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1 INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o trabalho de sistematização de dados que compõem o            

Relatório Completo de Avaliação Institucional ano-base 2017, coordenado pela Comissão          

Própria de Avaliação (CPA) da Horus Faculdades, a fim de obedecer as diretrizes             

determinadas pela Lei 10.881 de 4 de abril de 2004 que instituiu o Sistema Nacional de                

Avaliação do Ensino Superior (SINAES). A pesquisa de avaliação foi realizada com            

participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica das duas Sedes da Horus             

Faculdades, observando o papel importante na consolidação da cultura institucional sobre a            

autoavaliação, demonstrando o andamento das atividades executadas no ano de 2017. 

 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Com atuação em Pinhalzinho e São Miguel do Oeste, a Horus Faculdades busca             

integrar a realidade regional, oferecendo ensino superior de qualidade aferida pelo Ministério            

da Educação em diversas avaliações realizadas em Pinhalzinho. A Sede de São Miguel do              

Oeste foi aprovada pela Portaria nº 478 de 12 de setembro de 2016, oferece os cursos de                 

Administração, Ciências Contábeis e Educação Física, reconhecidos pelo Ministério da          

Educação e Cultura (MEC), os mesmo possuem corpo docente altamente qualificado. 

.  

1.2 BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

  

A Horus Faculdade Pinhalzinho, instituição de ensino superior, da iniciativa privada,           

situa-se na cidade de Pinhalzinho, estado de Santa Catarina, na microrregião denominada            

oeste catarinense. 

O município de Pinhalzinho, reconhecido como um pólo microrregional de          

desenvolvimento econômico localiza-se no centro da divisa da microrregião do Oeste de            

Santa Catarina, entre os municípios de Maravilha e Chapecó. Pinhalzinho possui uma            



 
 
 

população de 16.277 habitantes (censo de 2010) e ocupa uma área de 128,298 km2, fazendo               

divisa com os municípios de Saudades, Nova Erechim, Modelo e  União do Oeste. 

Sua economia sustenta-se nas atividades primárias e secundárias. No setor primário           

destacam-se a produção de aves, de suínos, de gado leiteiro e agricultura com predominância              

da cultura do milho. No setor industrial, têm destaque a produção de móveis e vestuário.               

Pertence a Associação de Municípios do Oeste de Santa Catarina – AMOSC, e no que tange                

aos assuntos ligados à educação, pertence a Associação dos Municípios do Entre Rios –              

AMERIOS.  

A Horus Faculdades é uma instituição de ensino superior, instituída em 11 de abril de               

2003 credenciada pelo Ministério da Educação, através da Portaria MEC nº 906 de             

17/03/2005 e mantida pela Sociedade Educacional Pinhalzinho, de Direito Privado, com sede            

em Pinhalzinho (SC). Os proprietários da Instituição são empresários e professores com            

experiência no ensino superior, que objetivaram, juntos, criar uma instituição de Ensino            

Superior de qualidade, atendendo a demanda local e regional. 

Na ocasião do credenciamento foram implantados os seguintes cursos: Administração           

com habilitações em Marketing, Recursos Humanos e Gestão Empresarial (Portaria MEC nº.            

907 de 17/03/2005, com renovação de reconhecimento pela PORTARIA No- 269, DE 04 DE              

ABRIL DE 2017), posteriormente reorganizado em função da extinção das habilitações e            

reconhecido pela Portaria 36/12; Ciências Contábeis (Portaria MEC nº. 908 de 17/03/2005,            

com renovação de reconhecimento pela PORTARIA No- 269, DE 04 DE ABRIL DE 2017) e               

Sistemas de Informação ( Portaria MEC nº. 909 de 17/03/2005, com renovação de             

reconhecimento pela PORTARIA No- 286, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015). Em 2007 foi              

autorizado o curso de Educação Física (bacharelado e licenciatura, através da Portaria MEC             

782/07 de 13/09/07). Tais cursos foram desmembrados em 2010 e o bacharelado obteve             

renovação do reconhecimento pela portaria , com renovação de reconhecimento de           

licenciatura pela PORTARIA No- 652, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013 enquanto que o              

curso de licenciatura teve a renovação formalizada pela PORTARIA No- 1093, DE 24 DE              

DEZEMBRO DE 2015. 

Em 2015, ano de comemoração dos 10 anos de seu credenciamento , a Horus obteve               

autorização para oferta do curso de Engenharia Civil, formalizado pela PORTARIA Nº 913,             



 
 
 

DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015 e no ano de 2016, obteve autorização para a oferta do                 

curso de Pedagogia, através da PORTARIA Nº  106 DE 05/04/16. 

No segundo semestre de 2016, a Horus solicitou autorização de funcionamento para o             

curso de Licenciatura em Dança, sendo autorizada pela PORTARIA Nº 482, DE 29 DE              

MAIO DE 2017.  

A Horus Faculdades, hoje oferece cursos de Pós-Graduação (especialização) nas          

diversas áreas da Administração, da Educação Física, da Contabilidade e de Sistemas de             

Informação. Os cursos de especialização da Horus Faculdades atendem as exigências da            

Resolução nº 1/2007 do Conselho Nacional de Educação e são presenciais. 

O espaço físico da Horus Faculdades é amplo, arejado e oferece condições de             

acessibilidade. Os acadêmicos têm ampla liberdade de acesso aos departamentos; os           

professores são qualificados, havendo especialistas, mestres  e doutores.  

As mensalidades são acessíveis, acompanhando a realidade local e regional,          

considerando-se os aspectos de qualidade aliados às condições financeiras dos acadêmicos.           

A HORUS FACULDADES está credenciada como participante do Fundo de Financiamento           

ao Estudante do Ensino Superior – FIES do MEC, Programa Universidade Para Todos –              

PROUNI e Bolsas do artigo 170  e 171 da Constituição Estadual. 

A Horus Faculdades tem como missão “oferecer uma educação inovadora com           

qualidade no conteúdo e nos meios de ensino, buscando a formação do cidadão e a               

contribuição para o desenvolvimento regional.” Em virtude disso, procura sempre oferecer           

qualidade em todos seus serviços, preocupando-se com a formação humana, profissional e            

cidadã dos acadêmicos, voltando sua preocupação e seu compromisso com o desenvolvimento            

local e regional. 

 

1.3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Avaliação é um processo permanente importante na consolidação de uma cultura de             

avaliação da instituição, com a qual nos identificamos e nos comprometemos. A Avaliação é              

de fundamental importância para o melhoramento e aprimoramento da gestão acadêmica e            

administrativa, visando a melhoria da qualidade do ensino, bem como a responsabilidade            



 
 
 

social da Horus Faculdades. Seu caráter formativo, permite o aperfeiçoamento pessoal (de            

todos os atores) e institucional, colocando todos em um processo de reflexão e autoavaliação. 

A Avaliação Institucional fornece informações importantes para a Instituição, na          

medida em que potencializa a eficiência da gestão. A Avaliação é indispensável em qualquer              

atividade humana, pois permite conhecer-se e projetar um futuro mais ajustado aos interesses             

e objetivos pessoais ou institucionais. 

Para a realização da Avaliação, foi nomeada a CPA através da Portaria da Presidência              

nº 1/20175 de 02 de fevereiro de 2017 e ficou assim constituída: 

Renata da Silva -  Representante da Mantenedora;  

Prof. Simone Spier Juwer - Representante do Corpo Docente 

Maicon Toniazzo -   Representante do Corpo Discente 

Neila Fornari  -  Representante do Corpo Técnico-Administrativo   

Paulo Miguel Telocken - Representante da Comunidade Externa. 

 

A Avaliação Institucional realizou-se nos cursos de Administração, Ciências         

Contábeis, Educação Física, Engenharia Civil, Pedagogia e Sistemas de Informação e se            

desenvolveu em etapas. A Horus Faculdades assume a AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL          

como essencial para gestão administrativa e dinâmicas acadêmicas, reconhecendo a          

responsabilidade na construção de um relato histórico educativo de qualidade. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

A Comissão Própria de Avaliação organiza o Relatório Autoavaliação, anualmente, de           

acordo com as diretrizes determinadas pela Lei 10.881 de 4 de abril de 2004 que instituiu o                 

SINAES, tendo como objetivos: 

● Reconhecimento dos Cursos de Graduação e Instituição; 

● Desenvolver um processo contínuo e permanente de conhecimento da faculdade,          

mediante mecanismos avaliativos internos e externos, previstos pelo SINAES; 

● Firmar valores que conduzam a permanente e sistemática melhoria da qualidade do            

ensino, da pesquisa da extensão e da gestão, buscando o fortalecimento da instituição; 

● Produzir dados que sirvam de referenciais para as pesquisas de caráter legal; 



 
 
 

● Identificar oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos visando à proposição de           

mudanças; 

● Oferecer aos acadêmicos, a oportunidade de participação, questionamento e crítica           

sobre a Instituição da qual fazem parte; 

● Desenvolver mecanismos de sensibilização junto aos diferentes segmentos da         

instituição; 

● Coletar, analisar, interpretar e registrar de forma permanente e sistemática, a opinião            

da comunidade acadêmica, através de seminários internos; 

● Divulgar os resultados da avaliação. 

Para a elaboração do relatório dados são coletados de forma documental com pesquisa de              

satisfação junto a comunidade acadêmica, desenvolvendo-se em três etapas: preparação,          

desenvolvimento e consolidação. 

A etapa de preparação é a compreensão e planejamento das ações, reuniões com as              

coordenações, elaboração dos questionários e sensibilização dos participantes. A sua estrutura           

contempla: 

a) as fontes, de onde os dados serão buscados e quem os fornece; 

b) questões a serem aplicadas baseadas nas dimensões do SINAES; 

Na etapa de desenvolvimento aplica-se a avaliação dos docentes, realizando a análise            

das informações, contemplando: 

a) indicadores a que o objeto de pesquisa se refere; 

b) avaliação quantitativa e qualitativa dos descritores. 

Na terceira e última etapa, a consolidação é a aplicação da avaliação institucional e              

divulgação dos resultados, contendo: 

a) indicadores a que o objeto de pesquisa se refere; 

b) avaliação quantitativa e qualitativa dos descritores; 

c) divulgação dos resultados, destacando as iniciativas para tomada de decisão. 

Com base nos resultados, as diretrizes foram definidas, a partir de metas e             

procedimentos para a tomada de decisão. As etapas citadas contemplou atividades listadas no             

quadro que segue. 

 

 

 



 
 
 

Quadro 1 – Atividades para autoavaliação 

PREPARAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

● Desenvolver a política de avaliação institucional da Horus Faculdades; 

● Definir um recurso para autoavaliação Institucional; 

● Elaborar e aplicar a pesquisa de autoavaliação da Instituição; 

● Coordenar o processo de autoavaliação da Instituição, analisar e encaminhar 

procedimentos aos envolvidos; 

● Colher e estruturar as informações contidas na autoavaliação da Instituição; 

● Implantação do recurso para autoavaliação com o intuito de promover a participação 

acadêmica e crescer com iniciativas para aperfeiçoamento da Instituição; 

● Acompanhamento na execução da pesquisa de autoavaliação, para elaboração de 

propostas para melhoria, a partir das necessidades percebidas; 

● Processamento das informações, análise e interpretação dos dados para fins de 

elaboração de relatórios parciais e finais; 

CONSOLIDAÇÃO 

● Apresentar os resultados a comunidade acadêmica e sensibilizar os envolvidos para 

o processo de avaliação da Instituição; 

● Organização de reuniões para tomar decisões com base nos resultados; 

● Elaborar o Relatório de Avaliação Institucional 

 

 

O trabalho de pesquisa de satisfação de 2017 foi estabelecido após uma reunião de              

colegiado para a formulação de questionários que foram disponibilizados com recurso online.            

Sendo eles para avaliação de infraestrutura e cursos de graduação e pós graduação. 

No primeiro semestre para avaliação dos docentes do curso de graduação foram            

disponibilizados 12 questões, respondidas pelos estudantes dos cursos de Administração,          

Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia Civil, Pedagogia e Sistemas de Informação. 

 

 

 



 
 
 

Quadro 2 – Pesquisa de avaliação dos Docentes de graduação 

INDICADORES CONCEITO 

Sim Não Eventualmente 

1 - Apresenta clareza e objetividade na exposição 

dos conteúdos abordados na disciplina? 

   

2 - Cumpre o horário das aulas?    

3 - É cordial, respeitoso e profissional?    

4 - Comparece a todas as aulas?    

5 - Elaborar avaliações compatíveis com o conteúdo 

da disciplina? 

   

6 - Possui domínio do conteúdo da(s) disciplina(s) 

que ministra? 

   

7 - Professor desperta o interesse dos acadêmicos 

pela disciplina e curso? 

   

8 - Prepara e organiza as aulas conforme conteúdo da 

disciplina? 

   

9 - Relaciona o conteúdo teórico da disciplina com a 

prática profissional do curso? 

   

10 - Você faria outra disciplina com esse professor 

(a)? 

   

11 - Utiliza recursos de forma adequada (mídia, 

audiovisuais, quadro etc) nas aulas? 

   

12 - Utilização de metodologias adequadas ao ensino 

da disciplina? 

   



 
 
 

 

No segundo semestre a avaliação dos docentes aconteceu para os cursos de graduação             

já mencionados e pós graduação, foram disponibilizadas 12 questões, os cursos de            

pós-graduação envolvidos foram:  

● MBA em gestão de equipes e vendas com ênfase em comunicação e Marketing; 

● MBA em programas atuais de treinamentos e populações especiais; 

● MBA pecuária leiteira com ênfase em biotecnologia aplicada a nutrição, produção de            

leite; 

● MBA em meios e métodos atuais de treinamento; 

● Pós graduação em Dança.  

A avaliação teve foco institucional, foram disponibilizadas 12 questões para avaliar a            

percepção da instituição em relação aos estudantes da faculdade, envolvendo os cursos de             

graduação e pós graduação.  

 

Quadro 3 – Pesquisa de avaliação institucional 

QUESTÕES INDICADORES 

Insuficiente Suficiente Muito bom Excelente 

Ambiente da Instituição     

Atmosfera Social     

Biblioteca     

Coordenação do seu curso     

Corpo Docente     

Opções de cursos      

Estudantes     

Laboratórios     



 
 
 

Reputação     

Serviços da secretaria e 
apoio 

    

Sistema de avaliação     

Infraestrutura     

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 EIXO 1 – PLANEJAMENTOS E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

2.1.1 Dimensão 8 - Planejamento e Autoavaliação 

 

A Horus Faculdades realiza as ações de planejamento e avaliação institucional por            

meio de três setores na instituição, sendo eles, Controladoria, Ouvidoria e Comissão Própria             

de Avaliação (CPA). A controladoria elabora o Planejamento Estratégico Institucional 2017 –            

2020 e a CPA a Avaliação Institucional 2015-2017. 

 

2.1.2 O Planejamento Estratégico Institucional  

 

Instrumento da área financeira da Horus faculdades e desenvolve um trabalho voltado            

a Sustentabilidade financeira com uma gestão conservadora baseada na atividade de uma            

entidade com fins lucrativos onde a gestão financeira é garantida mediante as mensalidades             

dos alunos, cursos de extensão e alugueis do espaço físico para comunidade, possibilitando o              

pagamento das despesas fixas e variáveis como também investimentos. Possui anualmente um            

planejamento estratégico a fim de estabelecer receitas para suprir as despesas, novos            

investimentos e lucratividade. A cada ano tem melhorado a receita financeira, graças ao             

crescimento do número de acadêmicos possibilitando novos investimentos no tocante à           



 
 
 

infraestrutura, destaca-se o investimento em manutenção nos campi para promover o           

bem-estar dos frequentadores, sendo aplicados sistemas de ar-condicionado, permitindo         

chegar a 100% de salas e laboratórios climatizados, investimento em iluminação LED a fim              

de promover o bem-estar dos acadêmicos e a redução no custo com energia elétrica.,              

investimentos em salas de aulas, carteiras e cadeiras confortáveis, renovação dos laboratórios            

de informática e atualização do acervo da biblioteca e buscando sempre uma melhor             

valorização financeira dos professores a fim de ter a disposição professores melhor            

qualificados e consequentemente melhorando a qualidade de ensino. 

Existe na instituição um acompanhamento sistemático e contínuo da área financeira           

para manter os níveis de resultado operacional e a continuidade de uma prestação de serviço               

eficiente, controles gerenciais são elaborados e analisados mensalmente para a continuidade           

do processo de sustentabilidade e equilíbrio financeiro. Ainda todos os dados são partilhados             

e discutidos entre a área financeira com a direção geral mensalmente. Para isso planilhas              

orçamentárias são confeccionadas mensalmente e analisadas juntamente com a Direção Geral           

sempre seguindo, com cronograma de execução específico, com o objetivo de orientar, de             

forma efetiva, as tomadas de decisões que irão garantir o retorno financeiro dos investimentos              

e a sua continuidade no mercado, ficando responsável pelo acompanhamento mensal o diretor 

financeiro da Instituição. 

Em busca de um crescimento responsável, a Instituição compõe na área financeira            

colaboradores de nível superior, que atua nas áreas de gerenciamento, de finanças e de              

planejamento. A sustentabilidade financeira é imprescindível para a Horus Faculdades e tem            

como predominância a longevidade de suas atividades. Nesse sentido, as metas propostas para             

o próximo ano, registradas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2017 - 2018, são              

elaboradas procurando garantir condições ao desenvolvimento sustentável da área financeira. 

As metas propostas procuraram consolidar um conjunto de ações, já existentes, que, ao             

longo dos últimos anos, vem se consolidando primeiramente com o equilíbrio financeiro e             

consequentemente com a lucratividade da atividade. 

A Horus faculdades têm implantado o setor de Controladoria que elabora relatório            

gerenciais e de avaliação Institucional onde são apresentadas informações em números,           

indicadores e de resultados demonstrando o desempenho dos períodos anteriores e projetando            

metas futuras até 2020. 



 
 
 

A apresentação dos resultados financeiros e econômicos encontra-se organizada no          

relatório onde são apresentados para os sócios mensalmente. Podemos concluir que a            

sustentabilidade financeira da Horus Faculdade apresenta harmonia e estabilidade de modo a            

continuar seu compromisso na oferta da educação superior de qualidade para a comunidade             

em que está inserida. 

Ouvidoria - Órgão responsável por receber manifestações, como reclamações,         

denúncias, elogios, críticas e sugestões dos acadêmicos, Instituições, entidades, comunidade          

em geral, quanto aos serviços e atendimento prestados pela Sociedade Educacional           

Pinhalzinho/Horus Faculdades. O processo tem o seguinte fluxo: recebe as manifestações, as            

analisa e as encaminha para os devidos setores, recomendando medidas possíveis para a             

solução ou a prevenção das falhas. Após ser examinada e respondida, a resposta é comunicada               

ao manifestante. Ela funciona como um canal de interlocução com o público. 

O objetivo é, a partir da manifestação, melhorar a qualidade do atendimento da Sociedade              

Educacional Pinhalzinho/Horus Faculdades, de forma que o manifestante possa se sentir           

satisfeito com os serviços oferecidos e ter suas necessidades atendidas. 

