amplo e irrestrito, sempre
respeitando as premissas de confiabilidade das fontes de informação;

● Permitir a mistura cultural e troca de conhecimentos, realidades e
vivências diferentes;

● Ampliar e valorizar a diversidade em todos seus aspectos;

● Fomentar o aprendizado tecnológico digital e a vivência nos ambientes
digitais;

● Permitir que os atores envolvidos no EaD (discentes, docentes, tutores)
possam estudar, ministrar aulas, interagir, aprender e se atualizar em tempos e
localidades diversas;

E assim sendo, a Inteligência MultiConstrutiva busca, através da utilização das
tecnologias digitais, viabilizar todos os aspectos filosóficos, metodológicos e pedagógicos
de sua proposta de ensino.

2.4.5. Metodologia de Aprendizagem na Educação a Distância

A utilização de tecnologias digitais na Educação a Distância da IES Inteligência
MultiConstrutiva é base para a aplicação da metodologia de aprendizagem defendida
pela instituição, e seus principais aspectos são:

Aulas gravadas com a participação dos discentes: Todas as aulas serão
disponibilizadas gravadas, no AVA, como forma de garantir acesso atemporal e
em qualquer localidade aos discentes. No entanto, a gravação dessas aulas
poderá ser acompanhada de forma síncrona pelos discentes, que terão espaço
para interação e participação ativa durante a gravação, sendo que o
acompanhamento e participação dos discentes neste momento de gravação é
optativa e a não-participação não gera prejuízos, seja de nota, presença ou
aprendizagem. Em tempo: As aulas gravadas de uma turma não serão
reaproveitadas em outras turmas, garantindo assim a atualização constante da
disciplina e abrindo a oportunidade de participação de todos os estudantes nestes
momentos de gravação.

Projetos Aplicados como base para o aprendizado: Acreditamos que o
aprendizado efetivo ocorre quando o assunto abordado tem sentido e significado
para o estudante, ou seja, quando há interesse e conexão do assunto estudado
com os objetivos e vivências do estudante. A disciplina de Projetos Aplicados, que
permeia todo o curso, visa estimular essa conexão e proporcionar a aplicação
prática desses novos conhecimentos adquiridos.



Conhecer, Entender e Aplicar: Seguindo o conceito “Conhecer, Entender e
Aplicar”, cada aula terá duração total de 4h, sendo divididas da seguinte forma:

● 1h30m de teoria através das aulas gravadas descritas acima
(momento “conhecer”)

● 2h de atividades para reflexão, discussão, conexão do assunto
abordado com o dia a dia do discente e assimilação do conteúdo
(momento “entender”)

● 30min de reflexão sobre como esse conteúdo pode ser aplicado no
projeto prático da disciplina de “Projetos Aplicados” (início dos
trabalhos do momento “aplicar”)

Dessa forma, o conceito “Conhecer, Entender e Aplicar” é o ponto de integração
entre os diversos saberes e disciplinas, entre a teoria e a prática, entre o
conhecimento acadêmico e o conhecimento de mercado.

Atividades Interativas, Colaborativas e Participativas: Todas as disciplinas devem
promover a reflexão sobre os temas estudados e a conexão destes assuntos com
o dia a dia dos discentes. As atividades propostas nas aulas tem este propósito,
sempre aproveitando as tecnologias digitais para ampliar as possibilidades de
conexão, discussão, colaboração e compartilhamento de ideias e conhecimentos.
Entre essas ferramentas, estão fóruns de discussão, plataformas de comunicação
(Google Meets, Zoom), softwares que permitem a criação de repertórios
colaborativos, ferramentas de produtividade (Google Workspace) e inúmeras
outras ferramentas e plataformas digitais.

Atividades Complementares como base para a ampliação do conhecimento: Todo
novo conhecimento adquirido pode e deve ser conectado a outros saberes e
demandam, muitas vezes, a complementação e relacionamento com outros
conhecimentos, habilidades e tecnologias. As Atividades Complementares
promovem justamente essa conexão do aprendizado formal com outras fontes de
conhecimento, com outras tecnologias e com outras realidades não vivenciadas
ou trabalhadas especificamente no curso. Fazem parte dessa iniciativa o incentivo
à participação em feiras, eventos, congressos e seminários, além do estímulo ao
aprendizado e uso de tecnologias digitais que complementam, apoiam e
potencializam o aprendizado e a aplicação dos temas trabalhados
academicamente. Cursos e programas de extensão também computam como
iniciativas de apoio a atividades complementares.

