Portaria n. 105, de 14 de setembro de 2021.
Dispõe sobre a atualização do Manual do Professor da
Faculdade Adventista da Bahia.

O DIRETOR GERAL DA FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA, no uso de suas atribuições
e tendo em vista o disposto no art. 26, inciso X do Regimento Geral, que dispõe sobre portarias
institucionais homologadas pelo Conselho Superior da instituição,

RESOLVE:
Art. 1º Registrar a atualização do Manual do Professor para divulgação no site e nas
redes sociais da Faculdade Adventista da Bahia.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Cachoeira, 30 de setembro de 2021.

Eber Liessi
Diretor Geral da Fadba

Ao professor é confiada importantíssima obra - obra para a qual ele
não deve entrar sem cuidadoso e completo preparo. Cumpre-lhe sentir a santidade de sua vocação, e a ela entregar-se com dedicação e
zelo. Quanto mais possua o mestre de verdadeiro conhecimento, tanto melhor efetuará o trabalho. A sala de aulas não é lugar para obra
superficial. Professor algum que se satisfaça com um conhecimento
de superfície atingirá alto grau de eficiência.
Conselhos aos pais, professores e estudantes, p. 229
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AOS PROFESSORES DA FADBA
Estimado (a) Professor(a),
Hoje, você faz parte da família acadêmica da Fadba. É uma alegria tê-lo (a) em
nossa equipe. Aproveite cada uma das informações aqui explicitadas de modo a sentir-se mais confiante na realização de seu trabalho. Saiba que, além do desenvolvimento
integral de nosso estudante, também valorizamos seu próprio crescimento como professor(a), pesquisador(a) e mentor(a) de nossos discentes.
Nossas práticas acadêmicas e administrativas têm base numa visão bíblico-Cristã,
tendo como princípio o amor a Deus e ao próximo. Temos muito claro o perfil do estudante que será nosso egresso. Nosso esforço é ajudá-lo a concretizar uma formação
profissional integral, baseada em princípios e valores, desenvolvendo competências, por
meio de uma aprendizagem ativa e duradoura, por ser ele o protagonista de seu percurso formativo.
Neste manual você encontrará acesso a nossos documentos institucionais e conhecimento de nossos departamentos de apoio. Este material oferecerá clareza quanto
a sua função mediadora entre o conhecimento e o aprendente, bem como o perfil que
desejamos ver evidenciado em você.
Finalmente, aqui, encontrará informação para facilitar sua práxis na construção de
seu plano de ensinagem, escolha das trilhas de aprendizagem e formas de avaliação. Estamos aqui para facilitar sua experiência como docente; sinta-se apoiado (a), valorizado
(a) e bem-vindo(a)!
Lembre-se que nossa missão é assim descrita:
A Faculdade Adventista da Bahia é uma instituição de ensino da
Igreja Adventista do Sétimo Dia, alicerçada na cosmovisão bíblica,
comprometida com a obra cristã da redenção e a formação integral
de profissionais competentes para o exercício responsável da cidadania e o serviço à comunidade.

Lilian Becerra de Oliveira
Diretora Acadêmica
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1. A FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
A Faculdade Adventista da Bahia (Fadba) é uma instituição de ensino superior, privada
e confessional, localizada no município de Cachoeira, Bahia, mantida pela Instituição
Adventista Nordeste Brasileira de Educação e Assistência Social (IANDBEAS). Trata-se,
nesse sentido, de uma das unidades da Rede Educacional Adventista1, presente em
165 países com 8.539 Instituições, sendo 5.943 do ensino fundamental, 2.481 do ensino
médio, 115 do ensino superior. Em tais instituições há 106.976 professores e 1.934.810
alunos, dos quais 14.212 e 148.373, respectivamente, no ensino superior.
Na América do Sul são 336.929 alunos, 23.412 professores e 966 instituições, sendo 17
do ensino superior. No Brasil, a Rede Educacional Adventista conta com 226.042 alunos
e 12. 300 professores distribuídos em 512 instituições. Destas, 8 se configuram como
instituições de ensino superior, marcando presença na maioria das regiões brasileiras.
A Fadba atua como Instituição do Ensino Superior (IES) por meio de políticas acadêmicas claramente definidas em seus doze cursos de graduação nas áreas de Educação,
Saúde e Ciências Sociais Aplicadas, representadas didaticamente por meio da ideia de
Escolas, a saber:
Escola de Ciências Sociais Aplicadas (ECSA): Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências Contábeis, Bacharelado em Direito, Tecnológo em Gestão da Tecnologia
da Informação, Tecnólogo em Secretariado Executivo.
Escola de Humanidades (EH): Licenciatura em Pedagogia.
Escola de Saúde (ESA): Bacharelado em Enfermagem, Bacharelado em Fisioterapia, Bacharelado em Nutrição, Bacharelado em Odontologia, Bacharelado em Psicologia;
Escola de Teologia (SALT): Bacharelado em Teologia.
< os links precisam estar corretamente direcionados para as páginas>
Para efeito de sua organização interna, a Instituição é composta por uma Diretoria
http://www.adventista.edu.br/pt/conheca-a-fadba/diretoria que conta com diferentes
colaboradores, organizados em distintos departamentos, assessorias e setores (https://
res.cloudinary.com/fadba/image/upload/v1565027159/fadba/Organograma_-_FADBA-Facu_anzz8k.pdf). Precisa enviar para o novo organograma
A Fadba organiza suas práticas acadêmicas e administrativas a partir de uma visão bíblico-cristã que parte do princípio básico do amor a Deus e amor ao próximo (Mateus
22:36 - 40). Tal princípio filosófico e educativo aponta para uma formação profissional
1