CPA - A Avaliação Institucional busca concentrar esforços para a consolidação da            

autoavaliação na Horus Faculdades, analisando o ensino e gestão contribuindo para a tomada             

de decisão mais assertiva no que diz respeito a qualidade da instituição, sempre em busca das                

melhores alternativas para melhorar os pontos fracos apontados nas avaliações. Neste sentido            

a Avaliação Institucional objetiva: 

a) Estabelecer uma ferramenta de autoavaliação institucional instruindo a produção         

de conhecimento da Horus Faculdades permitindo inspecionar as políticas de          

gestão e oportunizar a autonomia e participação para iniciativas construtivas; 

b) Acompanhar o desempenho da instituição considerando as análises das avaliações; 

c) Promover iniciativas junto a comunidade para sensibilizar quanto a importância e           

relevância da Horus Faculdades na formação e capacitação da sociedade; 

d) Socializar as informações decorrente da avaliação institucional para fortalecer a          

reputação da Horus Faculdades; 

e) Observar o andamento das ações pertinentes a tomada de decisão da instituição. 

A CPA é responsável pela avaliação institucional da Horus Faculdades nas sedes de             

Pinhalzinho e São Miguel do Oeste e leva em consideração a vivência acadêmica dos alunos,               

experiência profissional dos docentes, expectativa da sociedade em relação ao propósito da            



 
 
 

instituição e gestão comprometida com o desempenho de todos os envolvidos. Neste sentido,             

a CPA trabalha com o propósito de oferecer com a autoavaliação, estratégias de real              

importância para o aperfeiçoamento e fortalecimento da Horus Faculdades. Para a           

coordenação da CPA a instituição oferece espaço e recursos para realizar suas atividades e              

manter seus documentos organizados. A estrutura do processo de avaliação é baseado no             

SINAES, ou seja, em eixos/dimensões, sendo elas: 

● Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 do SINAES             

(Planejamento e Autoavaliação). Expõe as principais ações no processo avaliativo          

institucional, incluindo os relatórios elaborados pela CPA no período de avaliação. 

● Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: abrange a dimensão 1 do SINAES (Missão e             

o Plano de Desenvolvimento Institucional) e a dimensão 3 (Responsabilidade Social           

da Instituição). 

● Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: considera a dimensão 2 do SINAES (Políticas para o              

Ensino), a 4 (Comunicação com a Sociedade) e a dimensão 9 (Políticas de             

Atendimento aos Discentes). 

● Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende a dimensão 5 do SINAES (Políticas de              

Pessoal), a 6 (Organização e Gestão da Instituição) e a dimensão 10 (Sustentabilidade             

Financeira). 

● Eixo 5 – Infraestrutura: corresponde à dimensão 7 do SINAES (Infraestrutura Física). 

A CPA organiza os trabalhos seguindo as atividades que seguem:  

● Promover a implantação de uma ferramenta de avaliação institucional; 

● Desenvolver e aplicar a autoavaliação da Horus Faculdades; 

● Acompanhar o processo de autoavaliação, elaborar pareceres e encaminhar sugestões à           

gestão e corpo docente da Instituição; 

● Elaborar o relatório de avaliação institucional e encaminhar o mesmo aos           

responsáveis. 

Diante do mencionado, a elaboração de um plano de ação foi realizado,            

compreendendo o período de 2015 a 2017 

 

 

 

 



 
 
 

Quadro 4 - Cronograma de ação para avaliação da CPA 

ATIVIDADE ANO/SEMESTRE 

2014/1 2015/2 2016/1 2017/1 2017/2 

1. Elaboração do plano de ação 

para autovaliação institucional 
X     

2. Coordenação do plano de ação 

para realização dos trabalhos 

da CPA de acordo com as 

necessidades para manter uma 

base de informações acessível 

para manter a memória 

institucional 

X X X X X 

3. Elaboração de instrumentos 

para coleta de dados para 

análise de indicadores 

X X  X X 

4. Ações para aplicabilidade dos 

instrumentos para coleta de 

dados 

X X  X X 

5. Acompanhamento das ações 

necessárias para aplicação da 

avaliação institucional  

X X  X X 

6. Reuniões com coordenadores de 

cursos, controladoria e gestão 

acadêmica 

X X X X X 

7. Análise de dados para 

elaboração do relatórios da 

CPA 

X X   X 

8. Apresentação de resultados aos 

envolvidos na avaliação 

institucional 

X X   X 



 
 
 

9. Elaboração dos relatórios 

parciais e finais referente a 

autoavaliação institucional 

X X X X X 

 

2.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 Dimensão 1:  Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Missão: “Oferecer uma educação inovadora com qualidade no seu conteúdo e nos            

meios de ensino, buscando sempre a formação do cidadão e a contribuição para o              

desenvolvimento regional”. 

Acredita-se que a missão da Horus Faculdades se consolida a cada dia, à medida em               

que vai colocando no mercado novos profissionais nas áreas de abrangência dos cursos que              

possui. Somente nos últimos três anos, aproximadamente 250 jovens, (residentes no próprio            

município e municípios vizinhos) na área da Administração, Ciências Contábeis, Educação           

Física, Engenharia Civil, Sistemas de Informação e Pedagogia, jovens que trabalham           

atualmente nas empresas da região, modernizando, atualizando e criando alternativas para o            

desenvolvimento das empresas onde atuam. 

Desenvolvimento Institucional: A Horus Faculdades apresenta uma estrutura com         

inserção em duas sedes, sendo elas em Pinhalzinho e São Miguel do Oeste.  

Depois de dez anos de atuação no ensino superior na microrregião de Pinhalzinho             

(SC), onde construiu uma sólida trajetória, a instituição expandiu sua atuação para o             

município de São Miguel do Oeste. Sua sede situa-se nas dependências do Colégio Jesus              

Maria José, aprovada pela Portaria nº 478 de 12 de setembro de 2016, a Horus quer integrar a                  

realidade regional, oferecendo ensino superior de qualidade aferida pelo Ministério da           

Educação em diversas avaliações realizadas em Pinhalzinho. 

A Horus Faculdades nasceu, em Pinhalzinho, da visão empreendedora de empresários           

locais que perceberam a necessidade de uma instituição de ensino superior inovadora, focada             

no mercado: saber fazer e saber fazer pensar. O primeiro vestibular aconteceu em 2004. 

Esta mesma filosofia de ensino a Horus traz para a região de São Miguel do Oeste. Um                 

dos aspectos que trazem o empreendimento a região é pujança local da indústria, comércio,              



 
 
 

prestação de serviço e agricultura. A Horus traz a tradição no ensino superior regional, a               

inovação por seus métodos de ensino e a qualidade já aferida pelo MEC. 

No campus de Pinhalzinho, os Cursos de Educação Física, Ciências Contábeis e            

Sistemas de Informação figuraram entre o melhor de Santa Catarina, segundo melhor            

colocado e quinto melhor no estado, entre as instituições privadas. O Curso de Administração              

está entre os dez melhores, também entre as privadas e em 2017, a Horus Faculdades teve a                 

autorização do MEC para o curso de Licenciatura em Dança, formalizado pela PORTARIA             

Nº 482, de 29 de Maio de 2017, com conceito 4.  

Em São Miguel do Oeste, a Horus tem os cursos de Administração, Ciências             

Contábeis e Educação Física reconhecidos pelo MEC, todos com corpo docente altamente            

qualificado. 

 

2.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Com o intuito de desenvolver uma proveitosa comunicação com a sociedade e            

cumprir com sua parcela de responsabilidade social, a Horus Faculdades desenvolve um            

vasto programa de incentivo ao esporte na comunidade, estimulando e patrocinando eventos            

em vários municípios, com a colaboração dos professores e acadêmicos bolsistas. Pode-se            

citar como exemplo o programa Horus Saúde, com ações de cuidados à saúde da população,               

tais como aferição de pressão arterial, dosagem de glicose, pesagem e medição e medição de               

dobras cutâneas; torneio de mini handeboll, envolvendo muitos municípios vizinhos; torneio           

de voleibol , envolvendo diversas escolas dos municípios vizinhos; campeonatos de tênis de             

mesa; rua do lazer, realizado na Semana da Criança; projeto Torre de Escalada, em parceria               

com o Corpo de Bombeiro Comunitário.  

Também há intensa participação da Horus Faculdades, nos eventos promovidos pela           

ACIP (Associação Comercial e Industrial de Pinhalzinho). Todas essas participações são           

amplamente divulgadas nos meios de comunicação locais e regionais, quais sejam rádios e             

jornais que circulam nos municípios, além do site da própria faculdade.  

Em relação às bolsas de estudo, os alunos são contemplados com as bolsas do artigo               

170, 171, do Prouni e Unedu, de acordo com as características e exigências de cada uma                



 
 
 

delas. Além dessas a instituição também contempla com bolsas de estudo, alguns alunos que              

participam de times de futsal da Comissão Municipal de Esportes, como uma forma de              

incentivar o esporte na comunidade.  

 

Quadro 5 - Lista dos bolsistas da Horus Faculdades 

BOLSA ALUNO VALOR DA BOLSA 

Art. 170 Clenir Marina Zimmer Sudbrack R$ 892,50 

Art. 170 Danielly Marina Zimmer Sudbrack R$ 521,25 

Art. 170 Ezequiel Ernesto Dalbosco R$ 175,50 

Art. 170 Lucas Mateus Luzzi R$ 262,50 

Art. 171 Isadora Grade Biasibetti R$ 1.020,00 

Art. 171 Karoline Menezes R$ 1.026,00 

Art. 171 Mateus Gonçalves dos Santos R$ 1.063,00 

Art. 171 Bruna Wendt Hansen R$ 530,00 

Art. 171 Renata Minusculi R$ 530,00 

Art. 171 Tais Renata Schineider R$ 530,00 

Art. 171 Viviane Macarello R$ 530,00 

TOTAL R$ 7.080,75 

 

A atuação da Horus  junto à comunidade, com ações de inclusão social, destacam-se             

também nos municípios do entorno, com programas como Horus Saúde, Mini Handebol, Mini             

Voleibol, atividades estas de inclusão de toda a comunidade. 

A preocupação com o desenvolvimento regional está implícita na missão da           

instituição. A Horus Faculdades atua na região  centro oeste de Santa Catarina,  abrangendo             

em média 22 municípios.  A  inserção  regional se dá  no ensino e na extensão, nas atividades                

de pesquisa e, principalmente na formação de profissionais para o mercado de trabalho. Prova              

disso é a  atuação da Horus em São Miguel do Oeste, município distante a 79 km. 

Como a Faculdade abrange uma grande região e é dessa região que vêm os              

acadêmicos, torna-se imprescindível que se conheça o mercado local e regional, suas            



 
 
 

carências e suas necessidades. Em vista disso, a Horus Faculdades mantém parcerias com             

empresas locais e regionais, participa de eventos em vários setores da economia e da             

sociedade, como por exemplo, a participação do Diretor de Ensino e de um membro da CPA,               

participarem da Reunião Estadual da Faixa de Fronteira do estado de SC a fim de colaborar na               

elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento e Integração da Faixa de            

Fronteira, órgão que busca integrar o oeste de SC às regiões fronteiriças com a Argentina. 

Tem ainda uma participação efetiva no esporte local e de alguns municípios, seus             

professores e acadêmicos prestam serviços voluntários às comunidades vizinhas e ao           

município sede. Também demonstra essa preocupação, quando seus alunos fazem visitas às            

empresas locais e da região, para conhecerem novas realidades, construindo novos           

conhecimentos, levando para a sala de aula e relacionando os conteúdos aos contextos             

visitados.  

A Horus Faculdades desenvolve um intenso trabalho de Responsabilidade Social          

junto à comunidade, principalmente de apoio ao esporte, mais notadamente nas categorias de             

base das mais diversas modalidades, incentivando os jovens e adolescentes à prática do             

esporte para uma vida saudável, longe das drogas e dos desvios sociais cujos estudantes estão               

constantemente expostos. As fotos abaixo demonstram alguns momentos desse trabalho,          

desenvolvido junto à comunidade. 

 

Figura 1: Trote solidário( alunos de Administração, doando alimentos a Entidades           

Beneficentes 2015). 

 

Fonte: Acervo Institucional, 2017. 

 



 
 
 

Figura 2: Em parceria com o Sesi, participando de campanha educativa na cidade de São               

Miguel do Oeste  (2015). 

 

              Fonte: Acervo Institucional, 2017. 

 

Foto 3: Acadêmicos do curso de Educação Física em atividade na “Rua do Lazer”, em               

Pinhalzinho/SC(2015). 

 

Fonte: Acervo Institucional, 2017. 

 



 
 
 

Foto 4: Participação da Equipe nos Jogos Universitários do Oeste., campeãs, com incentivo da 

Horus Faculdades, out.2015 

 

Fonte: Acervo Institucional, 2017. 

 

Foto 5: Conquista das medalha de bronze no campeonato Estadual de Voleibol   nov-2015 

 

Fonte: Acervo Institucional, 2017. 

 



 
 
 

Foto 6: Visita de alunos de escolas públicas ao laboratório de anatomia da IES. Este               

laboratório fica à disposição das escolas locais (2015) 

 

  Fonte: Acervo Institucional, 2017. 

 

Foto 7: Estudantes de Sistemas de Informação participando com “automação em aviário”, no             

Itaipu Rural Show. Trata-se de uma criação dos estudantes para diminuir o trabalho na              

avicultura (2016). 

 

 Fonte: Acervo Institucional, 2017. 



 
 
 

A Horus tem o comprometimento com a comunidade local e regional, promove e             

incentiva eventos gratuitos para a promoção da disseminação do conhecimento e lazer às             

comunidades. Neste sentido, no dia 21 de maio de 2016, a Horus Faculdades realizou o               

espetáculo de dança “Avenida Central”, no Centreventos de Pinhalzinho e a apresentação            

gratuita, foi idealizada pelos acadêmicos do curso de Pós-Graduação em Dança da Horus             

Faculdades, com a coreografia da professora do curso e bailarina, Paola Zonta. 

No incentivo à disseminação do conhecimento, para marcar a data do Dia da Indústria,              

no dia 25 de maio a Horus sediou o evento para comunidade e acadêmicos, onde a Acip/CDL                 

em parceria com a Vice Presidência regional Oeste da Fiesc- Federação das Indústrias de              

Santa Catarina Waldemar Antonio Schmitz, trouxeram para Pinhalzinho o Seminário          

“Panorama da Economia, Cenários e Perspectivas; Apresentação do Observatório e Portal           

Setorial das indústrias e Como Melhorar a Produtividade na Empresa e Programa Brasil Mais              

Produtivo”. 

Com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos a construção do conhecimento a partir             

do cenário globalizado, na noite do dia 06 de junho de 2016, na Horus Faculdades foi                

realizado um painel com o tema Como Crescer em Tempos de Crise, em comemoração da               

Semana Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina. Realizado pelo Núcleo de            

Jovens Empreendedores (NJE) da Associação Comercial e Industrial de Pinhalzinho (ACIP),           

com o apoio da Federação das Associações Comerciais e Industrial de Santa Catarina             

(FACISC) e Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina (CEJESC).  

A Horus entende como acesso permanência e inclusão não só o valor acessível das              

mensalidades e dos descontos, mas também as oportunidades oferecidas aos acadêmicos           

através das Bolsas de Estudo do Programa Universidade para Todos (PROUNI), do Artigo             

170 e 171 (estaduais) do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), possibilitando a            

todos estudarem. Também tem no seu Plano do Trabalho para o próximo ano, oferecer             

monitoria para alunos com dificuldades de aprendizagem, das escolas dos municípios           

vizinhos.  

A Horus Faculdades, inserida no propósito de inclusão social, tem buscado alternativas           

de acesso e permanência também dos acadêmicos com deficiência, de modo a inseri-los no             

contexto universitário de igualdade para todos, realizando adaptação de conteúdos e avaliação            

diferenciada. Dos três acadêmicos deficientes, um já concluiu o curso de Educação Física e              

atualmente trabalha como Agente Educativo na Rede Municipal de Ensino. 



 
 
 

Não somente propiciar o acesso, mas também a acessibilidade aos estudantes,           

garantindo-lhes usufruir dos direitos de aprendizagem. A acessibilidade, além de          

arquitetônica, deve ser também atitudinal, isto é, perceber o outro sem preconceito, sem             

nenhum estereótipo, sem estigma, sem discriminação de qualquer tipo. A acessibilidade           

atitudinal também vem acompanhada da acessibilidade pedagógica, quando esses acadêmicos          

são vistos pelos programas e pelos professores e gestores, como estudantes com todos os              

direitos respeitados, sejam eles de acesso à estrutura física ou de acesso às ações pedagógicas               

desenvolvidas no interior da instituição. 

A permanência na instituição é estimulada pelos professores, coordenadores, Serviço          

de Apoio aos Estudantes (SAE), quando estimulam o aluno a não desistir, oferecendo-lhe             

prazos e descontos (quando a dificuldade for financeira) e ajuda pedagógica, adaptação de             

conteúdos e orientação (quando a dificuldade for de aprendizagem). 

Assim, os gestores da Horus Faculdades, juntamente com seus coordenadores de curso            

e SAE, preocupam-se com a mobilidade, o rendimento e a avaliação dos estudantes,            

garantindo: 

Na área arquitetônica: 

● Rampas de acesso à entrada da Instituição; 

● Rampas de acesso às salas de aula e área de circulação; 

● Banheiro adaptado à cadeira de rodas; 

● Portas de entrada e saída bem amplas, permitindo grande mobilidade; 

● Acesso à biblioteca com porta ampla; 

Na área pedagógica: 

● Planejamento da disciplina com vistas a contemplar alunos com deficiência; 

● Existência, no Plano da Disciplina, de conteúdos referentes à educação ambiental,          

direitos humanos, relações étnico-raciais e cultura afro – brasileira, indígena e           

africana, na medida em que se insere em conteúdos afins; 

● Avaliação diferenciada para alunos com dificuldades de aprendizagem; 

● Acompanhamento, pelo professor e coordenador pedagógico, do rendimento do        

aluno frente aos conteúdos; 

● Ausência de qualquer tipo de barreira metodológica que possa dificultar a           

aprendizagem, e a inclusão desse aluno (textos adaptados, provas orais, produção          

oral de resumos); 



 
 
 

● Respeito ao tempo de aprendizagem de cada um; 

● Oferecimento de oportunidades iguais, incentivando os alunos deficientes a        

superar desafios, realizando adaptações curriculares. 

Na área financeira: 

● Descontos ou prazos para o pagamento de mensalidades atrasadas.     

Na área pessoal:  

● Atendimento e acompanhamento psicológico. 

A instituição promove a Coleta Seletiva do lixo produzido no seu interior, bem como              

estimula os acadêmicos a utilizarem garrafas individuais ao invés de copos descartáveis.            

Através de lembretes escritos colocados nas paredes das salas e banheiros, estimula o uso              

racional da água e da energia elétrica. 

Existência de projetos e ações para a promoção da sustentabilidade socioambiental na            

gestão da IES, em 2016, a Horus Faculdades fechou parceria com o Grupo Amigos do Meio                

Ambiente (GAMA), para o lançamento da campanha “Seja Sustentável”. O GAMA é uma             

associação sem fins lucrativos, fundada em 1996 e que atua desde então em Pinhalzinho-SC              

em prol do meio ambiente e educação ambiental. 

 

Figura 1: Projeto Seja Sustentável na Horus Faculdades 

 

                           Fonte: Acervo Institucional, 2017. 



 
 
 

Na parceria com o GAMA a Horus Faculdades hoje é ponto de coleta do óleo de                

cozinho usado, este é recolhido pelo Verde Vida de Chapecó -SC. É de extrema importância               

essa coleta para possibilitar a população que não tem uma destinação para seu óleo, descartar               

o mesmo de forma adequada e responsável, pois o descarte incorreto, como no ralo, vaso               

sanitário ou diretamente no solo pode acarretar em sérios danos ao meio ambiente, e, quando               

falamos em meio ambiente, não falamos só em ar, água... Falamos em danos a nós mesmos,                

seres humanos, pois descartando incorretamente podemos, por exemplo, na água, estar           

contaminando um milhão de litros de água potável, que é o equivalente ao que uma pessoa                

consome em 14 anos de vida, ou ainda um outro exemplo prático é a questão de despejar na                  

pia, esse óleo vai na tubulação, se acumula ali e retém resíduos, entope a rede de esgoto e o                   

fluxo da água, causando problemas de higiene, sem falar que atrai insetos, baratas, ratos, entre               

outros que são transmissores de doenças que podem levar o ser humano a morte. 