2.4.6. Critérios de Aprovação do Discente

Os critérios para aprovação do discente em uma disciplina são:

● Visualização das Aulas: é necessário o acesso e visualização de, no mínimo, 75%
das aulas disponibilizadas no AVA



● Nota Final: é necessário obter nota final na disciplina acima de 7,0%.

2.4.7. Composição da Nota Final
Em consonância com a proposta didático-pedagógica da IES Inteligência
MultiConstrutiva, a composição da Nota Final deve refletir a dedicação do discente nos
três momentos de aprendizado de nossa proposta pedagógica “Conhecer, Entender e
Aplicar”, tendo como objetivo principal garantir não só o adequado aprendizado do
conteúdo das disciplinas, mas também do conhecimento adquirido e associado às
demais disciplinas, de forma integrativa e conjunta.

Assim sendo, o cálculo da nota final do discente será baseado em 3 pilares, a saber:

1) 30% da nota final de avaliação da disciplina será baseada no acesso e
visualização do conteúdo disponibilizado no AVA, gerando um vínculo direto deste
pilar com o momento “Conhecer” de nossa metodologia.

2) 30% da nota de avaliação da disciplina será baseada na participação e
execução correta das atividades disponibilizadas no AVA, sempre respeitando os
períodos de entrega e participação, e as regras e diretrizes estabelecidas nas
atividades.

3) 40% da nota de avaliação da disciplina será baseada na avaliação da
apresentação final do projeto de conclusão da disciplina “Projetos Aplicados”, que
possui caráter oficial e equivalência de prova oficial da instituição e que, assim
sendo, deverá ser apresentado pelo discente em momento presencial na sede da
instituição, de forma a ficar em consonância com as determinações da DCN.

Indicadores de
Qualidade

Evidências Instrumentos de
Coleta

Cálculo do Indicador

CONHECER - Corresponde a 30% da nota final do aluno.



O discente tem
clareza de suas
expectativas em
relação ao
processo, a
metodologia de
aprendizagem e
a sua frequência
desejada para o
curso;

Análise dos
Resultados.

AVALIAÇÃO DE
EXPECTATIVAS

Quais as suas
expectativas em
relação ao seu
processo de
aprendizagem neste
curso?

Reflita e selecione a
opção que descreve
melhor a frequência
em que você gostaria
que as situações
descritas ocorressem
neste curso
(frequência
desejada).

Questionário
Expectativas -
COLLES,
plataforma
Moodle.

Frequência desejada
(quase nunca, raramente,
algumas vezes,
frequentemente, quase
sempre) em relação aos
seguintes aspectos:

Relevância do
conteúdo;Prática do
Pensamento
Reflexivo;Interatividade;Ap
oio dos Tutores;Apoio dos
Colegas;Compreensão/Co
municação.

O discente
conhece seus
Valores Pessoais
e age em
consonância com
eles no dia a dia.

Avaliação de Valores
Pessoais Richard
Barrett.

O questionário se
encontra
disponível na
plataforma
Moodle, porém é
desenvolvido
pela Equipe
Multidisciplinar.

Orientar, refletir sobre
posturas, valores e
atitudes/comportamentos
que podem impulsionar o
seu desenvolvimento ao
longo do curso e aquelas
que podem limitar sua
evolução.

O discente
apresenta
aumento no nível
de
conhecimentos
em todos os
eixos: comum,
específico e
obrigatório do
curso;

Avaliação de
Conteúdo.

Proposta pelo
professor responsável
e desenvolvida de
forma colaborativa
com a equipe
multidisciplinar.

Avaliação de
Conteúdo.

Estratégia e Metodologia
de Análise dos
Resultados.

Corresponde 30% da nota
final do aluno e deve
abordar além do conteúdo
da disciplina o

https://imc2.itie.org.br/ead/mod/survey/view.php?id=520
https://imc2.itie.org.br/ead/mod/survey/view.php?id=520
https://imc2.itie.org.br/ead/mod/survey/view.php?id=520
https://imc2.itie.org.br/ead/mod/survey/view.php?id=520
https://imc2.itie.org.br/ead/mod/survey/view.php?id=520
https://imc2.itie.org.br/ead/mod/survey/view.php?id=520


O discente
apresenta
aumento no nível
de engajamento
e a qualidade da
participação nas
propostas de
atividades em
todos os eixos:
comum,
específico e
obrigatório do
curso;

Atividades X
Qualidade da
Interação.
(comunicação,
empatia, cooperação,
curiosidade...)