Relatório de 2017 divulgado pela Mantenedora.
FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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baseada nos seguintes valores: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
serenidade e equilíbrio (Gálatas 5: 22-23). Esses valores fomentam a construção da missão e visão institucionais, conforme observado na figura 1.
Figura 1 - Global Overview Adventist Learning (GOAL) – Visão Global de Ensino Adventista para a Fadba.

Fonte: Elaboração própria (2019).
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1.1 DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS
Os documentos institucionais estão alinhados à política da mantenedora e às orientações procedentes dos órgãos da educação brasileira para o ensino superior. Dentre estes, destacam-se para conhecimento do professor:
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

https://drive.google.com/file/d/152PNF83QyStlB6l5LZ0_8ELcSWzr-Eiu/preview
(ESTE É O ENDEREÇO DO ANTIGO)
Projeto Pedagógico Institucional (PPI)
(PRECISA DO ENDEREÇO)
Regimento geral
http://www.adventista.edu.br/default/public/uploads/fadba/pdf/20190731-2299.pdf
(ESTE É O ENDEREÇO DO ANTIGO)
Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual (PMDE)

http://www.adventista.edu.br/default/public/uploads/fadba/pdf/20190717-22876.pdf

Plano Mestre de Desenvolvimento da Saúde (PMDS)
http://www.adventista.edu.br/default/public/uploads/fadba/pdf/20190729-24174.pdf

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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Plano Mestre de Desenvolvimento Missionário (PMDM)

http://www.adventista.edu.br/default/public/uploads/fadba/pdf/20190717-4873.pdf

Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC)
http://www.adventista.edu.br/
Manual do Colaborador

1.1 OUVIDORIA
A Ouvidoria contribui para o aperfeiçoamento da instituição universitária, encaminhando as manifestações do público às unidades competentes, acompanhando os processos e ações provenientes das manifestações feitas por seu intermédio e incentivando
o papel de protagonista dos diversos agentes da comunidade acadêmica.
Esse é um importante recurso para a promoção da qualidade institucional, pois
qualquer membro da comunidade acadêmica, através das caixas físicas, formulário online ou por e-mail, pode encaminhar solicitações, congratulações e observações diversas.
Essa é também uma maneira de formalizar as demandas por meio da geração de protocolo imediato. Acesso ao formulário eletrônico:

http://www.adventista.edu.br/pt/contatos/ouvidoria/formulario-online
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2. O PROFESSOR
2.1 PERFIL DOCENTE
O professor é um aprendente, diferenciando-se do aluno por sua maturidade, responsabilidade, respertório didático-pedagógico e visão ampla do ato educativo que realiza. Age como mediador entre o sujeito e o conhecimento no processo de ensinagem,
atuando em favor de uma aprendizagem ativa e duradoura. Em sua práxis pedagógica,
atenta para o clima afetivo e de mútua confiança, fazendo de Jesus Cristo seu Mestre
pessoal e o Modelo de excelência pedagógica. É sua responsabilidade criar ambientes
de aprendizagem que favoreçam a realização de atividades investigativas, reflexivas e
propositivas, a partir do trabalho cooperativo com vistas a resolução de problemas reais.
O professor da Fadba deve ser uma pessoa que reconhece e respeita a individualidade,
bem como valoriza cada aluno em suas particularidades. Um profissional que deve conhecer a Deus por experiência própria, evidencia consciência de que o conhecimento humano não é algo acabado e que a mente é finita. Em seu fazer pedagógico cria condições
para que o aluno se aproprie do conhecimento que faz parte do patrimônio cultural da
humanidade de forma socializada e contextualizada em harmonia com o conhecimento
que provém de Deus.
Coerente com o perfil do egresso, espera-se que o professor seja autônomo e protagonize seus processos de investigação e reflexão sobre a prática docente. Por seu turno, para
a obtenção de resultados ótimos da proposta educativa, o professor deve revelar capacidades metacognitivas, socioemocionais e profissionais para o exercício do magistério.

Quadro 1 - Competências constitutivas do Perfil Docente.

OBJETO DA
COMPETÊNCIA

COMPETÊNCIA

Experimentar um relacionamento pessoal com Deus, por meio da inRelacionamento
fluência do Espírito Santo, para compartilhar atributos de Seu caráter e
e Restauração
viver de acordo com Seus propósitos redentivos.
Liderar pessoas e grupos, decidir de modo negociado e adotar atitude
Liderança e miscolaborativa para o alcance de metas, concretização da missão e prosão
clamação do evangelho eterno.
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Linguagens

Dominar e utilizar linguagens (multiletramentos) compatíveis com o
exercício profissional para comunicar, avaliar, defender e compartilhar
com clareza e precisão informações, ideias, experiências e soluções.