Levando em conta a importância dessa destinação correta ao GAMA, o mesmo fez             

uma parceria com a Associação Verde Vida de Chapecó-SC, que vem buscar esse óleo              

arrecadado em Pinhalzinho-SC e leva a sua organização sem fins lucrativos e o utiliza para               

produzir biodiesel, que após vendido, se torna renda para trabalharem com oficinas            

socioeducativas nos bairros carentes de Chapecó, como o bairro São Pedro e Bom Pastor. O               

Verde Vida além de trabalhar com essas oficinas socioeducativas, desenvolve também           

trabalhos sociais, de fortalecimento de vínculos e convivência educativa, além de trabalhar na             

área ambiental. Esse trabalho desenvolvido pelo GAMA é totalmente voluntário. 

 

Figura 2: Coleta de óleo de cozinha usado na Horus Faculdades 

 

                             Fonte: Acervo institucional, 2017.  



 
 
 

Na disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), ministrada pela           

professora Renata da Silva, os alunos de Pedagogia desenvolveram ferramentas pedagógicas           

com o uso da tecnologia para serem trabalhadas na APAE de Pinhalzinho SC, as ferramentas               

foram aplicadas a partir de Setembro de 2017 com o intuito de diferenciar e envolver os                

alunos da APAE em atividades de ensino e aprendizagem, foi criado um jogo QUIZ de               

perguntas e respostas acerca de um tema, o QUIZ contém figuras ilustrativas para facilitar o               

processo de aprendizagem, também foram escritos livros de historinhas, contendo imagens e            

um texto ilustrativo, todas as historinhas foram criadas pelos alunos de pedagogia e             

disponibilizadas digitalmente. 

 

Foto 8: Alunos da APAE usando o QUIZ produzido pelos acadêmicos do curso de Pedagogia 

 

     Fonte: Acervo institucional, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Foto 9: Alunos da APAE usando o QUIZ produzido pelos acadêmicos do curso de Pedagogia 

 

      Fonte: Acervo institucional, 2017.  

 

Em 2015, Pinhalzinho vivenciou uma epidemia com o fogo do mosquito da dengue             

(Aëdes aegypti) e com o objetivo de facilitar a gestão pública junto com a secretaria da Saúde,                 

a empresária Elisabete Jussara Bach, proprietária da empresa JB Software lançou a ideia de              

desenvolver um aplicativo para o monitoramento do foco da dengue, o mesmo foi aceito              

como um desafio pela coordenação do curso de Sistemas de Informação e lançado aos alunos               

do curso, de início um grupo de alunos começou no projeto como atividade complementar e               

depois o aluno Rodrigo Bernardi assumiu o desenvolvimento do aplicativo.  

Quando começou a ser desenvolvido a ideia era somente monitoramento do foco da             

dengue, entretanto, com a evolução do projeto, deslumbrou-se a possibilidade de ser um app              

genérico, para ajudar a resolver qualquer problema encontrado pela comunidade, fazendo com            

que a Gestão Pública tivesse mais acesso às reclamações, bem como com as respostas e               

resultados das análise dos dados. Todos os problemas podem ser catalogados e analisados em              

tempo real. 

No dia 12 de Setembro de 2017, o app foi apresentado para autoridades do município               

de Pinhalzinho, entre eles o Prefeito Mário Afonso Woitexem, Secretário da Saúde (NOME),             

representantes da Instituição Horus Faculdades e para a empresária Elisabete Jussara Bach. O             



 
 
 

aplicativo foi elogiado e aprovado para teste imediato, o interesse é colocá-lo para funcionar              

no primeiro ciclo de 2018. 

 

Figura 3: Apresentação do app para auxiliar no combate a dengue 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 
 
 

O aplicativo desenvolvido por acadêmico da Horus Faculdades vai ajudar no           

monitoramento dos focos do mosquito transmissor da doença, especialmente agora com a            

chegada do verão. A Horus Faculdades em parceria com a JB Software de Pinhalzinho              

desenvolveram um aplicativo para contribuir no combate ao mosquito da dengue. O aplicativo             

foi desenvolvido pelo acadêmico da instituição Rodrigo Bernardi. A apresentação oficial do            

aplicativo ocorreu na noite desta quarta-feira (13), na Horus Faculdades e contou com a              

presença do prefeito Mário Afonso Woitexem, secretário de saúde Elmo Zanchet, dos            

diretores da Horus Faculdades Cesar Lunkes e Sergio Mazonetto que também é secretário de              

administração, coordenadora do curso de sistemas de informação, professor Renata Silva,           

coordenador da ação contra a dengue, Claudir Kolett, além de outras lideranças comunitárias             

e da saúde pública municipal. 

O aplicativo visa apresentar em tempo real o comportamento dos focos do mosquito             

transmissor da dengue. Além disso, o aplicativo poderá ser adaptado para outros objetivos que              

demandem de monitoramento, especialmente na área de saúde. 

O prefeito de Pinhalzinho, Mário Afonso Woitexem, elogiou a iniciativa da Horus            

Faculdades e JB Software. Segundo ele, essa atividade vai ajudar toda a população do              

município, facilitando o trabalho dos agentes de endemias e da Secretaria de Saúde. “Temos o               



 
 
 

verão que está chegando e precisamos estar preparados. Todo esforço deve continuar, seja da              

prefeitura, seja da comunidade”, ressaltou Woitexem. 

O diretor da Horus Faculdades, professor Cesar Lunkes, agradeceu a oportunidade de            

estar ao lado da JB Software no desenvolvimento do aplicativo. “A ciência precisa dar              

contribuições práticas para comunidade. E isso vem ao encontro daquilo que a Horus se              

propõe: unir a teoria e a prática; o saber pensar e o saber fazer”, comentou. 

A semana acadêmica do curso de Sistemas de Informação trouxe para os acadêmicos             

assuntos e atividades de entretenimento para construir pensamentos crístico. e uma maior            

interação entre os alunos do curso, além de interação com o público externo.No dia 21 de                

novembro, aconteceu o primeiro campeonato de CS - Counter Strike em parceria com a SSH               

Informática. A ideia foi trazer um momento de descontração e entretenimento para os alunos              

que gostam de jogos digitais. 

No dia 22 de novembro de 2017, na semana acadêmica do curso de Sistemas de               

Informação, o convidado Gustavo Damschi trouxe o tema “Como transformar uma ideia em             

negócio”. Jovem empreendedor de Chapecó, atualmente é Diretor Administrativo na empresa           

Elo Ideias, Diretor de Tecnologia e Inovação na empresa Associação Comercial e Industrial             

de Chapecó (ACIC) Chapecó, Facilitador na empresa Gustavo Dam, Administrative Director           

na empresa Federação Catarinense de Xadrez (FCX), Professor na Universidade Unochapecó,           

Organizador na empresa Startup Weekend Chapecó, Presidente na empresa Clube de Xadrez            

de Chapecó, Conselheiro Fiscal na empresa Deatec - Polo Tecnológico do Oeste Catarinense             

e Coordenador de Marketing na empresa Núcleo das Empresas de Tecnologia da Informação             

e Comunicação (NTIC) da ACIC Chapecó . Trouxe para os alunos de Sistemas de Informação               

um assunto relevante para o momento, colocando a visão pessoal dele e demonstrando como              

ser um empreendedor de sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Foto 10: Gustavo Damaschi na semana acadêmica do curso de Sistemas de Informação 

  
Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

 

A Semana Acadêmica de Administração e Ciências Contábeis é um evento para os             

acadêmicos dos respectivos cursos e convidados, caracterizado como espaço para integração,           

preparado para reunir acadêmicos em atividades de extensão, visando o desenvolvimento           

profissional e pessoal, neste sentido, no dia 19 de setembro de 2017, o curso de               

Administração e Ciências Contábeis promoveram palestras direcionadas a profissão. O evento           

teve o intuito de aprimorar conhecimentos contribuindo para a formação dos futuros            

profissionais administradores e contadores, além de compartilhar experiências e saberes,          

promovendo a integração entre os alunos, administradores, contadores e empresários da           

região de abrangência da Horus Faculdades. 

No dia 17 de outubro de 2017, o curso de Pedagogia e Educação Física realizou uma                

apresentação para Identificar as diferentes deficiências e suas principais características;          

Conscientizar sobre as principais formas de prevenção das deficiências; O evento aconteceu            

de forma de Palestra e foi realizado pela equipe multidisciplinar da APAE de Pinhalzinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Foto 11: Palestra prevenção de deficiências para os cursos de Pedagogia e Educação Física 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 
 

"Um Novo Horizonte de Possibilidades a partir da Educação Inclusiva e as limitações             

no processo de ensino e aprendizagem. " Possibilidades e Impasses, este foi o tema abordado               

em palestra no dia 08 de novembro de 2017 promovido pelo curso de Pedagogia junto a                

Secretaria Municipal da Educação. 

A palestra teve como objetivo, salientar sobre a importância da inclusão; 

Identificar quais as limitações encontradas para que ocorra a aprendizagem em alunos com             

deficiências inclusos; O evento se estendeu a público externo envolvendo professores da rede             

municipal. 

 

Foto 12: Palestra “Um Novo Horizonte de Possibilidades a partir da Educação Inclusiva e as               

limitações no processo de ensino e aprendizagem” 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 



 
 
 

O palestrante foi o mestre em neurociências, professor Edson Lopes, o evento foi             

aberto com a apresentação da peça teatral “Anita Garibaldi”, realizada por alunos da APAE de               

Pinhalzinho. 

Edson Lopes falou aos professores e acadêmicos sobre “Um novo horizonte de            

possibilidades a partir da educação inclusiva e as limitações no processo de aprendizagem:             

possibilidades e impasses”. Segundo Lopes, a escola e os professores precisam se preparar             

ainda mais para receber alunos com deficiência, principalmente intelectual. 

“A inclusão passa pelo preparo da educação, principalmente no aspecto pedagógico”,           

ressalta. “É preciso, com pessoas que estão com deficiência intelectual, despertar áreas do             

cérebro que podem estar pouco desenvolvidas”, recomenda. 

O diretor da Horus Faculdades, Sergio Mazonetto, na abertura da programação           

agradeceu a presença dos professores e da direção da Apae. Enalteceu o trabalho realizado              

pela escola especial, ressaltando a importância do tema para debate com a sociedade. 

 

Foto 13: Apresentação da peça teatral “Anita Garibaldi” 

 
Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

No dia 23 de novembro, no auditório da Horus Faculdades aconteceu a palestra             

Distúrbios de Aprendizagem, com o intuito de diferenciar distúrbios de aprendizagem de            

dificuldades de aprendizagem, identificar os principais distúrbios do aprendizagem e suas           

principais características. O evento foi realizado em parceria com a APAE de Pinhalzinho que              

disponibilizou a fonoaudióloga para a Palestra. 

 

 



 
 
 

Foto 14: Palestra Distúrbios de Aprendizagem 

 

              Fonte: Acervo institucional, 2017. 

Com o objetivo de integrar os acadêmicos da Horus Faculdades, foi oferecido espaço             

para os talentos da Horus, onde eles se apresentaram proporcionando um momento cultural na              

Instituição. 

 

Figura 4: Divulgação das apresentações dos talentos da Horus Faculdades 

 

                                            Fonte: Acervo institucional, 2017. 



 
 
 

Foto 15: Intervalo das aulas com apresentações musicais dos alunos da instituição 

 

                                        Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

No dia 02 de Dezembro de 2017, o Curso de Educação Física realizou a mostra de                

dança promovido pelos acadêmicos do curso, onde foram convidados grupos, escolas,           

departamento de cultura das cidades da área de atuação da Horus faculdades criando             

condições dos envolvidos realizarem as apresentações em Pinhalzinho-SC. Com este trabalho           

o curso conseguiu envolver a comunidade e conhecer o trabalho voltado à promoção de              

eventos.  

 

Foto 16: Mostra de dança promovida pelos alunos do curso de Educação Física da Horus               

Faculdades 

 

                                    Fonte: Acervo institucional, 2017. 



 
 
 

No dia 2 de dezembro de 2017, no município de Saudades/SC, aconteceu os Jogos              

Abertos de Leo Clube (JALC) realizado com intuito de aproximar os acadêmicos do Curso de               

Educação Física com os clubes de serviço, dando experiência na organização esportiva,            

arbitragem nas modalidades de voleibol, futsal, tênis de mesa e jogos de mesa. 

 

Foto 17: JALC em Saudades/SC 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

No dia 18 de novembro de 2017, em Pinhalzinho/SC, o Curso de Educação Física              

promoveu o VII Festival de Minihandebol, o objetivo do evento foi atender as necessidades              

de se criar uma atividade esportiva iniciadora na modalidade de Handebol. Na Região (Oeste)              

abrangência da Horus Faculdades tem tido uma receptividade muito grande e como prática             

esportiva é de grande importância, pois tem uma clientela infantil, possibilitando aos            

profissionais de Educação Física condições de despertar na criança hábitos saudáveis através            

de um esporte mundialmente aceito e muito querido no Brasil. 

 

Foto 18: VII Festival de Minihandebol 

  
Fonte: Acervo institucional, 2017. 



 
 
 

No Dia 11 de novembro de 2017, o Curso de Educação Física promoveu o VI               

Programa de Atividades de Recreação, Lazer e Saúde (VI PARLAS), o evento aconteceu na              

cidade de Maravilha/SC, aproximando acadêmicos do Curso com as escolas ou projetos para             

uma sensibilização de alunos e professores através de atividades com sequências pedagógicas,            

atendendo (preferencialmente) crianças em situação de risco pessoal e social, envolvendo           

obrigatoriamente os alunos matriculados na rede de ensino Centro de Educação Monteiro            

Lobato e EEB Jucelino. 

Dentre os objetivos deste programa, destacam-se:  

● Propiciar a contextualização dos conhecimentos adquiridos no Curso de         

Educação Física voltados para a promoção da saúde e qualidade de vida; 

● Integrar a comunidade interna e externa da Horus Faculdades, através dos           

projetos de extensão que atendam os interesse e anseios da comunidade           

voltados para a melhoria da saúde; 

● Buscar a conscientização da população para necessidade de melhorar o lazer e            

a qualidade de vida; 

 

Foto 19: VI Programa de Atividades de Recreação, Lazer e Saúde 

  
Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

Em outubro de 2017, aconteceu na Praça do Lago da cidade de Pinhalzinho/SC, a Rua               

de Lazer Horus Faculdades, o atendimento contou com auxílio dos acadêmicos de Educação             

Física para uma população de 05 a 14 anos, proporcionando uma lazer orientado às crianças               

com objetivo de oferecer aos alunos, orientação para organização de eventos e proporcionar             



 
 
 

um movimento de lazer sem utilização de “tecnologias”, considerando o cenário atual no             

desenvolvimento de crianças e adolescentes. As atividades envolvidas foram: 

● Atividades esportivas e recreativas; 

● Mini quadras; 

● Mini futebol; 

● Mini Voleibol; 

● Mini Tênis; 

● Tênis de mesa; 

● Pula tábua; 

● Perna de pau; 

● Skate; 

● Pula corda; 

● Jogo de bolita; 

● Peteca; 

● Aeróbica; 

● Orientação sobre atividade física; 

● Bola de borracha e 

● Avaliação psicomotora dos 0 aos 6 anos 

Todas as atividades foram orientadas por profissionais da Educação física em tendas            

instaladas no local. 

 

Foto 20: Rua de lazer na praça do Lago em Pinhalzinho/SC 

 

              Fonte: Acervo institucional, 2017. 



 
 
 

 

Em Junho de 2017 o Curso de Educação Física realizou a 7ª edição do Festival               

Minivoleibol da Horus Faculdades. 

Foto 21: 7ª edição do Festival Minivoleibol da Horus Faculdades 

 
 Fonte: Acervo institucional, 2017. 

Em Julho de 2017, o curso de Educação Física da Horus Faculdades promoveu o 1º               

Festival de Tênis de Mesa na cidade de Pinhalzinho/SC. 

 

Foto 22: 1º Festival de Tênis de Mesa 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

Os eventos promovidos pelo Curso de Educação Física, tem por finalidade, estimular a             

participação dos adolescente em atividades esportivas e recreativas, visando ampliar as           

perspectivas de uma qualidade de vida. Além de buscar conquistar o respeito das demais              

gerações, sensibilizar a sociedade para novas formas de participação. 



 
 
 

Em novembro de 2017 na cidade de Saudades/SC aconteceu a Etapa Regional de             

Futevôlei, o evento buscou aproximar a Horus Faculdades da comunidade regional e            

proporcionar experiência aos acadêmicos do Curso de Educação Física em organização e            

arbitragem da modalidade esportiva futevôlei. 

Em setembro de 2017 na cidade de Nova Erechim/SC ocorreu o Festival de voleibol              

de Nova Erechim. O evento buscou aproximar a Horus Faculdades da comunidade regional e              

proporcionar experiência aos acadêmicos do Curso de Educação Física em organização e            

arbitragem da modalidade esportiva voleibol. 

 

Foto 23: Festival de voleibol de Nova Erechim 

  
Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

Em 2017 a Horus circulou em escolas da região para oferecer gratuitamente o curso de               

Finanças, ministrado pelo professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis Mauro            

Gottardi, o intuito foi aproximar os alunos das escolas à Instituição Horus e repassar              

princípios para educação financeira, promovendo a responsabilidade econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Foto 24: Curso de finanças ministrado pelo professor e coordenador Mauro Gottardi 

  

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

Ainda em 2017 com o intuito de contribuir para a formação de ensino de qualidade e                

uma carreira profissional, a Horus Faculdades criou o programa Balcão de Empregos, o             

mesmo é destinado à alunos da instituição, tem como principal objetivo direcionar e orientar              

seus alunos para o mercado de trabalho e contribuir com a sociedade com um oferta de mão                 

de obra qualificada. Através do cadastro digital em sua plataforma, permite que toda empresa              

com vagas em aberto e alunos da instituição possam publicar e encaminhar um e-mail para a                

instituição.  

 

 

 



 
 
 

Foto 25: Plataforma Balcão de Empregos disponível no site da Horus Faculdades            

<http://www.horus.edu.br> 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

2  EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Em relação às políticas de ensino, a faculdade, através de seu corpo diretivo e docente,              

incentiva a produção do conhecimento através de ações e atividades que envolvem a             

interdisciplinaridade e a integração dos diversos cursos, favorecendo a criação e inovação.           

Destaca-se nesse quesito, a Semana Acadêmica que envolve todos os cursos, quando há,             

nitidamente, conteúdos interdisciplinares, isto é, que servem às diferentes disciplinas e áreas            

do conhecimento. 

Todos os cursos de graduação da Horus Faculdades se sustenta em três pilares, sendo              

eles: Geração de conhecimento, metodologia de ensino e aprendizagem e avaliação. 

Geração de conhecimento - É a preparação do aluno para a construção de uma postura               

crítica, incentivando a pesquisa, sustentada pela graduação. A construção do conhecimento é            



 
 
 

buscada na integração dos diferentes saberes fomentando a concepção do ser investigativo            

que busca o avanço intelectual e a melhor solução para resolver problemas. 