% de presença X Nº
convidados.

Questionário
Avaliação:

A equipe docente
avalia a
participação e a
qualidade da
comunicação de
cada discente

Lista de presença

% percentual de presença
X nº de convidados X
qualidade da
participação/interação.

Indicadores de
Qualidade

Evidência Instrumento de
Coleta

Cálculo do Indicador

ENTENDER - Corresponde a 30% da nota final do aluno.



O discente é
engajado valoriza
o conhecimento e
o aprendizado
colaborativo e
multiconstrutivo;

Autoavaliação sobre a
postura do Discente
perante os eventos e
atividades propostas
colocando em prática
a
reflexão/pensamento
crítica.

Qualidade do Diálogo
e da Troca de
Experiências

aprendizagem e a
reflexão crítica.

Qualidade do Diálogo
e da Troca de
Experiências

Questionário

INCIDENTES
CRÍTICOS,
plataforma
Moodle.

Como
participante, em
que momento
você esteve mais
envolvido?

Como
participante, em
que momento
você esteve
menos
envolvido?

Qual das ações
de outros
participantes nos
fóruns você
achou mais
elucidante ou
útil?

Qual das ações
de outros
participantes nos
fóruns você
achou mais
desconcertante
ou confusa?

Qual evento foi
mais
surpreendente?

% de participação nas
atividades ofertadas X
qualidade da
comunicação/participação.

Objetivo deste
questionário é refletir
sobre os eventos recentes
do curso e colocar em
prática o pensamento
crítico e criativo para
responder às questões e
propor soluções melhorias
para o sistema e o
autodesenvolvimento/auto
gestão do discente.

https://imc2.itie.org.br/ead/mod/page/view.php?id=462
https://imc2.itie.org.br/ead/mod/page/view.php?id=462


O discente avalia
e dá feedbacks
de forma clara e
assertiva
impulsionando a
evolução do
grupo.

AVALIAÇÃO POR
PARES

LABORATÓRIO
DE AVALIAÇÃO,
plataforma
Moodle.

Proposta a ser
desenvolvida de
forma
colaborativa com
a equipe
multidisciplinar.

Os discentes têm a
oportunidade e a
responsabilidade de
avaliar, anonimamente, um
ou mais dos envios de
seus colegas, obtendo 2
notas em uma atividade de
laboratório de avaliação -
uma nota pelo seu envio e
uma nota pela avaliação
dos envios de seus
colegas. Ambas as notas
são registradas no livro de
notas.

Possui postura
proativa e
colaborativa em
relação a
aprendizagem e
a reflexão crítica.

Avaliação ATTLS
pesquisa sobre a
postura do discente

ATTLS,
plataforma
Moodle.

O objetivo deste
questionário é fazer uma
pesquisa de avaliação
sobre a postura do
discente no curso em
relação a aprendizagem e
a reflexão crítica. Cada
item consiste em uma
declaração que descreve
posturas e atitudes que
assumiu ao longo do
percurso. As afirmações
são válidas em relação a si
próprio, e em que medida.
Depois, a opção
correspondente às
conclusões. Não há
respostas certas ou
erradas; Estamos
interessados apenas na
sua opinião. Tenha certeza
de que suas respostas
serão tratadas com alto
grau de confidencialidade
e não afetarão a avaliação
do discente.

Todas as questões são
obrigatórias e devem ser
respondidas.



O curso
corresponde as
expectativas do
discente.

O objetivo deste
questionário é fazer
uma pesquisa para
saber se o processo
de aprendizagem está
correspondendo às
expectativas dos
discentes.

EXPECTATIVA E
EXPERIÊNCIA
EFETIVA,
COLLES,
plataforma
Moodle.