Aprendizagem
contínua

Demonstrar disposição, autocrítica e compromisso pessoal com o ato
de aprender continuamente de modo que seu exercício profissional
seja potencializado.

Autocuidado e
alteridade

Reconhecer-se como sujeito na diversidade humana e compreender o
impacto desta na vida em sociedade para cuidar da saúde física, emocional e espiritual de si e do outro, por meio do desenvolvimento da
consciência socioambiental.

Ética
profissional

Agir de modo ético em todo e qualquer contexto e neste fazer uso do
raciocínio lógico, analítico e visão sistêmica para interpretar fenômenos
oriundos do mundo do trabalho, resolver problemas, dar orientações,
tomar decisões assumindo as responsabilidades decorrentes das mesmas.

Criatividade e
Inovação

Empreender, criar, implementar e inovar de forma responsável, considerando novas oportunidades em cenários diversos e dinâmicos para o
desenvolvimento sustentável das regiões.

Ação didática

Dominar o fluxo da ação didática, considerando a coerência entre planejamento, concretização das situações de aprendizagem e avaliação,
com vistas ao protagonismo discente.

Promover a aprendizagem centrada no protagonismo discente a partir
Coprotagonismo da adoção de estratégias de ensinagem alinhadas ao perfil profissional
do egresso.
Articular situações reais do mundo do trabalho à teoria, numa perspectiva interdisciplinar, analisando e promovendo o desenvolvimento das
Transferibilidade
competências previstas no Projeto Pedagógico de Curso considerando
as unidades de aprendizagem abordadas e a profissão.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

2.2 MODOS DE ACOMPANHAMENTO DA PRÁXIS DOCENTE
A prática docente é acompanhada diretamente pelo coordenador de Curso por meio de
algumas ações básicas:
A. Encontros individuais – momento acordado entre a coordenação de curso e o professor para alinhamento pedagógico, orientações específicas, pistas para o processo de
formação docente, feedbacks. Pode ser agendado tanto pela coordenação, quanto
pelo professor.
B. Procedimento de observação da prática de ensinagem - por meio do ato de observar
é possível perceber, entre outras coisas: a) Como o outro compõe suas hipóteses; b)
A que conclusões chega sobre o cotidiano pedagógico; c) Como recebe os desafios;
d) Como utiliza os novos conhecimentos; e) Que relações consegue estabelecer; f)
Que habilidades e dificuldades evidencia; g) O que aprecia para operacionalizar o
FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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trabalho; h) Como se relaciona com os outros e com suas atividades, etc. Há duas modalidades de observação: a) Formal - orientada por determinadas regras, negociada
entre o professor e o coordenador de curso; b) Informal - resultante de visitas de curta
duração e sem aviso prévio às aulas dos professores ou de conversas diárias estabelecidas entre estes e o coordenador.
C. Campus virtual – por meio das postagens docentes no campus virtual, o coordenador
de curso permanece informado a respeito do que foi estabelecido no contrato pedagógico entre o professor e a turma, especialmente no que tange ao plano semestral
de ensinagem.

2.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PLANO DE CARREIRA DOCENTE
A avaliação de desempenho docente é parte inerente aos processos de crescimento
profissional e desenvolvimento institucional, sendo realizada semestralmente, a partir de
formulário institucional próprio.
Trata-se de um procedimento com envolvimento dos professores, alunos e coordenação
de curso a fim de tornar-se um elemento potencial de aperfeiçoamento da prática docente, impactando na carreira e nos processos de formação planejados pela instituição.
A Fadba estrutura, oficializa e normatiza as relações funcionais do corpo docente do
Ensino Superior por meio do Plano de Carreira do Magistério Superior (PCMS) por meio
do protocolo n. 46281000965/2013. Nele, estão previstos os critérios para o ingresso/
admissão, o enquadramento e a promoção do docente de forma que assegure a plena
integração das diferentes atividades de magistério no Ensino Superior.
Nesse sentido, a carreira do magistério compreende quatro categorias definidas como
níveis: a) professor auxiliar (N1); b) professor assistente (N2); c) professor adjunto (N3);
e d) professor titular (N4). Tais níveis são definidos considerando a titulação e a experiência no magistério fora e dentro da instituição. Por sua vez, cada nível é subdivido
em graus os quais atentam para o tempo de serviço e critérios relativos à avaliação de
desempenho.
< link para acesso ao plano de carreira na íntegra>
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2.4 ATRIBUIÇÕES
Compete ao docente, sem prejuízo de outras atribuições, segundo o regimento geral:
•

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

•

Cumprir as decisões dos departamentos deliberativos ou executivos;

•

Apresentar plano de ensino do componente que ministrará, em data previamente
determinada pela Coordenação de Curso, conforme especificidades curriculares, submetendo-o à aprovação do Colegiado de Curso no que couber;