Metodologia de ensino e aprendizagem - O quadro de docentes da Horus Faculdades é              

movimentado pela experiência profissional, o que agrega em sala de aula a vivência da              

profissão, trazendo uma visão mais realista do mercado que o acadêmico será inserido.             

Diálogo e prática são trabalhados para que o indivíduo seja participativo e construa sua visão               

crítica dialógica na ação da sua profissão.  

Avaliação - As avaliações são feitas por diagnóstico, pelo esforço e dedicação do aluno e               

acompanhadas ao longo do semestre para que os alunos tenho um melhor desempenho e              

consigam atingir a média satisfatória para conclusão da disciplina. Neste sentido, o objetivo             

das avaliações é promover o desenvolvimento e a autonomia dos acadêmicos de forma             

constante, aplicando métodos para melhorar a aprendizagem. 

Ao longo de cada curso existem as atividades práticas e de estágio com normas              

específicas de cada curso. O objetivo é garantir ao estudante a experiência, ainda, os              

acadêmicos com a prática das atividades complementares, viagens de estudo, congressos,           

simpósios, cursos de extensão entre outras situações conseguem vivenciar a sua área de             

atuação. As atividades são supervisionadas, sendo observadas e analisadas para interpretar a            

prática do discente. 

A partir deste cenário, a Horus Faculdades de Pinhalzinho-SC em 2017 contou com 7              

cursos de graduação com oferta regular, distribuídos em 5 bacharelados e 2 licenciaturas; 6              

cursos de Pós-Graduação sendo 4 Lato Sensu, e 2 MBA - Master in Business Administration.               

No quadro abaixo, os cursos de graduação atualmente oferecidos pela Horus Faculdades e o              

respectivos números de alunos matriculados. 

 

Quadro 6 - Número de alunos matriculados por cursos de graduação - 2017 

CURSO Nº DE MATRÍCULAS 

Administração 74 

Ciências Contábeis 80 

Sistemas de Informação 40 



 
 
 

Educação Física Bacharelado 30 

Educação Física Licenciatura 64 

Engenharia Civil 43 

Pedagogia 17 

Total de alunos ativos em 2017 348 

 

Formas de ingresso: De acordo com o inciso II do Art. 44 da LDB, prevê que os cursos de                   

graduação, são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e              

tenham sido classificados em processo seletivo. 

Em consonância com o previsto na LDB, o Regimento Geral, em seu Art. 92: A               

admissão aos cursos mantidos pela HORUS far-se- á em atendimento às seguintes condições: 

I – Nos cursos de Graduação e/ou Tecnólogo – candidatos que tenham concluído 

curso de nível médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo             

ou que sejam portadores de diploma de curso superior, devidamente registrado. 

Desta forma, o acesso pode ocorrer através de: 

1) Vestibular 

2) Ingresso especial – vagas remanescentes 

3) Prouni 

4) Transferência Externa 

5) Portador de Diploma de Curso Superior 

6) ENEM 

7) Candidatos com idade superior a 30 anos podem optar por realizar somente a              

redação, como forma de incentivo e simplificação do processo de ingresso. 

m) Título conferido: Bacharel em Engenharia. 



 
 
 

Outras disciplinas, de livre escolha do aluno dentre as disciplinas oferecidas nos cursos             

da HORUS FACULDADES, havendo disponibilidade de vagas, serão anotadas no histórico           

escolar. 

O dimensionamento do curso, como atribuição de cada instituição, esta definida 

neste projeto pedagógico, atendendo ao estabelecido na Resolução CNE/CES n o . 2,             

de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à                

integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

Quanto ao conteúdo, objetivos e o perfil desejado dos egressos as diretrizes            

curriculares para o curso de graduação em Engenharia (Resolução CNE/CES No. 11 DE             

11/03/2002) recomenda o agrupamento de disciplinas em “conteúdo básico”, com cerca de            

30% da carga horária mínima (parágrafo primeiro do Art. 6 o .), que deve versar sobre um                 

conjunto de tópicos enumerados. Recomendam “um núcleo de conteúdos profissionalizantes”          

com cerca de 15% da carga horária mínima (parágrafo terceiro do Art. 6 o .) e também um                  

“núcleo de conteúdos específicos” (parágrafo quarto) que devem caracterizar a respectiva           

modalidade, de livre escolha por parte das IES (disciplinas optativas, atividades           

complementares e estágio obrigatório se inserem neste conteúdo). 

Prevêem ainda os estágios curriculares obrigatórios, com CH não inferior a 160 horas             

bem como o Trabalho de conclusão de curso. Para atender as exigências do CREA o curso                

adota carga horária de estágio não inferior a 300 horas. 

 

Forma de acesso ao curso: De acordo com o inciso II do Art. 44 da LDB, prevê que os                   

cursos de graduação, são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou              

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. 

Em consonância com o previsto na LDB, o Regimento Geral, em seu Art. 92: A               

admissão aos cursos mantidos pela HORUS far-se- á em atendimento às seguintes condições: 

 



 
 
 

I – Nos cursos de Graduação e/ou Tecnólogo – candidatos que tenham concluído curso              

de nível médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo ou que sejam               

portadores de diploma de curso superior, devidamente registrado. 

Desta forma, o acesso pode ocorrer através de: 

1) Vestibular : Forma de ingresso no qual o aluno deve realizar prova objetiva e/ou               

redação para ingresso no Ensino Superior. 

2) Ingresso especial – vagas remanescentes: Havendo vagas não preenchidas no           

vestibular, a HORUS oferece o ingresso especial que consiste na elaboração de uma Redação              

sobre tema definido pela coordenação do Vestibular. 

3) Prouni: O aluno contemplado com Bolsa do PROUNI tem ingresso garantido, desde             

que obedeça as datas definidas pelo calendário acadêmico para efetivação da matrícula. 

4) Transferência Externa: A Transferência Externa é a condição de alunos           

provenientes de cursos idênticos ou afins, mantidos por estabelecimentos nacionais. O           

candidato deverá protocolar requerimento na Secretaria Acadêmica. 

5) Portador de Diploma de Curso Superior: Após a realização do processo seletivo             

regular, existindo vagas remanescentes nos cursos, os interessados podem requerer matrícula           

com apresentação de diploma de curso superior. O pedido deve ser feito dentro de prazo               

divulgado pela HORUS, considerando-se a disponibilidade de vagas no curso solicitado. 

6) ENEM – O candidato pode apresentar o boletim de desempenho no ENEM de              

qualquer dos anos, substituindo a parte objetiva da prova e realizando apenas a redação. 

7) Candidatos com idade superior a 30 anos podem optar por realizar somente a              

redação, como forma de incentivo e simplificação do processo de ingresso. 

 

No ano de 2016, a Semana Acadêmica teve como título: Semana do Conhecimento             

Científico, que contou com uma extensa programação envolvendo, além de todos os            

acadêmicos, professores e funcionários, a comunidade local e de municípios vizinhos. Nesta            

semana ocorreram palestras diversas, as quais foram abertas às escolas da região e             

empresários locais.  



 
 
 

Para fazer justo ao título do evento, a pesquisa também teve seu lugar: através da               

apresentação de Artigos Científicos, os acadêmicos puderam expor seus trabalhos de pesquisa            

em banners, que após a explanação, ficaram expostos no hall da instituição. 

O evento tem o intuito de aprimorar conhecimentos contribuindo para a formação dos             

futuros profissionais administradores e contadores, além de compartilhar experiências e          

saberes, promovendo a integração entre os alunos, administradores, contadores e empresários           

da região de abrangência da Horus Faculdades. 

A Semana do Conhecimento envolve todos os cursos da faculdade, Administração,          

Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia Civil, Sistemas de Informação e Pedagogia,           

e é um evento para os acadêmicos dos respectivos cursos e convidados, caracterizado como              

espaço para integração, preparado para reunir acadêmicos em atividades de extensão, visando            

o desenvolvimento profissional e pessoal.  
 
Figura 26: Programação da semana do conhecimento - Administração e Ciências Contábeis 

 

 
Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 



 
 
 

Figura 27: Semana do conhecimento - Administração e Ciências Contábeis 

 

 
Fonte: Acervo institucional, 2017. 

Figura 28: Programação da semana do conhecimento - Educação Física 

 
Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Figura 29: Semana do conhecimento - Educação Física 

 
Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

Figura 30: Semana do conhecimento - Sistemas de Informação 

 
Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 
 
 



 
 
 

Figura 31: Programação da semana do conhecimento - Engenharia Civil 
 

 
Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 
Em 2017, no dia 9 de agosto, os acadêmicos do Segundo período do Curso de               

Sistemas de Informação participaram da palestra com professor da Universidade de São            

Paulo, Marcos Fava Neves. O tema foi o cenário e as perspectivas para o agronegócio. O tema                 

economia regional é abordado na disciplina de Economia, ministrada pelo professor Fabiano            

Rambo. Na palestra os acadêmicos obtiveram conhecimentos sobre o “motor” da economia            

regional, bem como tiveram a oportunidade de vislumbrar as novas tendências e o uso da               

tecnologia para agricultura, em especial de precisão com auxílio de softwares específicos para             

melhorar a produção e produtividade nas propriedades rurais. 

 

Figura 32: Alunos de sistemas de informação com o professor da Universidade de São Paulo, 
Marcos Fava Neves. 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 



 
 
 

As atividades complementares em 2017 para a terceira, quarta, quinta e sexta fase dos              

cursos de Administração, Ciências Contábeis e Sistemas de Informação começaram o ano            

desafiando os alunos, foi adotado os jogos empresariais para os acadêmicos simularem o             

ambiente empresarial em diversos setores, analisando dados e situações para tomar decisões,            

o jogo é realizado em equipe e cada uma acumula pontos de acordo com as decisões mais                 

assertivas que são tomadas, todo o cenário demonstra aos alunos a importância da tomada de               

decisão em uma organização, onde, uma estratégia mal elaborada pode tirar a empresa do              

topo. O coordenador da atividade complementar é o professor Everton Prado. 

 

Figura 33: Primeiro dia dos jogos empresariais 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 



 
 
 

Para o primeiro e segundo período do curso de sistemas de informação, as atividades              

complementares envolveram os segmentos de robótica e sistema operacional Linux, as           

atividades foram desenvolvidas pelos professores Rafael Variani e Ilvacir Franceschini.  

Em junho de 2017, os alunos participaram do Fast Instal Linux, este curso foi iniciativa               

dos próprios alunos do primeiro período de Sistemas de Informação, nesta atividade            

conheceram os fundamentos e administração do sistema operacional Linux. Foram          

convidados para esta atividade dois profissionais do ramo, Fábio Covatti (Especialista em TI e              

Entusiasta Linux) e Volberto Cavazotto (Especialista em Tecnologia da Informação - TI,            

desenvolvedor e administrador Linux). 

 

Figura 33: Primeiro Fast Install Linux 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

Já a atividade complementar com a robótica teve seu início em 2016 e a ideia é continuar                 

e incentivar ainda mais este trabalho, ele tem o intuito de familiarizar os alunos com a                

tecnologia arduino e trabalhar de maneira mais prática a lógica da programação, todas as              1

atividades com os alunos foram desenvolvidas na instituição, desde a montagem dos robôs até              

1 Arduino é uma placa fabricada utilizada como plataforma de prototipagem eletrônica que torna a robótica que                 
permite a automação de projetos eletrônicos e robóticos por profissionais e amadores. Acessado em 21/08/2017,               
disponível em: <   
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/10/o-que-e-um-arduino-e-o-que-pode-ser-feito-com-ele.html> 
 



 
 
 

as instruções programadas nele, com isso foi realizado uma competição de robótica entre             

equipes, onde os robôs tiveram que percorrer um labirinto e aquele com o menor tempo foi o                 

ganhador da competição. Todo o trabalho elaborado com a robótica foi documentado, ou seja,              

um tutorial e vídeos explicativos estão disponíveis, o objetivo é que eles sirvam de              

instrumento para ensinar alunos do ensino médio, este trabalho foi iniciado junto ao aluno              

Vanderlei Neis no projeto de pesquisa da bolsa 170, onde o mesmo levantou algumas              

informações nas escolas municipais de Pinhalzinho. 

 

Figura 34: Robô Horus construído pelos alunos do curso de Sistemas de Informação como              

atividade complementar 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

Assim, os alunos do ensino médio terão a oportunidade de conhecer esta tecnologia de              

perto e aprender a trabalhar com ela, o intuito é socializar o curso com a comunidade,                

oferecendo de forma gratuita a chance de vivenciar um pouco o mundo da tecnologia da               

informação (TI).  



 
 
 

Ainda em Sistemas de Informação, nas aulas de Álgebra Linear, ministrada pela            

professora Angelita Schmitt, vídeos tutoriais sobre o tema e postaram na internet, em canal do               

Youtube. 

Os vídeos destacam operações matriciais, criptografia, resolução de sistemas lineares           

através do Método Gauss-Jordan, com ajuda do Microsoft Excel, além de multiplicação de             

matrizes, vetores e estudos sobre Equação Quadrática com Geometria Plana, Espacial, Regra            

de Três e Porcentagem. 

 

Figura 35: Matéria publicada no site da Horus Faculdades para divulgar os vídeos de              

conteúdo produzidos pelos alunos da segunda fase do curso de Sistemas de Informação. 

 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 



 
 
 

Outra atividade desenvolvida no curso, em sala de aula, foi a criação de aplicativos              

(apps) para dispositivos móveis na disciplina Programação III da quinta fase, os alunos             

analisaram problemas no dia-a-dia e desenvolveram aplicativos para ajudar a resolvê-los,           

desta maneira, o curso faz com que o aluno tenha um ciclo de aprendizagem com, análise,                

desenvolvimento e tomada de decisão com o uso da tecnologia e ainda desenvolvendo             

aplicações com o dispositivo mais utilizado no mundo, o celular. 

 

Figura 35: Quinto período de sistemas de informações com os apps que desenvolveram em 
sala de aula 

 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

Em 2016, foram formadas duas equipes com os alunos de Sistemas de Informação             

para participar da Maratona da Programação, que aconteceu na cidade de Nova Erechim e o               

mesmo aconteceu em 2017, novas equipes foram formadas e incentivadas à participar do             

campeonato, a Horus Faculdades custeou as inscrições nas duas oportunidades. 

Figura 36: Equipes treinando para a maratona da programação 



 
 
 

  

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

Figura 37: Alunos do curso de Sistemas de Informação participando da maratona da programação em               

Erechim-RS 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

A Maratona da programação é um evento realizado pela Sociedade Brasileira de            

Computação (SBC) e é voltado a alunos de cursos de graduação e início de pós-gradruação na                



 
 
 

área da computação e afins. O objetivo da competição é promover a criatividade aos alunos,               

capacidade de trabalho em equipe e busca de resolução de problemas sob pressão. 

No dia 21 de novembro de 2017, na semana acadêmica de Sistemas de Informação,              

aconteceu o campeonato de robótica. Em atividade complementar a turma do segundo período             

de sistemas de informação programou robôs com a tecnologia arduino para realizar a             

competição primeiro dia da semana acadêmica, tentando trazer novidade, o curso desenvolve            

em atividades complementares outros segmentos da área tecnológica para agregar          

conhecimento aos alunos. 

 

Figura 38: Robô Horus na pista para o campeonato interno de robótica 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

No dia 21, também foi realizada a Terceira Olimpíada da Programação, incentivo e             

fortalecimento do segmento da programação, a olimpíada busca potencializar a habilidade dos            

alunos na área de desenvolvimento de sistemas. 

 

 

 

 



 
 
 

Figura 39: Dupla campeã da terceira olimpíada da programação com os professores Claudinei             

Hoss e Maciel Gottems 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

 

E para fechar as atividades do dia 21, foi realizada a Oficina Testes de invasão em                

protocolo WPS (Wi-Fi Protected Setup) para redes sem fio. Teve como objetivo aprofundar o              

conhecimento em redes de computadores. 

Figura 40: Oficina Testes de invasão em protocolo WPS para redes sem fio 

 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 



 
 
 

O curso de Administração e Ciências contábeis realizaram a semana acadêmica em            

conjunto, ocorrendo nos dias 23 e 24 de outubro de 2017. A mesma teve como objetivo geral                 

promover a integração do meio acadêmico, proporcionando uma reflexão das práticas           

administrativas e contábeis, visando ampliar o conhecimento dos acadêmicos. Neste sentido,           

buscou-se estimular a socialização e difusão do conhecimento por meio de uma amostra dos              

trabalhos de iniciação científica que estão sendo desenvolvidos nos Trabalhos de Conclusão            

de Curso (TCC); Provocar o acadêmico a pensar de forma estratégica, exercendo o processo              

da tomada de decisão; Colocar o aluno frente a situações presentes no dia a dia da profissão                 

de Contador, verificando a qualidade das suas decisões, tanto do ponto de vista técnico quanto               

comportamental; Demonstrar a importância do contador nas organizações, os benefícios que           

este profissional pode proporcionar às empresas e à comunidade em que estão inseridos; Fazer              

com que o acadêmico desenvolva expressão e comunicação, inclusive nos processos de            

negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;  

Desenvolver o raciocínio crítico e analítico dos acadêmicos para expressar-se diante           

dos diferentes contextos organizacionais e sociais; Desenvolver capacidade para elaborar,          

implementar e consolidar projetos em organizações; Estimular os trabalhos em equipe,           

visando motivar o desenvolvimento de todos os seus membros e as relações interpessoais e              

Proporcionar ao acadêmico a compreensão de como a tomada de decisão através de uma visão               

sistêmica em cada área da organização é importante e interfere no resultado final. 

A relevância da atividade na semana acadêmica justifica-se no ambiente empresarial           

competitivo, como mostra o cenário econômico e social percebe-se cada vez mais a             

importância do Contador no processo de tomada de decisão, gerenciamento, identificação,           

mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de informações         

gerenciais e financeiras. 

As organizações dependem das pessoas para poderem funcionar e alcançar sucesso, e            

as pessoas necessitam das organizações para conseguir realizar seus objetivos individuais, por            

meio de remuneração e realização pessoal profissional. 

A Contabilidade requer bom-senso, assim o Contador dentro de suas funções,           

estabelece rumos e dirige as pessoas que executam o trabalho.  

Em vista disso a Semana Acadêmica do curso de Administração e Ciências Contábeis             

da Horus Faculdade trouxe o tema Jogos de Negócios, com a finalidade de promover a               



 
 
 

integração do meio acadêmico proporcionando uma reflexão das práticas administrativas e           

contábeis, visando assim, o aprendizado dos acadêmicos do curso. 

 

Figura 41: Jogos de negócios com as turmas de Administração e Ciências Contábeis 

Fonte: Acervo institucional, 2017. 

O evento integrou acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração. 

Os alunos foram divididos em grupos sendo que cada grupo correspondeu a uma             

empresa. 

- Cada empresa teve um segmento de negócio ou produto para trabalhar conforme segue: 

EMPRESA 1 – Industria e Comercio de Água Potável e Suco. 

EMPRESA 2 - Industria e Comercio de Pipoca. 

EMPRESA 3 - Industria e Comercio de Doce Brigadeiro. 

EMPRESA 4 - Industria e Comercio de Embalagens, Copos Plásticos 180 ml, Pacotes de              

Papel. 

Concorrência 

EMPRESA 5 – Industria e Comercio de Água Potável e Suco. 

EMPRESA 6 - Industria e Comercio de Pipoca. 

EMPRESA 7 - Industria e Comercio de Doce Brigadeiro. 

EMPRESA 8 - Industria e Comercio de Embalagens, Copos Plásticos 180 ml, Pacotes de              

Papel. 