Cada item abaixo consiste
na comparação entre as
suas expectativas e a sua
experiência efetiva ao
frequentar este curso.
Reflita sobre cada
declaração e, depois,
selecione a opção que
descreve melhor a
frequência em que você
gostaria que as situações
descritas ocorressem
neste curso (frequência
desejada) e a frequência
em que as situações
descritas ocorrem
atualmente neste curso
(frequência atual). Não há
respostas certas ou
erradas; nós estamos
interessados apenas na
sua opinião. Todas as
respostas dadas são
confidenciais e não tem
nenhum impacto sobre a
avaliação do participante.

O discente
apresenta
comportamento
alinhado com o
propósito e etapa
do curso.

Análise e
interpretação dos
resultados da
pesquisa Experiência
Efetiva, Colles do
comportamento do
discente no
protagonismo de seu
desenvolvimento.

EXPERIÊNCIA
EFETIVA,
COLLES,
plataforma
Moodle.

O objetivo desta pesquisa
de avaliação é entender
quanto as atividades desta
unidade favoreceram o
seu processo de
aprendizagem. Suas
respostas serão
cuidadosamente
consideradas e nos
ajudarão a melhorar a
forma como esta unidade
online será apresentada
no futuro.

Indicadores de
Qualidade

Evidência Instrumento de
Coleta

Cálculo do Indicador

APLICAR - Corresponde a 40% da nota final do aluno.



O discente
apresenta
engajamento,
compromisso e
evolução no seu
Programa
Pessoal de
Desenvolvimento.

Avaliação de Projeto
Aplicado I.

Proposta pelo
professor responsável
e desenvolvida de
forma colaborativa
com a equipe
multidisciplinar.

Avaliação de
Projeto Aplicado
I.

Todas os
instrumentos
acima, servem de
inputs para a
disciplina de
Projeto Aplicado
I.

Estratégia e Metodologia
de Análise dos
Resultados.

Orientar, refletir sobre
posturas e atitudes que
podem impulsionar o seu
desenvolvimento ao longo
do curso e outras que
limitam sua evolução.

2.4.7.1. Prova de Recuperação ou Substitutiva

Caso o discente não atinja a nota final mínima exigida na disciplina, não tenha acessado
e visualizado 75% do conteúdo teórico disponibilizado através das aulas gravadas, ou
ainda não complete o curso por motivos de doença devidamente comprovadas, o
discente poderá fazer uma prova avaliativa que substituirá todas as outras notas e será
considerada a Nota Final da disciplina. Essa prova deverá ser feita em momento
presencial na sede da instituição e será aplicada com conteúdo e modelo pedagógico a
ser estabelecido pelo docente da disciplina.

2.4.8. Tutoria e apoio ao discente

Como forma de acompanhar, estimular e dar apoio aos discentes em suas atividades
estudantis, e em consonância com o estabelecido na DCN para a modalidade de cursos
EaD de graduação, a Inteligência MultiConstrutiva - IMC² constituiu um corpo de tutoria
que tem as seguintes atribuições:

● Apoiar o corpo discente durante todo o processo pedagógico e de
aprendizado EaD;

● Ampliar a disponibilidade e agilizar o atendimento a demandas do corpo
discente à instituição;

● Identificar momentos e situações adversas na aprendizagem EaD e,
quando necessário, fazer o devido acionamento do corpo docente responsável;

● Dar apoio técnico e de aprendizagem ao corpo discente como forma de
incentivar e potencializar o uso das tecnologias digitais e ampliar o potencial de
aprendizado dos discentes;

Para tanto, o corpo de tutoria deverá seguir as seguintes políticas:

● Responder a demandas do corpo discente em até 1 dia útil;



● Estar disponível para momentos síncronos de apoio ao discente de acordo
com o cronograma definido pela instituição;

● Cada tutor deverá tutorar no máximo 50 discentes, sendo que o desejável
é de 30 discentes por tutor;

● Os tutores devem ter conhecimento comprovado na área em que estão
tutorando;

● Os tutores deverão ter, no mínimo, título de especialização formal e
reconhecido em território nacional pelo MEC;

2.5. Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação
A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² investe na adequada utilização das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) no Ensino Superior. Disponibilizando recursos
tecnológicos e comunicacionais como ferramentas capazes de promover a interação na
utilização das diferentes estratégias metodológicas. No ensino virtual é necessário
proceder à capacitação digital de professores e estudantes, preparando-os para as
metodologias ativas e inovadoras, incentivando os estudantes a desenvolverem
competências que despertam o interesse científico, estimulam a busca de conhecimentos
e sua relação com outros temas. Possibilitam, também, diferentes ritmos de
aprendizagem, contribuindo para a autonomia acadêmica, principalmente na modalidade
de ensino virtual, potencializando em cada ação educativa de acordo com sua
necessidade, a aprendizagem colaborativa, híbrida e “just in time”.