•

Comparecer à Instituição sempre que for necessário, por convocação da Coordenação
de Curso e/ou da Direção Acadêmica;

•

Comparecer e participar de reuniões, comissões e solenidades do curso aos quais
pertence, tais como colegiados, mobilização formativa, formatura, etc., para as quais
for designado;

•

Acordar e preencher, previamente, em eventuais casos de ausências, protocolo de
reposição de atividades;

•

Elaborar, orientar e executar estudos e publicações de matéria relacionada com o
componente curricular;

•

Realizar os devidos registros acadêmicos, incluindo os resultados das avaliações do
aproveitamento acadêmico, nos prazos e locais definidos institucionalmente;

•

Observar o Regimento Acadêmico e Disciplinar da Fadba, que se encontra inserido no
Regimento Geral;

•

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os resultados apresentados pelos discentes, tendo em vista a concretização do perfil do
egresso e a partir de critérios previamente conhecidos;

•

Orientar os trabalhos acadêmicos e quaisquer atividades extracurriculares relacionados com o componente curricular que leciona, sempre que solicitado, mediante
acertos prévios;

•

Desenvolver as atividades relativas ao ciclo docente do componente curricular sob
sua responsabilidade, cumprindo-lhe integralmente o programa e carga horária;

•

Repor aula e demais atividades acadêmicas, no caso de impedimento, afastamento
temporário ou ausência ocasional, sem justificativa legal;

•

Registrar as unidades de aprendizagem, atividades em espaços diversificados e pro-

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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ceder a frequência dos discentes nos diários online;
•

Encerrar os diários online, gerar os resultados finais e assiná-los no ato do fechamento
do semestre letivo em vigor; e

•

Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei.

2.5 DIREITOS
São assegurados ao pessoal docente, além dos direitos e deveres previstos na legislação
em vigor, os direitos previstos no Regimento e nas normas adotadas pela Mantenedora:
•

Remuneração condigna do cargo ou função exercida relativa ao período de trabalho;

•

Remuneração condigna das aulas, inclusive as de reposição, reuniões e substituição,
quando houver; e

•

Oportunidades de formação e desenvolvimento profissional promovidos pela mantenedora e pela Fadba.

2.6 NÃO CABE
Segundo o regimento geral, tais atitudes e ações são vedadas ao professor:
•

Aplicar penalidades aos discentes, exceto advertência e repreensões;

•

Comparecer às atividades e dependências da Fadba sob efeito de bebidas alcoólicas,
drogas ilícitas ou similares;

•

Desatender ou desrespeitar as normas e princípios adotados pela Fadba;

•

Dispensar os discentes antes do término da aula, sob quaisquer pretextos;

•

Entrar com atraso em classe ou dela sair antes de findar a aula;

•

Faltar às aulas e demais atividades acadêmicas sem avisar previamente à coordenação de curso, a não ser em casos imprevistos;

•

Fazer proselitismo político-partidário ou promover aos discentes, ainda que disfarçadamente, atitudes de indisciplina como agitação, descontentamentos, insubordinação
aos princípios e normas da Fadba ou contrariar resoluções tomadas pela coordenação ou colegiados;

•

Fazer-se substituir por terceiros, sem aquiescência da coordenação de curso;

•

Fazer uso ou conduzir nas dependências da Fadba qualquer substância química socialmente proibida, além do álcool, do tabaco e dos psicofármacos, sem a devida

18
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orientação do profissional de saúde;
•

Ministrar, com remuneração, aulas particulares a estudantes da Fadba; e

•

Suscetibilizar estudantes quanto às suas convicções políticas, religiosas e filosóficas
e/ou preconceitos de nacionalidade, cor, capacidade física ou intelectual e conduta
social.

2.7 REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE
O Ato Disciplinar visa assegurar e preservar a boa ordem, o respeito, os bons costumes
e preceitos morais, garantindo convivência harmônica entre os docentes, discentes e
a hierarquia institucional, bem como, a disciplina necessária aos fazeres universitários,
como previsto no Regimento Disciplinar da FADBA. As penas disciplinares aplicáveis aos
membros do corpo docente são:
•

Advertência verbal e sigilosa, quando: a) sem motivo aceito como justo, pela Coordenação do Curso, deixar de cumprir as atribuições docentes ou programa a seu cargo, ou horário de trabalho, conforme estabelecido no Regimento; b) desrespeitar as
determinações de superior hierárquico no exercício de suas funções regimentais; c)
apresentar comportamento consequente do uso de substâncias tóxicas – entorpecentes, psicotrópicos, bebidas alcoólicas, etc. – incompatíveis com a filosofia institucional.

•

Repreensão escrita, quando houver reincidência nas faltas previstas anteriormente.

•

Suspensão, quando: a) agredir funcionários da Fadba ou da Mantenedora; b) causar
danos ao patrimônio moral, científico, cultural ou material da Fadba; c) evidenciar
improbidades, incompatíveis com a dignidade da corporação; e, c) reincidir nas repreensões escritas.