 

Cartolinas e Pincel foram liberados para todas empresas comprar pelo mesmo valor. 

Também foi adotado a moeda interna confeccionada para o jogo de negócios            



 
 
 

denominada Horuszito com cotação de 1 por 1. 

O Horuszito foi emitido pela “casa da moeda Horus”, exclusivo para semana            

acadêmica dos cursos. 

- Foi destinado um capital inicial em Horuszito igual para as empresas, que buscaram este               

capital na casa da moeda.  

- Precisando de mais moeda, as empresas solicitaram a cada da moeda. 

- As matérias primas foram fornecidas pelo Fornecedor Central que vendeu somente a vista.  

O fornecedor Central trabalhou com exclusividade por atividade, ou seja, vendeu para            

seus clientes conforme a sua atividade e não forneceu produtos matéria prima para quem não               

era da própria atividade correspondente a matéria prima, ex: Para a Industria e    

Comercio de suco vai fornecer somente Água Potável e Suco em pó.  

Para a Industria e Comercio de Pipoca vai fornecer somente pipoca em grão. 

Para a Industria e Comercio de Doce Brigadeiro - Brigadeiro em lata. 

Para a Industria e Comercio de Embalagens, vai fornecer somente Copos Plásticos 180 ml,              

Papel produzir embalagem para pipoca, Embalagem para brigadeiro.  

 

A empresa Industria e Comercio de Embalagens tinha um acordo com o fornecedor central              

que a mesma não poderia vender por mais de 16 H$ Horuszito o combo de 30 unidades ou                  

porção, adquirido do fornecedor central, após a industrialização. 

 

Preços praticados nas matérias primas  

Combo pipoca em grão e sal que rende 30 porções = 8 H$ 

Combo Doce Brigadeiro em lata que rende 30 porções = 8 H$ 

Combo Água Potável, Suco em pó e gelo que rende 30 copos = 8 H$ 

Combo papel para fabricar embalagem para pipoca 30 unidades = 4 H$ 

Combo embalagem brigadeiro 30 unidades = 4 H$ 

Combo embalagem copo para suco 30 unidades = 4 H$ 

OBS: O fornecedor central tinha um estoque de 5 combo de cada item para fornecer               

para cada empresa. 

 

Ao final do evento, cada empresa apresentou: 



 
 
 

- Preço de venda praticado por produto. 

- Um DRE demonstrativo de resultado para o fechamento do jogo.  

  Faturamento 

  (-) Impostos  

  (-) Custo dos Produtos Comprados 

  (=) Margem de contribuição 

  (-) Custo Fixo 

  (=) Resultado 

 

- Controle de estoque de matéria prima, produto acabado e vendido.  

- A empresa vencedora foi aquela que devolveu mais Horuszito para a casa da Moeda, ou                

seja, a empresa que devolveu a maior diferença entre o capital inicial e o capital final em                 

Horuszitos.  

 

O curso de Pedagogia no dia 25 de novembro de 2017 realizou a oficina de jogos, com                 

a ideia de identificar a importância do jogo pedagógico para a aprendizagem do aluno;              

identificar e produzir jogos pedagógicos para as principais dificuldades de aprendizagem dos            

alunos e saber identificar os objetivos de cada Jogo. 

Figura 42: Oficina de jogos realizado pelo curso de Pedagogia 

 

 

 

  
Fonte: Acervo institucional, 2017. 



 
 
 

 

Em 2017, sob a coordenação dos professores Renata da Silva e Ricardo Niquetti, os              

alunos bolsistas dos artigos 170 e 171 começaram a desenvolver os projetos de pesquisa              

voltados a sustentabilidade, acessibilidade e educação, a ideia é abordar os temas de forma              

mais relevante para o desenvolvimento da Instituição, comunidade e sociedade, voltando as            

pesquisas a temas de profunda reflexão acerca da responsabilidade social das empresas e no              

setor da educação. Todos os projetos serão desenvolvidos em Pinhalzinho, SC e a pesquisa              

tem por objetivo apresentar o cenário atual de algumas empresas e também escolas no que se                

refere a questões de sustentabilidade, acessibilidade e ferramentas pedagógicas no processo de            

ensino e aprendizagem, sendo provocativa aos acadêmicos envolvidos e também a toda a             

comunidade participativa. Os temas abordados são: 

● Uso de ferramentas pedagógicas na educação infantil e séries iniciais, desenvolvido           

pelas alunas do curso de Pedagogia, Ana Paula Branco de lima, Nathalia Sansigolo,             

Rudinara Elisa Marini e Taís Renata Schneider; 

● Principais características e relacionamento das empresas sustentáveis com a         

responsabilidade social, desenvolvido pelos alunos Ezequiel Dalbosco e Maiara         

Funchs do curso de Administração e Andreia Wendling do curso de Ciências            

Contábeis; 

● Sustentabilidade e Acessibilidade na construção civil, desenvolvido pelo aluno         

Lucas M. Luzzi; 

● Envelhecimento e velhice: ativando novas perspectivas, desenvolvido por Izabel         

Caroline Kochhan do curso de Educação Física e 

● A inclusão da programação voltada à robótica no ensino médio e fundamental de             

Pinhalzinho – SC, desenvolvido por Vanderlei sobrenome . 

 

O curso de Educação Física catalogou palestras relevantes da semana acadêmica, a mesma             

aconteceu no mês de setembro de 2017, os temas abordados foram: 

● Palestra com professor Jean Leutprecht com o tema, O Conselho Regional de            

Educação Física de Santa Catarina – CREF3/SC”; 



 
 
 

● Palestra com Marcos Antônio Bilibio com o tem, " A fisioterapia na recuperação de              

atletas profissionais e a relação com a educação física; 

● Palestra com Hélio Hermito Zampier Neto, falou sobre como a tragédia mudou sua             

forma de encarar a vida. e lançamento do livro "Posso Crer no Amanhã”; 

● Palestra com Regis Cleber Soares com o tema, " Empreendedorismo e gestão de             

academia estratégias e tendências" e 

● Palestra com Tiago de Macedo com o tema, " A capoeira enquanto instrumento             

formativo - novos olhares para diversidade". Após a explanação, houve a apresentação            

do grupo de capoeira com alunos da APAE. 

 

 

3  EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

Dimensão 5 - Políticas de Pessoal 

A Faculdade possui os funcionários administrativos, os coordenadores, a equipe de           

limpeza e serviços gerais, o auxiliar para apoio técnico e a equipe de vendas, além dos                

professores. Todos, antes do ingresso, passam por uma entrevista. A direção administrativa            

da instituição, antes da contratação, realiza uma entrevista com o futuro funcionário para             

expor o sistema de funcionamento da instituição e o serviço para o qual ele está sendo                

contratado.  

Com os professores, é realizada uma pré-banca, onde o professor expõe ao coordenador de              

curso e à coordenador a pedagógica, o seu plano de ensino, sua metodologia a forma de                

avaliação. Em seguida, os coordenadores expõe as políticas de ensino e da instituição, o perfil               

da turma e os termos de responsabilidade quanto à assiduidade e compromisso com o              

trabalho. No ato da contratação, os funcionários e professores recebem o Manual de             

Integração, no qual consta os direitos e deveres de cada um, bem como organograma da               

instituição e as atribuições de cada colegiado. Os professores contam com o apoio do Núcleo               

de Apoio ao Docente (NAD), cuja responsável é a professora Renata da Silva, quem possui               

diálogo aberto com os docentes, acompanha-os nas suas aulas, principalmente quando se trata             

de alguma dificuldade com as turmas, providencia materiais, conversa com os acadêmicos (a             



 
 
 

pedido do professor, quando necessário) acompanha o trabalho pedagógico, principalmente          

no que diz respeito às metodologias de ensino.  

Ao docente, é disponibilizado o sistema UNIMESTRE onde ele pode fazer o registro de              

suas aulas, colocando presenças, faltas e notas, fazer reserva de equipamentos, receber e             

mandar recados aos alunos, bem como todo o conteúdo da aula. 

O Plano de Carreira é cumprido na integra, prevendo o pagamento por titulação docente.              

Também há incentivo para publicação, com apoio a participação em eventos de cunho             

técnico-cientifico. Somado a isso os docentes recebem apoio financeiro por publicação.  

 

Dimensão 6 - Organização e Gestão da Instituição 

Esta dimensão pauta-se na consulta de documentos oficiais da instituição, envolvendo           

a câmara de ensino, conselho superior.  

As diretrizes de funcionamento, estrutura e organização da HORUS estão          

disponibilizados em seu Regimento Geral, consta que: 

 
Art. 2º A HORUS goza de autonomia didático-científica, administrativa, financeira e           

disciplinar, em relação à mantenedora, nos termos da Lei. 

§ 1º A autonomia didático-científica consiste em: 

I - estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão; 

II - propor ao Conselho competente a criação, organização e modificação de cursos,             

observadas a legislação vigente e as exigências do meio social, econômico e cultural; 

III - organizar o currículo de seus cursos, obedecidas as determinações dos órgãos             

competentes; 

IV - estabelecer seu regime escolar e didático; e 

V - conferir graus, diplomas, títulos e outras dignidades universitárias. 

§ 2º A autonomia administrativa consiste em: 

I - propor a reforma deste Regimento Geral; e 

II - elaborar, aprovar e reformar o Regimento da Superintendência. 

§ 3º A autonomia financeira consiste em executar o orçamento global aprovado pelo             

Conselho de Administração da Sociedade Educacional Pinhalzinho (SEP). 



 
 
 

§ 4º A autonomia disciplinar consiste em fixar o regime de sanções aplicáveis aos              

corpos docente, discente e técnico-administrativo e de aplicá-lo, obedecidas as prescrições           

legais e os princípios gerais do direito. 

Art. 3º A organização e o funcionamento da Horus reger-se-ão pelas normas            

constantes nos seguintes documentos: 

I - a legislação; 

II - o presente Regimento Geral; e 

III - Resoluções do Conselho de Administração da SEP no que lhe compete. 

 

Em seu Título II consta: 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E EXECUTIVOS SUPERIORES E SETORIAIS 

Seção I 

Da Administração Superior 

Art. 10.  A administração a nível superior far-se-á através de: 
I- Órgão Executivo Superior : 
a) Superintendência. 
II- órgão Deliberativo Superior: 
a) Conselho Superior e de Ensino; e 

 
Seção II 

Da Administração Setorial 

 
Art. 11. A administração em nível setorial se efetivará através de: 
I - Órgãos Executivos Setoriais: 
a) Diretoria de Faculdade; 
b) Diretoria do Instituto Superior de Educação; e 
c) Coordenadoria de Curso 
II - Órgão deliberativo setorial: 
a) Congregação de Curso. 
 

Neste sentido, percebe-se, adequadamente, uma distinção entre conselhos e órgãos          

dentro da instituição de ensino superior. A forma de participação da comunidade acadêmica             



 
 
 

nos órgãos colegiados responsáveis está definida no Plano de Desenvolvimento Institucional,           

assim sendo um princípio norteador da instituição como forma de dinamizar o processo de              

ensino - aprendizagem, e de torná-los agentes transformadores dentro do projeto político -             

pedagógico da Instituição. 

Desta forma, na Sociedade Educacional de Pinhalzinho (SEP)/HORUS, não existem          

departamentos. Existem as congregações de curso. Estas congregações são formadas por           

todos os professores do curso, possuindo, cada um deles, igual direito de voz e de voto. As                 

vantagens desse modelo são enormes, uma vez que o comprometimento aumenta, e as             

constantes reuniões aumentam a sinergia e a interdisciplinaridade dos conteúdos,          

diminuindo-se a possibilidade de sobreposição dos mesmos. 

 

Quadro 7 - Relacionamento entre a SEP e a HORUS 

ASSUNTO ESTATUTO DA  
MANTENEDORA –  
SEP 

REGIMENTO GERAL  
DA HORUS 
 

AUTONOMIA 
DIDÁTICA, 
ADMINISTRAÇÃO E  
FINANCEIRA 

As unidades de Educação    
gozam de autonomia   
didático-científica, 
administrativa e  
disciplinar nos termos da    
Lei e de seus Estatutos. 

A Horus Faculdades, goza    
de autonomia  
didático-científica, 
administrativa, financeira e   
disciplinar nos termos da lei     
e deste Estatuto. 

ESCOLHA DOS  
COORDENADORES DE  
CURSOS 

 O Coordenador de cada    
curso é escolhido pelos seus     
pares. 

CONTRATAÇÃO DE  
DOCENTES 

O quadro de pessoal será     
regido pela CLT 

São professores os que    
exercem atividades de   
ensino, Pesquisa e Extensão. 

PARTICIPAÇÃO NOS  
CONSELHOS DE  
DELIBERAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

O Diretor da Unidade de     
Educação Básica e o    
Superintendente da FAI   
fazem parte do Conselho    
de Administração da   
Mantenedora 

Compõem o Conselho   
Superior a representação dos    
coordenadores de curso, a    
representação docente e a    
discente. 

Compõem a Câmara de    
Ensino os Coordenadores de    
Cursos e as representações    
docente e discente. 



 
 
 

Congregação de Curso -    
atribuições pedagógicas e   
administrativas do ensino. 

ALTERAÇÕES 
REGIMENTAIS 

 São necessários 2/3 dos    
membros do Conselho   
Superior. 

ORÇAMENTO E PLANO   
DE TRABALHO 

 Coordenação do Curso 

Fonte: SEP, 2015   
 

Periodicamente são realizadas reuniões com todos os professores para tomarem          

conhecimento das atividades políticas da SEP, bem como para receberem informações sobre            

aspectos financeiros, política de investimento, projetos de ampliação, entre outras e           

orientações a respeito do andamento acadêmico e pedagógico da Horus. Nesta reunião são             

feitas também as reuniões das congregações dos cursos. A SEP, através dessas reuniões,             

pretende fazer com que os professores se sintam responsáveis por todas as atividades e ações               

da instituição, em todos os campos de atuação. 

As tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades educativas sempre são            

tomadas pelo colegiado, tendo como referência às avaliações institucionais realizadas          

semestralmente por todos os segmentos da instituição e a comunidade externa. 

Contudo, as decisões são pontuadas na filosofia, ou seja, na missão da instituição e em               

seus princípios norteadores. Através do plano de extensão, o colegiado prevê as ampliações de              

acordo com a demanda de acadêmicos, tanto a questão física (laboratórios, biblioteca, salas de              

aula), como pedagógica. Com isso através do planejamento são propostas as metas a serem              

executadas no semestre. 

São realizadas reuniões periódicas (semanal) do colegiado antevendo e projetando as           

ações a serem desenvolvidas no semestre, com isso eventuais problemas são solucionados já             

no seu princípio.  

A estratégia mais eficaz de antecipar problemas e propor soluções é a presença efetiva              

dos coordenadores e diretor de ensino com os acadêmicos. 



 
 
 

 

A estrutura acadêmico-administrativa dos Cursos foi idealizada no intuito de favorecer           

a integração entre as disciplinas, assim como a avaliação e a atualização permanentes da              

proposta pedagógica do mesmo. A estrutura segue as diretrizes estabelecidas pela Horus            

quanto à organização de seus cursos, mas apresenta peculiaridades inerentes ao           

gerenciamento de um Curso Superior, conforme os segmentos apresentados no organograma a            

seguir. 

Colegiados Acadêmicos: A organização geral da HORUS obedece às seguintes          

diretrizes estabelecidas em seu regimento geral aprovado e atualizado pelo MEC quando da             

análise do processo de recredenciamento da instituição ocorrido em 2010: 

I - unidade de patrimônio e de administração; 

II - estrutura orgânica, com base em cursos; 

III - integração do ensino, da iniciação a pesquisa e da extensão; 

IV - organização racional, capaz de assegurar a plena utilização dos recursos 

materiais e humanos, sendo vedada a duplicação de meios para fins idênticos ou 

eqüivalentes; 

V - universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais dos conhecimentos            

humanos, estudados em si mesmos ou em razão de ulteriores aplicações a uma ou mais áreas                

técnico-profissionais; e 

VI - flexibilidade de métodos e critérios com vistas às diferenças individuais dos 

alunos, às peculiaridades regionais e às possibilidades de combinação dos          

conhecimentos para novos cursos e programas de iniciação a pesquisa; 

Na aplicação das diretrizes organizacionais da HORUS são observadas as seguintes           

normas : 

I - a estrutura da HORUS compõe-se de Cursos e estes por congregações de cursos,               

que são responsáveis administrativa e didaticamente pelas atividades de ensino desenvolvidas; 



 
 
 

II - a pesquisa e as atividades de extensão, originárias ou decorrentes de cursos e/ou               

projetos, desenvolver-se- ão nos núcleos responsáveis pelos respectivos campos de estudo. 

III - as deliberações dos órgãos colegiados da HORUS , sempre que importem em              

aumento de despesas, necessitam da aprovação da SEP para a sua validade , cabendo-lhe o               

poder do veto. 

Conselho Superior: O Conselho Superior, órgão deliberativo, normativo e consultivo          

em assuntos de política administrativa e de planejamento acadêmico, funcionando também           

como última instância de recurso no âmbito da HORUS , composto, no mínimo, de setenta               

por cento (70%) por docentes, é constituído pelos seguintes membros : 

I - Superintendente como presidente; 

II - Coordenadores de Curso; 

III - dois (2) Representantes do corpo Docente; 

IV - dois representantes estudantis; e 

V - um representante do corpo técnico-administrativo. 

Colegiado de Curso: A Congregação é a menor fração da estrutura de Ensino para              

todos os efeitos da organização administrativa e didático-científica da HORUS e           

compreenderá as disciplinas do curso e congregará professores para o atendimento dos            

objetivos do ensino, da pesquisa e extensão. 

A Congregação, presidida pelo Coordenador, será constituída pelos docentes lotados          

no Curso e em efetiva atividade na HORUS e por representação estudantil. 

Compete à Congregação de Curso, como órgão de coordenação didática : 

I - definir os objetivos gerais do Curso; 

II - fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do respectivo curso; 

III - integrar os planos elaborados pelos professores, relativos ao ensino de várias 

disciplinas, para fim de organização do conteúdo programático do curso; 

IV - orientar e coordenar as atividades do curso; 



 
 
 

V - elaborar o currículo pleno do curso e suas alterações, com indicações dos 

créditos das disciplinas que o compõem, para aprovação da Câmara de Ensino e             

posterior encaminhamento ao órgão competente , na forma da lei; 

VI - emitir parecer sobre as questões relativas a matrículas e transferências de alunos; 

VII - opinar sobre pedidos de afastamento de docentes, para fins de aperfeiçoamento             

ou prestação de assistência técnica; 

VIII - apresentar o programa de capacitação dos seus docentes; 

IX - eleger seus representantes junto aos órgãos deliberativos Superiores. 

X - propor a distribuição das tarefas de ensino, pesquisa e extensão entre os 

docentes em exercício, de acordo com os planos de trabalho aprovados; 

XI - apreciar as recomendações dos professores e requerimentos dos docentes, 

sobre assuntos de interesse do curso; 

XII - representar ao órgão competente, no caso de infração disciplinar; e 

XIII - colaborar com os demais órgãos da HORUS. 