Assim, como plataforma para tais objetivos e práticas, o IMC2 utilizará:

2.5.1. Ferramentas de produtividade da EaD

Como forma de disponibilizar os serviços e ferramentas necessárias para o devido
acompanhamento e execução dos cursos oferecidos pela Inteligência MultiConstritiva, os
discentes, docentes, tutores e corpo administrativo terão acesso a diversas ferramentas
digitais de produtividade e softwares de base e de apoio ao aprendizado, sendo eles:

● Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: Principal ambiente de
aprendizagem da instituição, é o ambiente que contém todo conteúdo pedagógico
dos cursos oferecidos pela instituição;

● Serviços de secretaria - Edukante: Utilizamos a plataforma Edukante
(www.edukante.com.br) como ambiente virtual de secretaria, o qual permite o
acompanhamento de toda a vida do discente dentro da instituição, sendo os
principais a gestão de cadastros, gestão financeira, gestão de notas, contratos,
histórico escolar e demais serviços.

● Biblioteca Virtual - eLivro: A plataforma eLivro (www.elivro.com.br) foi
contratada para ser o acervo de livros e artigos no formato digital da instituição, e
seu acesso é liberado para todo corpo docente, discente e tutores. Essa biblioteca
virtual contém não só o acervo da bibliografia básica dos cursos oferecidos pela

http://www.edukante.com.br


instituição, mas também outros títulos provenientes dos acordos feitos com as
editoras, o que permite uma ampla busca por conteúdo relevante aos estudantes;

● Ferramentas de produtividade - Google for Education: Todos os estudantes
da instituição receberão um e-mail próprio da instituição, que ficará acessível
através da plataforma do Google. E com isso, todas as ferramentas de
produtividade disponibilizadas pelo Google for Education estarão disponíveis ao
corpo discente, docente e tutores, entre eles: Google Planilhas, Google
Documentos, Google Apresentações, Youtube pessoal, Google Drive e Google
Meets. Tais ferramentas facilitam o trabalho colaborativo e serão utilizados como
base tecnológica para o desenvolvimento de projetos e atividades durante todo o
curso;

● Plataformas de comunicação por áudio e vídeo - Zoom: As gravações das
aulas e eventuais momentos e encontros síncronos utilizarão o Zoom
(www.zoom.us) como plataforma de comunicação e transmissão de vídeo. O
corpo docente terá acesso a licenças específicas para tal, e o corpo discente terá
acesso liberado para assistir e participar desses momentos;

● Plataforma BIM - ACCA Software: Os ambientes virtuais BIM (Building
Information Modeling) são ambientes virtuais de organização, concepção e
acompanhamento de projetos nas áreas imobiliária e da construção civil. Assim
sendo, o acesso e utilização deste tipo de plataforma pode ocorrer durante
atividades e projetos dos cursos oferecidos pela instituição. A Acca Software
(www.acca.it) é uma das principais plataformas BIM do mercado e será
disponibilizada gratuitamente aos discentes e docentes durante a permanência na
instituição.

● Plataforma CRM Imobiliário - Hypnobox: Assim como os ambientes BIM,
as plataformas de CRM (Customer Relationship Management) são amplamente
utilizadas nas áreas imobiliária e da construção civil para a gestão dos processos
de vendas, negociação e marketing. A plataforma Hypnobox
(www.hypnobox.com.br) é uma das principais plataformas de CRM do mercado
imobiliário e um ambiente de simulação de empreendimento imobiliário baseado
nessa tecnologia será disponibilizado ao corpo discente de forma gratuita para a
execução de atividades e projetos relacionados.

2.5.2. Campus Virtual

Considerando a grande quantidade de sistemas, plataformas e ferramentas digitais que
serão disponibilizadas tanto ao corpo discente como aos docentes e tutores, a IES
Inteligência MultiConstrutiva desenvolveu um Campus Virtual que tem como objetivo
centralizar o acesso e a comunicação entre todos os envolvidos no processo pedagógico.