•

Desligamento, quando: a) incitar à subversão da ordem e do bom andamento das
atividades acadêmicas; b) cometer injúria aos membros da comunidade acadêmica;
c) praticar ato, definido por lei, como crime ou contravenção; e, d) reincidir nas faltas
apresentadas anteriormente.

Os membros do Corpo Docente estão sujeitos ainda às normas previstas no Código de
Ética Profissional da Fadba, caracterizando-se ofensa grave o desrespeito às mesmas.

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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2.8 AÇÕES DE ESTÍMULO E DIFUSÃO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA DOCENTE
No que tange ao estímulo e difusão para a produção acadêmica, a Fadba prevê como
reflexo de sua política institucional:
•

Auxílio de Atualização Profissional. Trata-se de um crédito em dinheiro disponibilizado a docentes com a finalidade de atualização profissional. Esse recurso é concedido
para a participação em atividades acadêmicas informativas e formativas na IES e de
âmbito local, nacional ou internacional (congressos; cursos e equivalentes) e abrange
custos com inscrição, passagens, hospedagem, alimentação, produção de banners,
etc. No que se refere a eventos promovidos pelo NAIPe (Núcleo de Apoio Integrado à
pesquisa) os docentes não necessitam realizar o pagamento da inscrição.

•

Auxílio de Fomento à pesquisa. Visa oferecer aos docentes pesquisadores da instituição a possibilidade de recursos a serem geridos conforme as necessidades de sua
pesquisa. Estes devem estar com projetos de pesquisa sendo desenvolvidos dentro
das linhas institucionais. Os recursos a que se referem esse auxílio são utilizados para:
realização e/ou participação em atividades acadêmicas de pesquisa; aquisição de material informativo/formativo; compra de equipamentos patrimoniáveis e/ou materiais
de consumo para suporte e realização de pesquisas; auxílio à participação em eventos
para alunos ou outros professores vinculados às linhas de pesquisa credenciadas no
NAIPE e que estejam em atividade regular.

•

Gratificação Publicação. Consiste em um valor em dinheiro concedido pela produção científica. Visa incentivar os docentes e demais pesquisadores institucionais à
produção e publicação de seus trabalhos de pesquisa, preferencialmente, com a participação de alunos. Essa gratificação, explicitada em regulamento próprio, abrange:
resumos em anais de congresso, publicações em periódicos científicos, publicação de
livros e capítulos de livros, e traduções de materiais técnicos. Consultar: http://www.
adventista.edu.br/pesquisa-extensao

Sobre espaços para publicação interna, a Fadba possui quatro revistas, destas, três são
indexadas e avaliadas pelo Sistema CAPES do Ministério da Educação que abrangem
diferentes áreas de concentração, a saber: Revista Formadores(qualis B3), que abrange
a área de gestão e educação; Revista Brasileira de Saúde Funcional – REBRASF(qualis
B4), que abrange a área de saúde; Revista Hermenêutica (qualis C), para publicação de
artigos e resenhas nas áreas de teologia histórica, teologia sistemática, bíblia bem como
trabalhos que estabeleçam pontes de contato com essas áreas. Tal revista está indexada
nos seguintes bancos: Old Testament Abstracts, New Testament Abstracts, Bulletin de
20
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Bibliographie Biblique, Religious & Theological Abstracts, Bibliografia Bíblica Latino-Americana, Association of Seventh-Day Adventist Librarian, Latindex; Revista Práxis Teológica (sem estratificação). Vale registrar que cada revista possui corpo editorial próprio
e recebe, para publicação, trabalhos relativos à pesquisa de campo, revisão sistemática
ou bibliográfica, e relatos de experiência sendo estes de pesquisadores internos ou externos. Informações e instruções sobre submissões são encontradas no portal de revistas
eletrônicas: http://www.seer-adventista.com.br/ojs/

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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3 ESPECIFICIDADES DO DESENHO CURRICULAR
O desenho curricular da Fadba pode ser acessado no PPI, na íntegra (disponível em......)
ou na OP. n. 41 (http://www.adventista.edu.br/source2019/OP-41-O-MODELO-CURRICULAR-DA-FADBA-NA-PRATICA.pdf).
Deseja-se, neste guia do professor, destacar alguns itens relativos ao cotidiano docente.

3.1 ARRANJO CURRICULAR
Os currículos dos cursos de graduação da Fadba estão comprometidos com a formação
integral do sujeito. Fundamentam-se em princípios e valores, organizam-se para o desenvolvimento de competências, são desenhados a partir de eixos organizativos e componentes curriculares modulares. Metodologicamente, são pensados em função de uma
aprendizagem ativa e duradoura, vivenciados a partir de estratégias de ensinagem, com
ênfase no protagonismo discente em situações contextualizadas.

Figura 2 - Relação entre Perfil Formativo do Estudante e Design Curricular

Fonte: Elaboração própria (2018).