 

Coordenação do curso: Cada Congregação de Curso terá um Coordenador, professor           

responsável de uma disciplina do currículo respectivo, escolhido pelo Superintendente dentro           

da lista tríplice apresentada pela congregação, com mandato de 3 anos. O Coordenador de              

Curso será substituído, nas suas faltas ou impedimentos eventuais, pelo professor mais antigo             

no magistério da HORUS pertencente à respectiva Congregação. 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

I - promover o planejamento das atividades do Curso; 

II - submeter à Congregação de Curso os programas das disciplinas preparados pelos             

Professores; 

III - exercer o poder disciplinar na jurisdição do Curso; 



 
 
 

IV - encaminhar à Superintendência os atos a serem baixados em decorrência das             

decisões da congregação do curso; 

V - apresentar à Superintendência, no início de cada ano, relatório das atividades do              

Curso, relativas ao ano anterior; 

VI - decidir, em caso de urgência, sobre matéria de competência do curso, ad 

referendum do Superintendente; e 

VII - exercer outras atribuições inerentes a sua competência legal ou a ele delegadas. 

Professores de Iniciação Científica, Pesquisa e Monografia: Os docentes de          

iniciação científica, pesquisa e monografia são responsáveis pela implementação e avaliação           

de projetos de iniciação científica, estimulando aos alunos a prática em pesquisa. 

Professores de Atividades Acadêmicas Complementares e Estágio: A coordenação         

e os professores avaliam e selecionam as atividades acadêmicas complementares, com base            

em resolução específica da Superintendência de Ensino, com vistas a enriquecer conteúdos de             

disciplinas, introduzir novas metodologias e aprendizagem e estimular o exercício da reflexão            

e da necessidade de educação permanente, além de orientar docentes e discentes nas             

atividades de estágio, quando houver. 

Como resultado do engajamento coletivo no processo, a Horus Faculdades venceu em            

2013 o Prêmio MPE Brasil, na categoria Serviços da Educação, em Santa Catarina. Em              

âmbito nacional, a instituição figurou entre as quatro finalistas. Este resultado, somado ao             

desempenhos dos estudantes nas provas do Enade, apresentam que a instituição está no             

caminho certo, seja do ponto de vista acadêmico, quando organizacional/institucional.  

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

As demonstrações contábeis compreendem estão apresentadas em Reais (R$) sendo esta a            

moeda funcional da entidade. As demonstrações contábeis principal fonte para a elaboração            

do relatório de sustentabilidade financeira foram elaboradas de acordo com as práticas            

contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007, e o Pronunciamento             



 
 
 

Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de            

Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC e a            

Resolução 1.255/2009. A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração           

do Resultado, as Notas Explicativas, a Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido dos            

exercícios encerrados e Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS  

A entidade adota o regime de competência para o registro de suas operações. A aplicação               

deste regime implica o reconhecimento de receitas, custos e despesas quando incorridos,            

independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de            

natureza financeira são contabilizados pelo critério “pro rata die”. O regime tributário adotado             

pela entidade é com base no lucro real.  

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  

A entidade demonstra os fluxos de caixa pelos seus valores líquidos (pagamentos e             

recebimentos) bem como os investimentos a curto prazo (aplicações e resgates). As aplicações             

a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias estão               

consideradas como caixa e equivalentes. 

IMOBILIZADO 

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, combinado com depreciação calculada            

pelo método linear, tomando-se por base a vida útil estimada dos bens, o qual não diverge                

significativamente do valor justo. Estão segregados em classes e taxa de depreciação bem             

definidas e relacionadas às atividades da empresa conforme tabela. 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  

Os empréstimos e financiamentos foram ajustados a valor presente totalizando um curto prazo             

de R$ 105.596,53 (cento e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e três                 

centavos) e um longo prazo de R$ 49.889,95 (quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove                 

reais e noventa e cinco centavos). As taxas medias de juros apropriadas sobre os valores               

tomados e os vencimentos dos contratos de empréstimos estão dentro das taxas medias             

cobradas pelo banco central 



 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE PROVISÒES, ATIVOS E PASSIVOS CONTIGENTES  

Não há informações sobre provisões, ativos e passivos contingentes registrados          

contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa não apontam contingências            

de qualquer natureza.  

CAPITAL SOCIAL O Capital Social da empresa é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)               

divididos entre os sócios em cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente                

integralizado. No ano de 2017 o sócio Eduardo Lunkes retirou-se da sociedade, vendendo             

suas contas a preço de custo para o sócio Cesar Lunkes que passou a ter 128.610 (cento e                  

vinte e oito, seiscentos e dez) quotas. 

No decorrer do exercício a empresa transformou-se de Sociedade Simples para uma empresa             

Limitada, limitando a responsabilidade dos sócios ao capital social integralizado.  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

O Patrimônio Líquido da empresa é de R$ 1.064.684,50 (um milhão, sessenta e quatro mil,               

seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), composto pelas contas de Capital              

Social Subscrito, Lucros Acumulados, Resultado do Exercício Corrente e Distribuição de           

Lucros/Dividendos. No exercício 2017 foram provisionados dividendos no total de R$           

253.190,35 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e noventa reais e trinta e cinco centavos),                

esses dividendos foram pagos no exercício em análise. A empresa possui em seu contrato              

social uma clausula de distribuição desproporcional de lucros, permitindo que distribuição           

não respeita o percentual das quotas de cada sócio. 

Como parecer conclusivo a SOCIEDADE EDUCACIONAL PINHALZINHO LTDA Horus         

Faculdades se apresenta com uma sustentabilidade financeira ótima , com previsão de            

solvência garantida para os próximos anos  

4  EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 

Dimensão 7 – infraestrutura física 

A Horus Faculdades é uma instituição com a estrutura pensada para um trabalho             

colaborativo, onde a gestão tem visão da circulação dos acadêmicos, o acesso a informação se               

faz de forma mais prática e o atendimento dos alunos é individualizado.  



 
 
 

Hoje a infraestrutura da instituição atende as necessidades básicas para pesquisa,           

ensino e extensão, sendo suficiente para o andamento das atividades. A estrutura é             

organizada de forma que haja maior convivência entre os alunos, com bancos e espaço verde,               

facilidade ao acesso à biblioteca, coordenação, secretaria e demais departamentos da           

instituição, sendo que há placas indicativas para cada área da Faculdade. A infraestrutura             

conta com climatização nas salas e wi-fi para os acadêmicos e colaboradores da Instituição. 

A Instituição visa atender à qualidade necessária de infraestrutura para o Curso de             

Graduação em Educação Física, devido a necessidade prática das atividades e neste sentido             

são utilizados diversos espaços físicos para desenvolvimento das aulas teórico-práticas, para           

as atividades específicas vinculadas a todos os tipos de esportes ligados à proposição do              

curso, ou seja, voleibol, futebol, futsal, basquete, ginástica, tênis, natação, handebol, dança,            

lutas, recreação e lazer, etc..  

Esses espaços, localizados na sede da Instituição e em outros endereços específicos            

conforme contratos de locação e parceria são: salas de aulas específicas e especializadas,             

biblioteca, laboratórios específicos, ginásio de esportes (com toda a infraestrutura necessária           

para o desenvolvimento das várias modalidades previstas na grade do Curso), pista de             

atletismo, campo de futebol, instalações administrativas, instalações para professores,         

instalações para a Coordenação do Curso, instalações sanitárias com adequação, condições de            

acesso para portadores de necessidades especiais, infraestrutura de segurança e plano de            

expansão física. 

 

Infraestrutura predial da Horus Faculdades 

Para o desenvolvimento das atividades dos Cursos de Graduação da Horus faculdades            

são utilizados diversos espaços físicos na sede e em entidades parceiras e conveniadas. Esses              

espaços, localizados na sede da Instituição em outros endereços específicos conforme           

contratos de locação e parceria são: salas de aulas específicas e especializadas, biblioteca,             

laboratórios específicos, ginásio de esportes, instalações administrativas, instalações para         

professores, instalações para a Coordenação do Curso, instalações sanitárias com adequação,           



 
 
 

condições de acesso para portadores de necessidades especiais, infra-estrutura de segurança e            

plano de expansão física. 

A Infraestrutura física na sede de Pinhalzinho-SC contém 24 salas de aula, todas climatizadas 

que contam com quadros brancos e equipamentos didáticos, 10 salas possuem Smart TV 

instaladas para auxiliar nas aulas. 

O quadro abaixo apresenta a Infra-estrutura física disponíveis para atendimento às 

necessidades dos cursos. 

Quadro 8 - Memorial Descritivo da Nova Sede - 2017 - SEDE PRINCIPAL  

 ÁREA (M2) 

QTDADE UNIT TOTAL 

Laboratórios de Informática 3 60 180 

Laboratório de Anatomia 1 70 70 

Auditório 1 450 450 

Foyer 1 30,25 30,25 

Hall  1 15 15 

Administração/Coordenação  1 40 40 

Direção 1 20 20 

Reprografia  1 50 50 

Biblioteca 1 241 241 

Brinquedoteca 1 20 20 

Secretaria  1 40 40 

Salas de aula  25 55 1375 

Sanitários  4 90 360 

Área de Circulação  1 990 990 

Sala de Professores 1 30 30 

Estacionamento de carros 1 900 900 

Estacionamento de motos 1 30 30 



 
 
 

Estacionamento para 
colaboradores 

1 150 150 

ÁREA TOTAL  SOMAR 

 

A Horus Faculdades conta ainda com estruturas externas, para apoio às atividades 

acadêmicas, sendo elas: 

1) Ginásio Poliesportivo CENTREVENTOS: Avenida Capitão Anísio, esquina com a Avenida 

Brasília snº. Centro - Pinhalzinho - SC - 89870-000. 

 2) Complexo Esportivo Arthur Lenhardt: Rua Niterói, quadra nº 128. Bairro Santo Antônio - 

Pinhalzinho - SC  -  89870-000. 

 3) Ginásio Neuro Isidoro Bugnotto: Avenida Capitão Anisio, esquina com a Avenida Brasília 

snº. Centro - Pinhalzinho - SC - 89870-000. 

 4) Associação Atlética Banco do Brasil - AABB: Linha Anta Gorda -  Pinhalzinho – SC – 

89870-000. 

 5) Academia Personal Fitness : Av. Brasilia, 2223 – sobre loja – sala 01 - Pinhalzinho – SC – 

89870-000. 

6) Academia Saúde Total: Academia Saúde Total, Rua João Pessoa 1994 - Centro  

Pinhalzinho, SC - CEP: 89870-000. 

Biblioteca 

Abrangendo as áreas de interesse dos alunos, a Horus Faculdades oferece um acervo de mais               

de 12439 volumes didáticas e virtual, através de computadores na Biblioteca, visando atender             

professores, alunos e a sociedade nas suas atividades. As principais atividades desenvolvidas            

pela biblioteca podem ser classificadas como segue: 

Serviço de referência ao usuário presencial e remoto: Auxílio na busca da informação e              

orientação no uso dos recursos informacionais e operacionais disponíveis na Biblioteca,           

empréstimos domiciliar automatizado. Consulta ao acervo local. Consulta dos recursos          

informacionais através dos terminais de consultas locais, Consulta e pesquisa na Internet.            

Treinamentos para usuários, Capacitação do usuário para utilizar estes recursos da Biblioteca.            



 
 
 

Auxílio na elaboração de trabalhos acadêmicos. Orientação e auxílio aos usuários na            

elaboração de trabalhos acadêmicos, atendendo as normas da ABNT. Visitas orientadas.           

Recepção dos calouros, alunos e visitantes como o objetivo de inseri-los no ambiente da              

biblioteca apresentando sua infraestrutura funcional, serviços e recursos informacionais,         

realização de exposições e eventos. 

Sala de informática: OA biblioteca disponibiliza aos acadêmicos uma sala de informática            

para eles possam desenvolver suas pesquisas e trabalhos sem precisar sair do ambiente             

literário, os recursos disponíveis nesta sala estão apresentados a seguir. 

● 1 Computador de mesa, marca Intel 3.0GHZ / 256 de memória / HD 80; 

● 1 Computador de mesa, marca Intel 2.4GHZ / 256 de memória / HD 80 

● 1 Computador de mesa, marca Intel 3.0GHZ / 256 de memória / HD 40 

● 1 Computador de mesa, marca Intel 3.0GHZ / 512 de memória / HD 40 

● 1 Computador de mesa, marca Pentium 4 2.4GHZ / 256 de memória / HD 40 

● 1 Computador de mesa, marca Pentium 4 3.0GHZ / 512 de memória / HD 80 

● 2 Netbooks, marca Samsung - Atom 1.6 - 1GB de memória - HD 160 

A biblioteca da Horus Faculdades conta com um acervo digital para armazenar os 

trabalhos de conclusão de curso e os vídeos produzidos pelos alunos. A tecnologia utilizada é 

da Google, sendo um repositório gratuito e de fácil acesso, o material que consta neste espaço 

virtual é disponibilizado para o acadêmico, o mesmo solicita na biblioteca o assunto que 

deseja pesquisar e o colaborador envia um link para o aluno acessar o conteúdo e este pode 

ser baixado pelo acadêmico em qualquer dispositivo móvel (tablets, smartphones, notebooks). 

 

Brinquedoteca 

A Brinquedoteca da Horus Faculdades tem por objetivo permitir ao aluno pensar, discutir,             

analisar e investigar o valor do brinquedo e das brincadeiras no desenvolvimento da criança,              

sendo um espaço para ampliar o processo de aprendizagem e desenvolver pesquisas que             

apontam a relevância dos jogos, brinquedos e brincadeiras no processo educativo. 

 O uso da brinquedoteca tem como princípios : 



 
 
 

● proporcionar os meios necessários para o desenvolvimento de conhecimentos         

científicos aos acadêmicos através do exercício de suas habilidades, tais como: a            

criatividade, a iniciativa, o raciocínio lógico, a síntese e os sensos de análise e crítica; 

● contribuir para a conceituação de jogo, brinquedo e brincadeira e sua importância na             

educação; V - formar profissionais que valorizem o lúdico; 

● desenvolver pesquisas que apontam a relevância dos jogos, brinquedos e brincadeiras           

para a educação. 

São usuários desse espaço: 

● Acadêmicos do Curso de Licenciatura em Pedagogia;  

● Professores-Tutores Externos; 

● Crianças da comunidade; 

A organização e o funcionamento desse espaço será responsabilidade dos tutores e            

professores  que utilizam esse espaço. 

Nos pólos da IES será enviado um kit para montar a brinquedoteca. 

 

 

Instalações e Laboratórios Específicos 

Atualmente  estão disponíveis três laboratórios de informática com áreas  de 60 m2 

cada. Além dos equipamentos atualizados mencionados abaixo, os locais contam com 

adequada iluminação, ventilação, climatização, limpeza, mobiliário confortável e disponível 

de acordo com a quantidade de alunos previstos para as atividades práticas. 

Há disponibilidade de acesso a internet para os alunos através de wireless para             

utilização para fins acadêmicos. Há grande quantidade de notebooks próprios dos alunos do             

curso que são utilizados durante as aulas. Para estes equipamentos a Horus provê de suporte               

técnico necessário a utilização dos mesmos em aula através do setor de suporte ao uso de                

tecnologias. 



 
 
 

As regras de uso de equipamentos está prevista na Resolução do Conselho Superior             

Horus no. 4/2009 que estabelece Regras de utilização dos laboratórios de informática e             

recursos tecnológicos. 

Os equipamentos de acesso as redes são os que seguem: 

● Servidor HP 115 Dual Core 1.8 ghz Opteron AMD, 4 GB RAM; 

● Moden Wireless Intelbras 508 2 mega (Rede Administrativa); 

● Modem Encore AP900 Dlink wireless 6 megas; 

● Serviço de Rede de acesso internet Brasil Telecon  com disponibilidade de  8 MB. 

Laboratório Informática  1 

Contém vinte Notebook Acer Aspire AS5733-6604 (NX.RNRAL.011), Tela de 15.6          

Polegadas, Processador Intel Core i3-370M, Memória 2GB DDR3, HD 320GB, Leitor de            

Cartão, Sistema Operacional Windows 7 Home Basic. 

Laboratório Informática  2 

Contém dez computadores de mesa com placa mãe GB GA 945 GZM / HD 80 / 1 Giga de                   

memória RAM DDR2 Dual Core 1.8 E2160 sem gaveta de CD ou DVD. Dez computadores               

de mesa com placa mãe GB GA 900MB / HD 80 / 1 Giga de RAM DDR2 /Dual Core 1.6                    

E2140 sem gaveta de CD ou DVD. 

Nesta sala estão disponíveis pontos de conexão por cabo, oportunizando melhores           

condições de acesso de acadêmicos e docentes a rede. 

Laboratório Informática 3 

Em 2016 foi levantado orçamento para aquisição de equipamentos específicos para o            

Curso de Sistemas de Informação, com o intuito de melhorar as aulas práticas, o mesmo foi                

aprovado pela instituição e segue sendo utilizado pelos professores e alunos de Sistemas de              

Informação, abaixo o detalhamento dos recursos que foram necessários para a           

disponibilização do laboratório. 

Quadro 9 - Orçamento para os equipamentos do laboratório de Sistemas de Informação 

Descrição do recurso Qtd. R$ Unit. R$ Total 



 
 
 

PATCH PANEL 24P RJ45 CAT 5E SOHO PLUS FURUKAWA 01 210,00 210,00 

SWITCH 24P 10/100 SF 2400QR INTELBRAS 01 606,00 606,00 

BANDEJA 1U X 600 MM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO 
VENTILADA PRETA 

01 108,00 108,00 

PARAFUSO E PORCA GAIOLA 40 1,35 54,00 
RÉGUA DE 08 TOMADAS PARA RACK 01 82,00 82,00 

ROTEADOR WIRELESS WIN300 N300 INTELBRAS 01 304,00 304,00 

RACK FECHADO 19 32U X 770MM P/ PISO 01 1.846,00 1.846,00 

ORGANIZADOR PARA RACK 02 25,00 50,00 
FRENTE FALSA 02 14,75 29,50 
CABO UTP CAT-5 FURUKAWA 305 1,75 533,75 
CONECTOR RJ-45 MACHO 200 1,55 310,00 
ALICATE DE CRIMPAR RJ 03 32,00 96,00 
ALICATE DECAPADOR 01 13,60 13,60 
MULTIMETRO 03 18,00 54,00 
TESTADOR CABO RJ45/RJ11 6X4 E 6X6/BNC E USB MT200 01 156,00 156,00 

FERRO SOLDA HIKARI PLUS SC60P 50W 01 42,00 42,00 
SUGADOR DE SOLDA 01 67,65 67,65 
SOLDA 1,0MM 0,5 KG 01 74,25 74,25 
Servidor HP ISS ML110 Gen9 Quad-Core Xeon E5-1603v3 8.8 
Ghz 10Mb 8GB 1000GB 350W 799112-S05 01 2.849,90 2.849,90 

Valor Total investimento 7.486,65 

 

Em todas as salas estão disponíveis pontos de conexão por cabo e wireless,             

oportunizando melhores condições de acesso de acadêmicos e docentes a rede. 

Recursos disponíveis à docentes 

A Horus Faculdades oferece aos docentes, equipamentos para serem utilizados como           

recursos das aulas, com o intuito de oportunizar ao professor a realização de aulas dinâmicas e                

de qualidade. As ferramentas disponíveis são:  

Projetores Multimidia - Data Show: 3 projetores da marca EPSON - VGA 800 X 600 / 2000                 

LUMENS, 1 projetor da marca BENQ - VGA 800 X 600 / 2000 LUMENS, 2 projetores da                 

marca BENQ - VGA 800 X 600 / 2200 LUMENS, 3 projetores LG BS275 SVGA,2700               

LUMENS. 



 
 
 

Notebook: 1 notebook da marca AMD 3100 + 1.6GHZ / 756 de memória / HD 40 com                 

gravador de CD e DVD. 2 notebooks da marca ACER DUAL CORE 1.4 GHZ / 1G de                 

memória / 120 HD. 2 notebooks da marca ACER DUAL CORE 2.1 GHZ / 3Gb de memória /                  

HD 250. 