Em analogia com um campus físico, o Campus Virtual é um ambiente a partir do qual é
possível acessar qualquer ambiente, ferramenta, plataforma, serviço ou documento
disponível na instituição. O objetivo é que este ambiente seja a porta de entrada para o
universo digital da Inteligência MultiConstrutiva, e como tal, podemos destacar os
seguintes aspectos do Campus virtual:

http://www.zoom.us
http://www.acca.it
http://www.hypnobox.com.br


● O Campus Virtual é um ambiente que contém, de forma centralizada,
acesso a todas as outras plataformas, softwares, sistemas e serviços
digitais disponibilizados pela instituição;

● As plataformas e sistemas que permitirem autenticação de usuário
integrada com a plataforma do Campus Virtual terão acesso facilitado e
direto a partir deste ambiente; As que necessitarem de cadastro
independente terão seus links e orientações de acesso devidamente
disponibilizadas neste ambiente;

● O acesso ao AVA, principal ferramenta de apoio ao EaD, é feito
diretamente através do Campus Virtual, de forma a simplificar a sua
utilização ao máximo;

● O Campus Virtual possui rápido e fácil a todos os documentos
institucionais que devem ser disponibilizados ao corpo docente, discente e
tutores;

● Os principais serviços a serem disponibilizados ao corpo discente, mesmo
que sejam integrantes de outros sistemas, estarão referenciados de forma
clara e objetiva no Campus Virtual, permitindo acesso rápido e fácil a
essas funcionalidades. em resumo: chega de ficar procurando e-mails
orientativos sobre acessos a sistemas e funcionalidades periféricas ao
AVA;

● Este ambiente, bem como o AVA, disponibilizará toda uma gama de
recursos de acessibilidade aos usuários, sempre respeitando a legislação
vigente e as restrições tecnológicas destas plataformas;

● O Campus Virtual centralizará todos os comunicados aos discentes;

Dessa forma, a Inteligência MuiltiConstrutiva procura mitigar a descentralização da
comunicação entre a instituição e o corpo discente, a confusão na busca por informações
e as dificuldades de acesso aos diversos sistemas que compõem o ecossistema
tecnológico da instituição. É objetivo também do Campus Virtual garantir maior satisfação
e facilidade de uso das tecnologias digitais como forma de gerar engajamento e
comprometimento dos discentes com o aprendizado através do modelo EaD.

2.5.3. Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² acredita que um AVA deve favorecer o ensino, a
aprendizagem, a construção coletiva, a existência de interesse mútuo e as regras de
resolução de conflitos, permitindo que a simples agregação eletrônica de pessoas
torne-se uma Comunidade Virtual de Aprendizagem.

A plataforma Moodle escolhida pela IMC² para compor o seu AVA é uma sala de aula
virtual onde o estudante tem a possibilidade de acompanhar as atividades do curso pela
internet. O estudante terá acesso à plataforma com uso de um usuário e uma senha
pessoal.

O Moodle pode ser acessado em qualquer computador com internet, sendo a principal
plataforma de sustentação das atividades. É através deste que o usuário poderá ter
acesso aos conteúdos disponibilizados pelos professores, além de postar atividades,
debater o tema em fóruns de discussão, tirar dúvidas via mensagens, entre outros
recursos.

O Moodle é considerado líder em plataforma de e-learning por sua facilidade de uso,
sendo amplamente adotado por instituições de ensino como o Ambiente Virtual de Ensino



e de Aprendizado pela sua flexibilidade pedagógica, sua amplitude de funções e suas
características intuitivas, para o aprendizado à distância e para dar apoio ao ensino
presencial.

Atualmente mais de 100 milhões de usuários no mundo utilizam o Moodle.

Optou-se pelo Moodle devido à sua integração com o sistema acadêmico, a biblioteca
virtual, ao suporte ao número de usuários, às funcionalidades de publicação de
conteúdos em diferentes formatos e sob diferentes condições adaptáveis e,
principalmente, aos recursos para realização e entrega de atividades individuais e
coletivas, com os respectivos registros de participação dos Discentes, de
acompanhamento pelos Docentes e de exibição de resultados de avaliação, prestando-se
a funções de administração dos dados dos usuários e ao funcionamento como um
ambiente virtual flexível.

O ambiente Moodle da Inteligência MultiConstrutiva – IMC² foi configurado com os
seguintes recursos:

Tela inicial para login e senha.