3.2 PLANO SEMESTRAL DE ENSINAGEM
O plano semestral de ensinagem é documento de construção, compartilhamento (com
estudantes) e postagem (no campus virtual). Para sua elaboração, será preciso ter em
mãos:
FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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a)

Formulário eletrônico (http://www.adventista.edu.br/asped/downloads/formularios-institucionais);

b) Conjunto de competências das escolas (http://www.adventista.edu.br/asped/orientacoes-para-o-trabalho-docente/competencias-gerais-das-escolas)
c)

Conjunto de competências específicas do curso (será disponibilizado pela coordenação de curso);

d) Catálogo Sagah (http://catalogo.sagah.com.br/Catalogo/login.php), para seleção das
unidades de aprendizagem (após definição de senha pelo Nutec);
e) Ementa, unidades de aprendizagem e referências, conforme previsto no PPC (serão
disponibilizados pela coordenação de curso);
Após construção do plano semestral, é necessário o encaminhamento do mesmo ao
coordenador de curso, para uma análise prévia. Há previsão de data máxima para esse
envio, conforme prevê o calendário acadêmico.
Posterior à devolutiva do coordenador de curso, o plano deverá IMEDIATAMENTE ser
postado no campus virtual (http://campusvirtual2.eduead.com.br/ead/), sendo discutido
em sala NA PRIMEIRA SEMANA LETIVA, procedendo aos ajustes considerados pertinentes. Deve ser atualizado, conforme transcorrer do semestre e SEMPRE em acordo com a
turma. Esse procedimento é coerente com a natureza da docência universitária e, portanto, com os sujeitos adultos.

3.3 TRILHAS DE APRENDIZAGEM
As trilhas de aprendizagem ou práticas guiadas são um conjunto de itens postados no
campus virtual (AVA moodle), disponibilizado aos estudantes uma semana antes do encontro semanal grupal presencial. Cada trilha é pensada em função das unidades de
aprendizagem e da concretização das evidências de competências, explicitadas no plano
semestral de ensinagem. São “o primeiro contato com o novo conteúdo [...] um conjunto
confiável de recursos para aprendizagem”. (TALBERT, 2019, p. 59).
•

Sobre as trilhas é essencial saber que:

•

São organizadas e distribuídas conforme planejamento docente;

•

Fazem parte da lógica curricular;

•

São flexíveis;

•

São o ponto de partida para o estudo do aluno;

24
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•

São disponibilizadas no campus virtual em dia e horário previamente definido pela
coordenação de curso. Seu atraso interfere no fluxo didático-metodológico;

•

Têm relação direta com o que o professor fará em sala no momento mediado;

•

É preciso indicar para o aluno sobre o(os) item(ns) que comporá(ão) as questões dos
testes semanais.

•

Caso o professor não encontre no catálogo SAGAH a trilha que atenda sua necessidade, poderá solicitar sua produção mediante acordo com o coordenador de curso.

Mais informações podem ser obtidas na OP n. 36, disponível em: http://www.adventista.edu.br/source2019/OP-36-TRILHAS-DE-APRENDIZAGEM.pdf

3.4 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação dos processos de ensinagem e aprendizagem é compreendida no PPI como
companheira do percurso formativo, tendo em vista a materialização do perfil do egresso em cada curso. Tem relação direta com o processo de ensinagem, segundo Sanmartí
(2009, p. 17) quando afirma: “Diga-me o que e como você avalia e lhe direi o que e como
ensina (e o que e como seus alunos aprendem).”
A avaliação dos processos de ensinagem e aprendizagem dar-se-á por meio de dois
processos básicos: diagnóstico e tomada de decisão, incluídos nesses o uso de variados
instrumentos tendo em vista desenvolvimento de competências. (http://www.adventista.
edu.br/source2019/OP-38-Avaliacao-da-aprendizagem-novo-modelo-curricular_4.pdf)
Regimentalmente, os estudantes serão considerados aprovados e em condição de avanço no curso, mediante:
a) Efetivação de matrícula;
b) Cumprimento ao percentual de frequência (mínimo de 75%); e
c)

Alcance da nota 7,0 (sete) em cada módulo cursado.

As notas serão graduadas de zero a dez pontos, permitindo-se o fracionamento decimal
do inteiro.
Os cursos terão quatro configurações básicas de módulos:
•

Módulos comuns, Orientação formativa, Projeto de Desenvolvimento Profissional e
Estágios Curriculares, valor máximo 10 pontos, distribuídos conforme especificidades
curriculares, seguindo a lógica da aprendizagem invertida;

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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No que tange aos módulos comuns, serão utilizados dois instrumentos básicos:
•

Testes semanais2, realizados on line, conforme especificações próprias de cada Escola
e calendário previamente disponibilizado pela coordenação de curso. As questões
são postadas no campus virtual;

•

Dossiê de aprendizagem composto por instrumentos diversificados, a escolha do professor. O dossiê é organizado em duas modalidades: digital, para alunos do 1º e 2º
semestres letivos (http://www.adventista.edu.br/source2019/OP-39-DOSSIE-MODULAR-DIGITAL.pdf) ou físico, para os demais semestres, segundo orientações específicas das coordenações de curso.

3.5 MONITORIA ACADÊMICA
A monitoria acadêmica é um importante recurso para professores e alunos. No desenho
curricular Fadba, possui especificidades, as quais podem ser acessadas na OP n. 35,
disponível na página da ASPED/GTC (http://www.adventista.edu.br/source/asped-gtc/
OP-35-Monitoria-Academica.pdf).