As reservas dos equipamentos estão disponíveis aos docentes através do site           

institucional, módulo Unimestre online. No site também os alunos tem acesso aos materiais             

eletrônicos disponibilizados pelos docentes aos alunos mediante acesso com senha. 

 

Laboratório de Anatomia 

Para atividades práticas de anatomia, a Instituição possui o laboratório específico com os             

seguintes recursos: 

01 Esqueleto 1,68 metros articulado e muscular: Esqueleto completo com ligamentos           

articulares e origem e inserção dos músculos. em resina plástica em cor natural, composto por               

articulações com ligamentos de um lado e origem e inserção dos músculos do outro.Detalhes              

anatômicos: caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, arcada          

dentária, coluna vertebral com vértebras: Cervicais, dorsais, lombares, sacrais e coccígeas;           

esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo,         

metacarpo,falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise, publica, cóccix, púbis, articulações         

sacroíliacos, fêmur. Patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso, vértebra            

lombar com prolápso, arcada dentária com três elementos móveis. 

O esqueleto está dividido em: Cabeça / Tronco / Membro Superior / Membro Inferior. 

 CABEÇA 

A– Ossos do Crânio: Frontal, parietais, Temporais (perfurados para a entrada do nervo             

auditivo), Occipital, (que é perfurado para a entrada da coluna cervical), Esfenóide, Etimóide. 

  

B– Ossos da Fase: Mandíbula, Maxilar superior, Vômer (separa as duas fossas nasais),             

zigomáticos, nasais (base do nariz), Palatinos (céu da boca), Lacrimais, Conchas Nasais. 

  

TRONCO 



 
 
 

A– Coluna Vertebral: é formada por 33 vértebras, que ficam apoiadas uma sobre a outra. Não                

tem a mesma forma, mas apresentam um orifício central por onde passa a medula espinhal.               

Vista de lado, a coluna forma um leve “S” e vista de frente é vertical. As partes da coluna                   

vertebral são: 

● Região Cervical – formada por 7 vértebras, sendo que as duas primeiras (Atlas e Áxis)               

penetram no osso occipital para encaixar a cabeça. 

● Região Torácica: formada por 12 vértebras, onde as costelas estão fixas, formando a             

caixa torácica. 

● Região Lombar: formada por 5 vértebras, que irão dar origem a região abdominal. 

● Região Sacra: formada por 5 vértebras soldadas, formando o sacro. 

● Região Coccigiana: formada por vértebras fundidas formando o cóccix. 

  

B– Costelas: São formadas por 12 pares de ossos que apresentam a forma de arco.               

Localizadas na região torácica e a maioria fixando-se ao osso esterno (na frente). São              

classificadas em: 

● Verdadeiras: formada por 7 partes que ligam-se diretamente ao osso esterno por meio             

de cartilagem. 

● Falsas: formada por 3 partes que fixam na 7ª costela através de cartilagem para chegar               

ao osso esterno. 

● Flutuantes: formada por 2 partes que são pequenas e livres não se fixando ao osso               

esterno. 

 

C – Esterno: Osso chato, localizado na parte da frente do tórax. Ele está dividido em: Punho                 

(superior), Corpo (no meio), Apêndice xifóide (na ponta da cartilagem). 

  

ARTICULAÇÃO E LIGAMENTOS 

Membro Superior 

A – Ombro 

● Articulação acromioclavicular 

● Articulação esternoclavicular 

● Cápsula articular da articulação do ombro 



 
 
 

● Ligamento Trapezóide. 

  

B – Cotovelo: 

● Articulação Umeroulnar 

● Articulação Umerorradial 

● Articulação Radiulnar proximal 

● Ligamento anular do rádio 

● Ligamento colateral ulnar 

● Ligamento colateral radial 

  

C – Mão: 

● Articulação Radiocarpal 

● Articulação Médiocarpal 

● Articulação Carpometacarpal do polegar 

● Articulação Metacarpofalângica 

● Articulações Interfalângicas da mão 

  

Membro Inferior 

 A – Quadril: 

● Linha intertrocantéria 

● Ligamento iliofemoral (parte descendente), (parte transversa) 

● Ligamento pubofemoral 

● Ligamento isquiofemoral 

  

B – Joelho: 

● Ligamento cruzado anterior 

● Ligamento colateral Fibular 

● Ligamento colateral Tibial 

● Ligamento transverso do Joelho 

● Ligamento da Patela 

● Legamento Menisco 

● Menisco lateral do Joelho 



 
 
 

● Articulação Tibiofibular 

  

C – Pé 

Ligamentos 

● Ligamento Tibiofibular anterior 

● Ligamento Talofibular anterior 

● Ligamento Talocalcâneo lateral 

● Ligamento Talocalcâneo interósseo 

● Ligamento Tarsometatarsais dorsais 

● Ligamento Calcâneo fibular 

● Ligamento Cuneonaviculares dorsais 

● Ligamento Cuneonavicular plantar 

● Ligamento Plantar longo 

● Ligamento Tarsometatarsais plantares 

● Ligamento calcaneonavicular plantar 

● Ligamento Bifurcado 

● Ligamento Colateral medial ou deltóideo (parte tibionavicular) 

● Ligamento Colateral medial ou deltóideo (parte tibiocalcânea) 

● Ligamento Colateral medial ou deltóideo (parte tibiotalar posterior) 

  

Articulações 

● Articulação Talocrural 

● Articulação Talocalcaneonavicular 

● Articulações Tarsometatarsais 

● Articulação Subtalar 

● Articulação Calcaneocubóidea 

● Articulações Tarsometatarsais 

● Articulações Metatarsofalângicas e interfalângicas 

● Articulação Cuneonavicular 

  

ORIGEM E INSERÇÕES DOS MÚSCULOS 



 
 
 

Inserções: São os pontos de fixação dos músculos; existem inserções de origem (usualmente             

proximal) e inserções terminais (usualmente distais). 

  

CABEÇA: Frontal – Arbicular das pálpebras – Transverso do nariz – Pequeno zigomático –              

Grande Zigomático – Orbicular dos lábios – Occipital – Masseter – Triangular dos lábios. 

  

MEMBRO SUPERIOR:  Ombro (escápula), Braço, Antebraço, Mão. 

  

MEMBRO INFERIOR:  Quadril, Coxa, Perna, Pé. 

  

01 Torso musculado 108 cm com órgãos internos: Em resina plástica emborrachada com             

órgãos internos. Este modelo apresenta musculatura superficial e profunda, parte torácica e            

abdominal aberta com acesso aos órgãos internos (pulmão, coração, diafragma, fígado,           

estomago e intestinos), metade da cabeça em corte sagital, parte posterior/superior do torso             

mostra a disposição dos arcos costais e a inferior mostra parte da coluna lombar e sacro.                

Referências de músculos da cabeça, ombro, glúteo, região dorsal e coxa; 

Torso musculado com órgãos internos, aparelho reprodutor masculino e feminino,          

anatomicamente detalhado (27 partes). 

  

Descrição Resumida 

CABEÇA 

Cabeça removível com corte sagital, sendo: 

● Encéfalo: hemisfério cerebral direito com cerebelo e tronco encefálico. 

● Cabeça: lado esquerdo pode ser observado a glândula parótida e do lado direito a              

arcada, músculos nervos e vasos faciais glândulas, estruturas ósseas. 

  

TÓRAX 

Caixa torácico-abdominal removível, com esterno, costelas e músculos abdominais (estruturas          

fixas). 

Cavidade torácica (estruturas removíveis): pulmão 2 partes, coração 2 partes c/ veias e             

artérias. 



 
 
 

 Coração removível o qual se divide em duas partes, composto por: 

● Átrios e Ventrículos 

● Artéria e Veias 

 Pulmão removível com diafragma em sua base. 

  

ABDOME 

Cavidade abdominal (estruturas fixas): Artérias, veias, Estruturas Removíveis 

 Fígado com Vesícula: 

● Peça única onde pode ser observado na parte diafragmática os lobos; direito, esquerdo,             

caudado e quadrado. 

● Parte visceral pode ser observado vesícula biliar e estrutura que compõem o sistema             

porta do fígado.  

Estômago em duas partes: 

● Estômago em corte axial, estruturas: vilosidades, região da cárdia e piloro, parede do             

estômago, vaso e nervos. 

● Rim em corte sagital com parte anterior removível: Rim dividindo ao meio por corte              

sagital com glândula adrenal, vasos renais, pelve renal, pirâmides, cálices, ureteres,           

etc. 

 Intestinos delgado e grosso: 

● Intestino delgado, peça única removível (duodeno, íleo e jejuno). 

● Intestino grosso dividido em duas partes com colo ascendente, colo transverso, colo            

descendente, colo sigmóide, reto, autros, apêndice verniforme. 

  

SISTEMA REPRODUTOR 

Aparelho reprodutor masculino: dividido em duas partes, onde pode ser observado;           

uretra, bolsa escrotal, epidídimo, entre outros detalhes. 

  

Aparelho reprodutor feminino: dividido em duas partes, onde pode ser observado; uretra,            

bexiga, útero, entre outros detalhes. 

● Útero com trompas em corte coronal 

● Mama com corte expondo glândula mamária. 



 
 
 

 

PARTE POSTERIOR (DORSAL) 

Modelo apresenta abertura nas costas desde o forame magno até o sacro, todos os              

segmentos da coluna vertebral expostos (cervical, torácico e lombar), detalhes da medula            

espinhal, costelas, músculos, nervos e vasos. 

  

MÚSCULOS 

Cabeça: Frontal, Orbicular das pálpebras, Orbicular dos Olhos, Orbicular dos Lábios,           

Bucinador, Risórios de Sartorini, messeter. 

 Pescoço: Esternocleidomastoideo, Escaleno. 

 Tórax: Trapézio, Grande Dorsal, Peitoral Maior, Grande Denteado. 

 Abdome: Reto do Abdome, Oblíquos, Diafragma. 

 Membro Superior: Deltóide 

 Membro Inferior: Glúteos, Quadríceps crural, Sartório, Bíceps crural. 

  

01 Modelo Muscular Assexuado 1.70 metros com 34 partes: Em resina plástica, com 34              

partes. Possibilita a identificação dos músculos superficiais e profundos:         

externocleidomastóideo, esplênio da cabeça, trapézio, deltóide frontal, temporal, orbicular,         

nasal, infra-espinhal, grande dorsal, peitoral maior, tríceps, braquial, glúteo máximo, glúteo           

médio, obliquo externo, pectineo, bíceps femoral, vasto medial / lateral e intermédio, sartório,             

gastrocnênio, sôleo, fíbular longo, fíbular curto, tendão calcâneo, tendão longo dos dedos, etc.             

O modelo se divide em tronco (eixo axial), membro superior e inferior; 

  

Sistema Muscular 

O sistema muscular esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo,            

formando o que se chama popularmente de carne. Essa musculatura recobre totalmente o             

esqueleto e está presa aos ossos, sendo responsável pela movimentação corporal. 

  

Músculo liso: o músculo involuntário localiza-se na pele, órgãos internos, aparelho           

reprodutor, grandes vasos sanguíneos e aparelho excretor. O estimulo para contração dos            

músculos lisos é mediado pelo sistema nervoso vegetativo. 



 
 
 

  

Músculo estriado esquelético: é inervado pelo sistema nervoso central e, como este se             

encontra em parte sob controle consciente, chama-se músculo voluntário. As contrações do            

músculo esquelético permitem os movimentos dos diversos ossos e cartilagens do esqueleto. 

  

Músculo cardíaco: este tipo de tecido muscular forma a maior parte do coração dos              

vertebrados. O músculo cardíaco carece de controle voluntário. É inervado pelo sistema            

nervoso vegetativo. 

  

1 – Membro Superior 

Braço 

● Músculo Deltóide 

● Músculo Bráquio Radial 

● Músculo Flexor profundo dos dedos 

● Músculo Flexor superficial dos dedos 

● Músculo extensor dos dedos 

● Músculo Bíceps braquial 

 

2 – Membro Inferior 

Têm eles origem nos ossos da pelve e da coluna vertebral e vão inserir-se no fêmur.                

Dividem-se em músculos da fossa ilíaca e músculos da região glútea. Entre os primeiros deve               

ser citado o músculo psoas-ilíaco, que nasce, por duas inserções distintas, da fossa ilíaca e da                

coluna lombar; termina no fêmur e conforme tenha fixa uma ou outra das inserções, dobra a                

coxa sobre a bacia ou então inclina para diante o tronco; concorre também para rodar para                

fora a coxa. Os músculos da região glútea são representados pelos músculos glúteos (grande,              

médio e pequeno glúteo), dispostos em três camadas sobrepostas: têm a função de estender a               

coxa (entram em ação quando alguém passa da posição sentada para a posição em pé) e de                 

levá-la para fora. Sempre na região glútea há outros músculos menores, como o Piriforme, o               

obturador interno e o quadrado do fêmur, que têm a função de rodar a coxa. 

  

Músculos da Coxa 



 
 
 

Dividem-se em anteriores, mediais e posteriores. Entre os anteriores os mais           

importantes são o costureiro e o quadríceps. O costureiro parte da espinha ilíaca             

antero-superior, percorre toda a coxa obliquamente e tem muita importância na marcha. O             

quadríceps femoral é um grande músculo constituído de quatro ventres, que, embaixo,            

confluem para um tendão único, o qual se insere na tíbia. Na espessura do tendão, pouco antes                 

deste se inserir na tíbia, está incluída a patela (rótula). A função do quadríceps é a de estender                  

a perna; entra em ação quando, depois de ter dobrado o joelho, é posta a perna em linha com                   

coxa. 

Os músculos mediais, isto é, os situados na parte interna da coxa, têm a finalidade de                

reconduzir a coxa para a linha mediana, depois que a própria coxa foi levada para fora: isto é,                  

são adutores. Estão dispostos, em quatro planos e compreendem quatro músculos adutores            

propriamente ditos além do delgado, do pectíneo e do abturador. 

Os músculos posteriores da coxa fazem dobrar o joelho e levam a perna atrás da coxa.                

São constituídos pelo músculo bíceps femoral e pelos músculos semitendinoso e           

semimembranoso. 

  

Músculos da Perna 

Também os músculos da perna estão distribuídos por três grupos: anteriores, laterais e             

posteriores. Os anteriores partem da tíbia e terminam no pé. Têm a função de estender o pé,                 

no seu todo, ou os dedos (isto é, fazem dobrar o pé ou os dedos para cima). O músculo tibial                    

anterior move o pé; aos dedos chegam, contrariamente, o longo extensor dos dedos e do               

maior. Os músculos laterais são representados pelos dois peroneanos, longo e curto, que dão              

ao pé o movimento de abdução, isto, leva-no para fora. Os músculos posteriores têm função               

contrária à dos anteriores, isto é, dobram o pé e os dedos (dobram para baixo). O maior dos                  

músculos posteriores é o tríceps sural, constituído por três ventres. 

Dois deles formam os gastrocnemianos ou gêmeos, os quais constituem a barriga da             

perna (observando-se atentamente, notar-se-á como a barriga da perna é constituída por duas             

globulosidades distintas); o terceiro é o músculo solear, situado mais profundamente. O            

músculo tríceps sural tem um único grande tendão que se insere no calcâneo: é o tendão de                 

Aquiles. A função do tríceps é a de estender o pé (como acontece quando alguém se põe na                  

ponta dos pés). Os outros músculos posteriores são os flexores dos dedos inclusive do maior;               



 
 
 

o tibial posterior não só estende, mas leva para fora e roda para dentro o pé; o poplíteo, que                   

dobra a perna, e roda-a para dentro. 

  

3 – Cabeça e Pescoço 

● Músculos cutâneos da cabeça: M. epicrânio / formado por: M. occipital e M. frontal 

● Músculos cutâneos da face: M. orbicular do olho / M. corrugador do supercílio / M.               

depressor do supercílio / M. prócero / M. nasal / M. depressor do septo / M. orbicular                 

da boca / M. risório / M. bucinador / M. levantador do lábio superior e da asa do nariz                   

/ M. levantador do lábio superior / M. zigomático menor / M. zigomático maior / M.                

levantador do ângulo da boca / M. depressor do ângulo da boca / M. mentoniano 

● Músculos da mastigação: M. temporal / M. masseter / M. pterigóideo medial / M.              

pterigóideo lateral 

● Músculo cutâneo do pescoço: M. platisma 

● Músculos supra-hióideos: M. digástrico / M. estilohióideo / M. milohióideo / M.            

geniohióideo 

● Músculos infra-hióideos: M. omohióideo / M. esternotireóideo / M. tireóideo 

● Músculos laterais do pescoço: esternocleidomastóideo / M. escaleno anterior / M.           

escaleno médio / M. escaleno posterior 

● Músculos posteriores do pescoço: M. trapézio / M. esplênio da cabeça / M. esplênio do               

pescoço / M. semi-espinhal do pescoço / M. semi-espinhal da cabeça / M. reto              

posterior menor da cabeça / M. reto posterior maior da cabeça / M. oblíquo inferior da                

cabeça / M. oblíquo superior da cabeça 

● Músculos pré-vertebrais: M. longo da cabeça / M. longo do pescoço. 

● Músculos da cavidade timpânica: M. tensor do tímpano / M. estapédio. 

● Manequim para RCP: Utilizado para treinamento de primeiros socorros, sua estrutura           

permite treinamento de massagens torácicas e respiração artificial. 

● 01 Pia em granito (1,5m x 0,40cm) com cuba de inox; 

● 03 Bancadas em fórmica; 

● 01 mesa 120x0,68 metros com duas gavetas; 

● 01 Armário com duas portas; 

● Quadro branco; 

● Apagador; 



 
 
 

● Pincel para quadro branco; 

● Retroprojetor Novotec 2250 V 3000LM; 

● Projetor LCD Epson Powerlite S3 1600 LUM 253050 (Data Show); 

● Tela Mapa para projector Novotec; 

● Noteboock Acer Aspire 3000 Senpron 3100; 

● Televisor Gradiente 29´; 

● Suporte para Televisão e vídeo; 

● Turbo - Circulador Multifan – MFAN; 

● Aparelho de DVD Vídeo; 

● Aparelho de Vídeo Fita; 

● Lixeira. 

  

Material Audiovisual 

●  CD Nº. 01 – Corpo Humano – Sistema Ósseo, Sistema Articular; 

● CD Nº. 02 – Corpo Humano – Sistema Muscular, Sistema Nervoso; 

● CD Nº. 03 – Corpo Humano – Sistema Linfático, Aparelho Respiratório; 

● CD Nº. 04 – Corpo Humano – Sistema Cardiovascular, Aparelho Digestivo; 

● CD Nº. 05 – Corpo Humano – Aparelho Excretor Urinário, Aparelho Reprodutor; 

● CD Nº. 06 – Corpo Humano – Sistema Glandular, Sistema Reticuloendotelial e Timo             

Pele e Anexos Cutâneos, Órgãos dos Sentidos; 

● CD RBCE – Revista Brasileira de Ciências do Esporte; 

● CD A Mitocôndria em 03 atos; 

● CD Fundamentos de Bioquímica; 

● CD Princípios de Química; 

● CD Livros Química e Orgânica; 

● CD Química Inorgânica; 

● DVD 18º Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte 

  

Descrição da infraestrutura externa para estudos das atividades físicas  

ACADEMIA SAÚDE TOTAL 



 
 
 

Hall de entrada com balcão de atendimento, computador, sala de avaliação, vestiários,            

banheiros, etc. 