2

Para inserir as questões no campus virtual, o Nutec elaborou três tutoriais rápidos que poderão auxiliar o professor. Os endereços são,
respectivamente:
Tutorial 1:
https://www.youtube.com/watch?v=MMFl5GFmJdU&list=PLYl54-z1H-Rp1B74NohVISl1E1xKVPhSt&index=2&t=0s
Tutorial 2:
https://www.youtube.com/watch?v=5VEmg653r_0&list=PLYl54-z1H-Rp1B74NohVISl1E1xKVPhSt&index=2
Tutorial 3:
https://www.youtube.com/watch?v=VpiY7Qy4Y9Q&list=PLYl54-z1H-Rp1B74NohVISl1E1xKVPhSt&index=3
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4 ATIVIDADES ESPIRITUAIS
A Fadba desenvolve atividades espirituais, as quais auxiliam ao aluno no desenvolvimento de sua integralidade. Vale destacar aqui:
•

Reflexão no início das aulas, realizada sempre no primeiro horário de aulas do turno
letivo. A Capelania universitária disponibiliza o material diariamente na própria sala
de estudos.

•

Oração, sempre realizada no primeiro e último horários de atividades do turno. Breves, simples e simbólicas, pois a presença de Deus é essencial no espaço formativo.

•

Semana de oração, realizada a cada semestre letivo, em horário especial estabelecido
pela Instituição. O professor acompanhará sua turma ao local de realização da atividade espiritual.

•

Semana Santa, atividade que move estudantes e professores dentro e fora do campus. Há necessidade de ajustes na realização das atividades avaliativas nesse período.

28
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5 FLUXOS INSTITUCIONAIS
5.1 RESERVA DE ESPAÇOS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS
A instituição possui diversos espaços educativos, destacando-se as salas de estudo e
laboratórios, todos para uso pedagógico. Faz-se necessário solicitar, previamente, seu
uso, conforme as especificidades a seguir.
ESPAÇO A SER SOLICITADO

PROCEDIMENTO
E-mail: goperacional@adventista.edu.br

Centro de convivência

Prazo: 1 semana de antecedência, atendido
de acordo com a disponibilidade.
E-mail: clinica@adventista.edu.br

Clínica escola

Laboratório em Redes

Prazo: 1 semana de antecedência, atendido
de acordo com a disponibilidade.
E-mail: labinfo@adventista.edu.br
Prazo: 1 semana de antecedência.
E-mail: labinfo@adventista.edu.br

Laboratórios de informática

Prazo: 1 semana de antecedência. Caso seja
necessária a instalação de algum aplicativo,
o pedido precisa ser enviado com 15 dias de
antecedência.

Laboratórios de saúde – áreas básicas:
•

Laboratório de Histologia, Biologia e Embriologia

•

Laboratório de Genética e Biologia mole- E-mail: labsaúde@adventista.edu.br
cular / Microbiologia e Bromatologia
Prazo: 1 semana de antecedência, atendido
Laboratório de Fisiologia, Bioquímica e de acordo com a disponibilidade.

•
•

Farmacologia

Laboratório de Anatomia, neuroanatomia
e modelos anatômicos
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Laboratórios de saúde – específicos:
•

Laboratório de habilidades fisioterapêuticas I

•

Laboratório de habilidades fisioterapêuticas II / Avaliação nutricional

•

E-mail: goperacional@adventista.edu.br
Laboratório de habilidades em enfermagem / Laboratório de Habilidades Fisiote- Prazo: 1 semana de antecedência, atendido
rapêuticas III
de acordo com a disponibilidade.

•

Laboratório de Órtese e próteses

•

Laboratório de psicomotricidade

•

Laboratório de práticas odontológicas I

•

Laboratório de práticas odontológicas II
E-mail: goperacional@adventista.edu.br

Sala de estudos 215

Prazo: 1 semana de antecedência, atendido
de acordo com a disponibilidade.
E-mail: goperacional@adventista.edu.br

Sala de reuniões

Prazo: 1 semana de antecedência, atendido
de acordo com a disponibilidade.
E-mail: goperacional@adventista.edu.br

Outros

Prazo: 1 semana de antecedência, atendido
de acordo com a disponibilidade.

Cada espaço possui regulamento de utilização próprio.

5.2 RETIRADA DE LIVROS
A Fadba dispõe de uma vasta biblioteca com títulos atualizados e um acervo alinhado
com os programas/cursos de graduação e de pós-graduação. As regras gerais de funcionamento e regulamento estão acessíveis no endereço: http://www.adventista.edu.br/
biblioteca.
O professor pode retirar até 8 livros da biblioteca, tendo um prazo máximo de 40 dias
para devolução.