 Equipamentos Musculação: 

● 01 aparelho peitoral / dorsal 

● 01 aparelho de Supino; 

● 01 aparelho de puley(puxada/remada/tríceps); 

● 01 rosca de bíceps; 

● 01 mesa extensora; 

● 01 mesa flexora; 

● 01 aparelho de leg press; 

● 01 aparelho adutor / abdutor; 

● 01 aparelho de glúteo; 

● 01 aparelho agachamento multi-força; 

● 01 aparelho de paralela; 

● 01 aparelho para exercício de barra; 

● 02 pranchas de abdominal; 

● 04 aparelhos de abdominal; 

● 02 bancos de supino inclinado; 

● 02 bancos de supino reto; 

● 01 banco de supino declinado; 

● Suporte para barras; 

● Suporte para anilhas; 

● Suporte para halter; 

● 10 barras de tamanhos variados; 

● Aproximadamente 1.000Kg de anilhas de 1Kg a 20Kg; 

● Aproximadamente 600Kg de halteres de 1Kg a 15KG; 

● Aproximadamente 200Kg de caneleiras de 0,5Kg a 4Kg; 

● 15 Kits completos de BODY PUMP; 

● 40 Colchonetes; 

● 30 steps. 

 ATIVIDADES AERÓBICAS: 



 
 
 

Equipamentos: (Todos os aparelhos são profissionais) 

● 03 Esteiras; 

● 03 Bicicletas; 

● 02 Steps; 

● 02 Elípticos; 

  

SALA DA PISCINA 

Equipamentos: 

● Piscina térmica 6 X 12 e 1,5m de profundidade, com vestiários, chuveiros, sistema de              

som, etc.; 

● 40 Espaguetes; 

● 30 Pranchas de natação; 

● 20 Pares de hidro-halter; 

● 20 Pares de hidro-caneleiras; 

● Coletes, flutuadores, bolas, letrinhas e acessórios lúdicos para aulas de natação. 

  

Sala (quadra) de 13m x 10m com pé direito de 7 m, espelhada, palco para instrutor e sistema                  

de som com mesa para microfone, utilizada para aulas de dança, ginástica, lutas, aquecimento,              

vôlei, basquete, mini futebol, etc. 

  

 CENTREVENTOS 

Quadra poliesportiva coberta 

● Área útil de 3.083,52 metros. 

● 02 Computadores (01 Pentium 3.800 mhz–01 Pentium 3.550 mhz); 

● 01 Impressora laser jet HP 3020; 

● 01 Impressora matricial Epson FX 1170; 

● 01 Impressora Epson C43 jato de tinta; 

● 05 Mesas de escritório; 

● 01 balcão de atendimento; 



 
 
 

● 01 máquina de escrever; 

● 05 cadeiras (02 giratórias – 03 fixa); 

● 01 armário de arquivos; 

● 01 modem ADSL para internet; 

● 01 HUB para utilização dos micros e internet em rede; 

● Material para escritório (grampeador, perfurador, arquivos pastas  AZ, canetas, etc.); 

● Quadra para prática esportes com medida 19 X 34 metros; 

● Goleiras específicas para a prática de futsal e handebol; 

● Redes de vôlei e postes móveis para sua fixação; 

● Vestiários para atletas; 

● Vestiários para árbitros; 

● WC Masculino e Feminino público; 

● Alojamentos; 

● Placar eletrônico; 

● Mesa para arbitragem; 

● Cabine de rádios, Tv, Jornais; 

● Palco para apresentações culturais; 

● Camarim; 

● Restaurantes; 

● Arquibancada para 2.500 pessoas sentadas; 

● Material didático pedagógico para as aulas práticas, como bolas, apitos, cronômetros,           

etc. 

COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL ARTHUR LENHARDT 

● Campo de futebol/pista de atletismo 

● Duas goleiras, redes para o desenvolvimento das práticas, em uma área de 31.419,35             

metros. 

● Campo com medidas de 60 X 95 metros; 

● Pista para atletismo quatro raias; 

● Vestiários; 

● Área de estacionamento; 

● Copa; 



 
 
 

● Arquibancadas; 

● Anexo: Campo futebol sete em construção; 

● Uma caixa de areia para o salto em distância; 

● Espaço para o arremesso de peso; 

● Dardo e disco; 

● Bastões para o revezamento, 

● Pesos, 

● Martelos, 

● Barreiras, 

● Dardos, 

● Material didático pedagógico para as aulas práticas, apitos, cronômetros, etc. 

  

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL 

● Área útil de 25.000 metros. 

● Duas quadras de tênis de 20 X 40 iluminada; 

●  Campo futebol sete de 36 X 54 iluminado; 

● Campo de areia; 

● Vestiários; 

● WC masculino e feminino; 

● Quiosque com churrasqueira; 

● Sala de reuniões e palestras; 

● Sala de festas; 

● Sala de jogos; 

● Piscina semi-olímpica 

● Material didático pedagógico para as aulas práticas, como bolas, apitos, cronômetros,           

raquetes, etc. 

  

ACADEMIA PERSONAL FITNESS  

Hall de entrada com balcão de atendimento, computador, sala de avaliação, vestiários,            

banheiros, etc. 



 
 
 

Equipamentos Musculação: 

● 01 aparelho peitoral / dorsal 

● 04 Esteiras; 

● 03 Bicicletas; 

● 02 Steps; 

● 02 Elípticos; 

● 02 aparelho de leg press; 

● 01 aparelho de Supino; 

● 01 aparelho de puley(puxada/remada/tríceps); 

● 01 rosca de bíceps; 

● 01 mesa extensora; 

● 01 mesa flexora; 

● 01 aparelho adutor / abdutor; 

● 01 aparelho de glúteo; 

● 01 aparelho agachamento multi-força; 

● 01 aparelho de paralela; 

● 01 aparelho para exercício de barra; 

● 02 pranchas de abdominal; 

● 03 aparelhos de abdominal; 

● 01 bancos de supino inclinado; 

● 02 bancos de supino reto; 

● 01 banco de supino declinado; 

● Suporte para barras; 

● Suporte para anilhas; 

● Suporte para halter; 

● 10 barras de tamanhos variados; 

● Aproximadamente 1.000Kg de anilhas de 1Kg a 20Kg; 

● Aproximadamente 600Kg de halteres de 1Kg a 15KG; 

● Aproximadamente 200Kg de caneleiras de 0,5Kg a 4Kg; 

● 15 Kits completos de BODY PUMP; 

● 30 Colchonetes; 



 
 
 

● 30 steps. 

● 16 mini trampolins 

  

  

GINÁSIO DE ESPORTE NEURO ISIDORO BUGNOTTO 

● Quadra poliesportiva coberta 

● Área útil de 3.083,52 metros. 

● Quadra para prática esportes com medida 17 X 28 metros; 

● Goleiras específicas para a prática de futsal e handebol; 

● Redes de vôlei e postes móveis para sua fixação; 

● Vestiários para atletas; 

● Vestiários para árbitros; 

● WC Masculino e Feminino público; 

● Alojamentos; 

● Placar eletrônico; 

● Mesa para arbitragem; 

● Cabine de rádios, Tv, Jornais; 

● Palco para apresentações culturais; 

● Camarim; 

● Arquibancada para 800 pessoas sentadas; 

● Material didático pedagógico para as aulas práticas, como bolas, apitos, cronômetros,           

etc. 

  

Todos esses espaços são organizados de acordo com as necessidades da Horus            

Faculdades e implantados/disponibilizados conforme a evolução e demanda das atividades,          

assegurando  condições de qualidade necessárias ao bom andamento destas. 

 



 
 
 

4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

Para que a instituição continue no processo de melhorias para com os acadêmicos e              

colaboradores, são realizadas duas pesquisas de satisfação com estudantes, uma delas           

relacionada aos cursos e outra em uma visão macro referente a Horus Faculdades.  

As pesquisas são aplicadas em formas de questionários online e são voluntárias. 

Em relação a pesquisa relacionada aos cursos 155 alunos responderam, o que            

corresponde há 44,54% em um universo de 348 acadêmicos ativos em 2017 abaixo segue o               

quadro detalhado. 

Quadro 10 - Autoavaliação de Cursos de Graduação – Avaliações respondidas 

 
CURSO 

RESPONDENTES 

Qtdade Alunos % Total de Alunos 

Administração 38 51,35 

Ciências Contábeis 37 46,25 

Educação Física 28 29,78 

Engenharia Civil 32 74,41 

Pedagogia 15 88,23 

Sistemas de Informação 33 82,5 

Total de respondentes 155 44,54 

 

Em relação a pesquisa macro relacionada à visão da instituição 118 estudantes            

responderam, correspondendo há 33,90% dos estudantes da instituição, abaixo segue o quadro            

detalhado.  

Quadro 11 - Autoavaliação institucional  – Avaliações respondidas 

 
CURSO 

RESPONDENTES 

Qtdade Alunos % Total de Alunos 

Administração 13 17,56 



 
 
 

Ciências Contábeis 9 11,25 

Educação Física 36 38,29 

Engenharia Civil 24 55,81 

Pedagogia 12 70,58 

Sistemas de Informação 23 57,5 

Total de respondentes 117 33,62 

 

No total foram recebidas 272 avaliações, considerando os indicadores foram gerados           

relatórios estatísticos em dois principais aspectos: instituição e cursos. Nos quadros a seguir             

são apresentados os dados gerais destes documentos e os dados coletados das avaliações,             

servindo como base para construção dos indicadores referente aos cursos e instituição.  

Quadro 12 - Indicadores dos cursos de graduação - Estudantes  

INDICADORES CONCEITOS 

Sim Não Eventualmente 

1 - Apresenta clareza e objetividade na exposição dos 
conteúdos abordados na disciplina? 866 56 169 

2 - Cumpre o horário das aulas? 934 55 75 

3 - É cordial, respeitoso e profissional? 936 92 28 

4 - Falta às aulas ? 970 92 28 

5 - Elabora avaliações compatíveis com o conteúdo da 
disciplina? 946 50 64 

6 - Possui domínio do conteúdo da(s) disciplina(s) que 
ministra? 949 57 54 

7 - Professor desperta o interesse dos acadêmicos pela 
disciplina e curso? 866 99 104 

8 - Prepara e organiza as aulas conforme conteúdo da 
disciplina? 934 61 74 

9 - Relaciona o conteúdo teórico da disciplina com a 
prática profissional do curso? 917 54 88 

10 - Você  faria outra disciplina com esse professor 844 143 73 



 
 
 

(a)? 

11 - Utiliza recursos de forma adequada (mídia, 
audiovisuais, quadro etc) nas aulas? 923 50 86 

12 - Utilização de metodologias adequadas ao ensino 
da disciplina 596 22 66 

TOTAL 10681 831 909 
 

Quadro 13 - Indicadores Avaliação Institucional - Estudantes 

 
INDICADORES 

CONCEITOS 

Insuficiente Suficiente Muito 
bom 

Excelente 

1 - Ambiente da Instituição 13 56 37 12 

2 - Atmosfera Social 4 55 42 17 

3 - Biblioteca 14 34 48 22 

4 - Coordenação do curso 7 35 44 32 

5 - Corpo Docente 6 50 43 19 

6 - Opções de cursos 21 54 25 18 

7 - Estudantes 8 52 40 18 

8 - Laboratórios 54 36 23 5 

9 - Reputação 12 50 41 15 

10 - Serviços de Secretaria e Apoio 7 49 41 21 

11 - Sistema de Avaliação 6 43 49 20 

12 - Infraestrutura 32 48 27 11 

TOTAL 184 562 460 210 
 

Os dados coletados das avaliações foram tratados e organizados em uma planilha para             

obter informações, gerando os resultados com gráficos, desta maneira a instituição pôde            

observar as informações de interesse para trabalhar na melhoria contínua da faculdade. As             

pesquisas envolveram somente estudantes, pois eles são o reflexo da instituição. 



 
 
 

A pesquisa relacionada aos cursos envolveu questões para avaliação dos docentes para            

apresentar a satisfação com a qualidade dos professores e práticas de ensino, todas as questões               

envolviam todos os professores, onde os estudantes destacaram suas opiniões sobre cada um             

deles. 

Para a pesquisa institucional, foram elaboradas questões que pudessem representar a           

satisfação dos estudantes com a instituição, para cada área de interesse da faculdade os alunos               

puderam demonstrar o que precisa ser melhorado e o que devemos continuar trabalhando para              

manter a percepção dos estudantes. 

Outra avaliação aplicada foi direcionada as Pós Graduação, onde somente 9 estudantes            

responderam a pesquisa, os estudantes estão relacionados ao MBA em Gestão de Equipe e              

Vendas com Ênfase em Comunicação e Marketing e ao MBA em Programas Atuais de              

Treinamentos e Populações Especiais. Mesmo com o baixo número de respostas é possível ter              

uma analogia da percepção dos estudantes em relação à instituição. A representação da             

pesquisa segue na sequência. 

 

Quadro 14 -  Indicadores Avaliação da Pós graduação - Estudantes 

INDICADORES CONCEITO 

Insuficiente Suficiente Muito 
bom 

Excelente 

Ambiente da Instituição 
 5 1 3 

Atmosfera Social  5 2 2 

Biblioteca  4 3 2 

Coordenação do seu curso  4 2 3 

Corpo Docente  2 3 4 

Opções de cursos   6 1 2 

Estudantes  5 3 1 

Laboratórios 1 5 1 2 



 
 
 

Reputação  4 3 2 

Serviços da secretaria e apoio 1 3 3 2 

Sistema de avaliação  4 3 2 

TOTAL 2 47 25 25 

 

Com base no tratamento dos dados, obteve as informações para geração do resultado,             

expondo a opinião dos estudantes que por livre vontade responderam as pesquisas. Neste             

sentido gráficos foram gerados para em forma de ranking é possível observar de uma melhor               

maneira os pontos positivos e negativos relacionados à avaliação. 

A seguir serão mostrados os gráficos gerados a partir da análise elaborada. 

 

4.1 AVALIAÇÃO DOS CURSOS 

Na avaliação dos cursos, realizada pelos estudantes de todos os cursos, o gráfico a              

seguir é possível observar comparando as avaliações dos anos anteriores, indicadores que            

ainda precisam ser ainda mais melhorados e outros que a instituição manteve uma boa              

avaliação. No quadro que segue após o gráfico foram destacadas 3 questões com avaliações              

positivas e 3 questões com avaliações negativas a qual deverão ser destacadas como             

prioridade nas ações da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Figura 43: Ranking dos indicadores na avaliação dos cursos  

Fonte: Acervo Horus Faculdades/2017 

No quadro abaixo estão destacados os indicadores com maior índice positivo e            

negativo para à instituição tomar como base nas ações de melhoria e aperfeiçoamento. 

 

Quadro 15: Pontos positivos e a melhorar – avaliação dos cursos 

PONTOS POSITIVOS 

4 - Falta às aulas ? 

9 - Relaciona o conteúdo teórico da disciplina com a prática profissional do curso? 

11 - Utiliza recursos de forma adequada (mídia, audiovisuais, quadro etc) nas aulas? 

PONTOS À MELHORAR 

3 - É cordial, respeitoso e profissional? 

7 - Professor desperta o interesse dos acadêmicos pela disciplina e curso? 

10 - Você  faria outra disciplina com esse professor (a)? 

 



 
 
 

As análises dos cursos serão encaminhadas a cada coordenação de curso, para que, em              

conjunto com a CPA, possam elaborar e tirar as considerações em benefício dos estudantes da               

instituição. 

 

4.2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação institucional foi direcionada aos estudantes dos cursos de graduação e pós             

graduação da instituição e seguiu o mesmo processo de análise, destacando os melhores e              

piores indicadores relacionados à pesquisa. Os resultados serão apresentados na sequência. 

 

Figura 43 - Ranking dos indicadores na avaliação institucional – graduação 

 

Fonte: Acervo Horus Faculdades/2017 

 

Quadro 65: Pontos positivos e a melhorar avaliação Institucional - graduação 

PONTOS POSITIVOS 

1 - Ambiente da Instituição 

3 - Biblioteca 

11 - Sistema de Avaliação 



 
 
 

PONTOS À MELHORAR 

6 - Opções de cursos 

8 - Laboratórios 

12 - Infraestrutura 

 

Observa-se que, entre as questões de cada setor, a maioria dos estudantes que             

responderam a avaliação encontram-se satisfeitos com a instituição, destaca-se a insatisfação           

em fatores que foram consequências no número de estudantes que ingressaram a instituição.  

A avaliação direcionada aos cursos de pós graduação apresentaram um índice alto de             

satisfação em relação à instituição, o que representa uma responsabilidade ainda maior em             

manter o conceito satisfatório dos cursos de pós graduação. 
 

Figura 44 - Ranking dos indicadores na avaliação institucional - graduação 

 

Fonte: Acervo Horus Faculdades/2017 

 

A partir das análises, ações poderão ser definidas, buscando melhorar os resultados da             

instituição de ensino Horus faculdades, sendo estas melhorias a curto, médio e longo prazos.  



 
 
 

 

 

5 AÇÕES COM BASE NOS RESULTADOS 

Realizando um comparativo com as avaliações anteriores, percebemos que o cenário ainda            

demonstra a qualidade da formação profissional dos professores, onde a grande maioria            

possui experiência com a área de atuação profissional do curso, ou seja, a maioria dos               

professores conseguem trazer para a sala de aula a realidade da área devido a sua vivência                

profissional, garantindo a qualidade do ensino, além da preparação didática e pedagógica pela             

maioria dos professores do curso. A utilização de recursos em sala de aulas estão sendo               

exploradas de forma mais assertiva para atrair os estudantes. 

A Horus Faculdades continuará desenvolvendo o trabalho de capacitação com os           

professores através de treinamentos didáticos e pedagógicos. Os encontros entre          

coordenadores de curso para criar estratégias direcionadas ao aperfeiçoamento do curso, bem            

como aproximação saudável com professores e alunos também serão prioridades. Encontros           

de coordenação com professores é um dos pontos que a instituição acredita ser o meio mais                

fácil de garantir a qualidade no processo de ensino e aprendizagem. Os diálogos continuarão              

sendo fomentados pelos cursos, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento da Horus            

Faculdades. 

Apesar da maioria dos indicadores serem satisfatórios, em todas as questões           

abordadas, existiram apontamentos de insatisfação dos estudantes em relação à professores,           

alguns indicadores se sobressaíram, em destaque o fator habilidade em despertar o interesse             

dos acadêmicos pela disciplina, que apresentou maior número de insatisfação, questão a ser             

melhor abordada, pois leva em consideração as perspectivas dos acadêmicos em relação ao             

curso e o professor é o personagem principal, responsável em despertar a motivação para a               

área ao qual o aluno escolheu, evitando a evasão. 

Devido o aumento de alunos decorrente de novos cursos, a infraestrutura da instituição             

foi afetada, medidas para melhorar toda a infraestrutura da Horus Faculdades serão feitas para              

melhorar o acesso a rede wifi para os estudantes, melhoramento dos laboratórios de             

informática, recursos de mídias serão disponibilizados em todas as salas da instituição. 



 
 
 

O envolvimento com a comunidade através de ações desenvolvidas pelos          

coordenadores dos cursos são fatores crescentes na instituição, os cursos são apresentados            

para as comunidades com participações ativas dos estudantes, a Horus Faculdades incentiva a             

promoção de eventos onde estudantes são os protagonistas, realizando tarefas, compartilhando           

experiências, vivenciando a prática e se tornando um cidadão preparado para os desafios da              

área escolhida. 

A Horus tem trabalho e continuará trabalhando para oferecer uma educação inovadora            

com qualidade no seu conteúdo e nos meios de ensino, buscando sempre a formação do               

cidadão e a contribuição para o desenvolvimento regional. 
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