5.3 RETIRADA DE TABLETS PARA USO EM SALA
Caso houver necessidade de uso de tablets, em sala de aula, ou para estudantes
com necessidades especiais, os mesmos deverão ser solicitados com antecedência ao
NUTEC: nutec@adventista.edu.br.
FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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5.4 SOLICITAÇÃO DE IMPRESSÃO DE ATIVIDADES E MATERIAIS
PARA AS AULAS
A Fadba segue o seguinte fluxo quanto a solicitação de impressão de testes e provas:
AGENTE(S)

SEQUÊNCIA

PROCEDIMENTO

Professor

1

Envia a prova com 4 dias de antecedência para o e-mail da
Central de provas e impressões (centraldeprovas@adventista.edu.br)

Assistente de
coordenação

2

Encaminha as provas recebidas para os coordenadores dos
cursos para análise e aprovação.

Coordenador do
curso

Verifica a prova. Dá devolutiva ao professor, como também,
para o e-mail da Central de provas liberando a impressão.
3

OBS: Cajo haja necessidade de realizar alguma alteração,
o(a) coordenador(a) enviará o arquivo para o professor.
- Recebe do(a) coordenador(a) o arquivo para impressão.
- Verifica se o arquivo está dentro do padrão solicitado.

Assistente de
coordenação

4

-Confere o número de alunos matriculados na disciplina,
e, faz a impressão.
- Adiciona Ata da prova.
- Lacra o envelope com etiqueta personalizada do curso.
- Arquiva os envelopes no armário destinado para este fim.

Professor

5

Retira as provas na coordenação.

No que tange a impressão de atividades e materiais para as aulas, segue-se o seguinte
fluxo:
AGENTE(S)

SEQUÊNCIA

PROCEDIMENTO

Professor

1

Envia com 48 horas de antecedência para o e-mail da Central
de Provas e impressões (centraldeprovas@adventista.edu.
br).
- Verifica o material e faz a impressão;

Assistente de
coordenação

Professor
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-Arquiva o material em envelope, lacra etiquetando de acordo como curso;
2

3

OBS: Há uma orientação para que dento do possível os materiais sejam postados no Moodle, evitando assim, um grande número de impressões.
Retira o material na coordenação.
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5.5 SOLICITAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO
Quando houver necessidade de digitalizar capítulos de livros e afins para uso didático no campus virtual e em sala de aula, o professor encaminhará um e-mail para o
endereço: suporte.nutec@adventista.edu.br, indicando:
•

Seu nome

•

Nome do componente curricular

•

Nome da obra

•

Capítulo

•

Paginação a ser digitalizada

Após esse procedimento, levará o material físico ao Nutec e aguardará o retorno efetivado via e-mail.
Por motivos de direitos autorais, o Nutec não digitaliza a obra na íntegra.

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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6 PRAZOS DE CARÁTER PEDAGÓGICO
6.1 LIBERAÇÃO DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM E POSTAGEM
DE QUESTÕES DOS TESTES SEMANAIS
Conforme acordado com o Nutec, todas as trilhas de aprendizagens e as questões para
os testes semanais serão inseridas e disponibilizadas às segundas-feiras. No caso de dúvida, consultar a Orientação Técnica n. 01/2020, disponível na página da ASPED/GTC.

6.2 NOTAS
O processo de avaliação da aprendizagem é contínuo, o que implica em permanente
acompanhamento por parte dos estudantes. Nesse sentido, tendo em vista a necessidade de coerência com o desenho curricular, entende-se a relevância de disponibilizar
os resultados parciais à medida que as atividades avaliativas são entregues e pontuadas
pelo docente. Desse modo, o prazo máximo para o lançamento das notas no ADEMS é
de quinze dias após a realização das atividades avaliativas.

6.3 DEVOLUTIVAS
O processo de avaliação só está concluído após realização da devolutiva pelo professor
e isso é procedimento PERMANENTE. Tal devolutiva pode ser realizada de vários modos, conforme pode ser observado na OP n. 24 (http://www.adventista.edu.br/asped/
orientacoes-para-o-trabalho-docente/orientacoes-pedagogicas-(ops).

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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7 SUPORTE AO DOCENTE
7.1 COORDENAÇÃO DE CURSO
A coordenação de curso é a primeira unidade institucional responsável pelo suporte
pedagógico ao professor. Nesse sentido, é desejável manter permanente contato com o
coordenador, sinalizando dúvidas, compartilhando práticas, recebendo devolutivas, sugerindo possibilidades e rotas, etc.

7.2 NÚCLEO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (Nutec)
O Nutec é responsável por manter os laboratórios de informática, bem como reservar os
laboratórios para aulas. Além disso, dá suporte aos principais sistemas da Fadba, como
ADEMS, Campus Virtual (Moodle), ASII, SIGA, OJS, SurveyMonkey, Sophia, ABARIS, entre outros. É responsabilidade do Nutec, também, o EAD, que acompanha o processo de
abertura, acompanhamento e encerramento de cursos voltado para essa modalidade.
Para obter suporte, o professor deve encaminhar um e-mail para: sistemas.nutec@adventista.edu.br.

7.3 ASSESSORIA PEDAGÓGICA/GRUPO DE TRABALHO COLABORATIVO
A Assessoria Pedagógica/Grupo de Trabalho Colaborativo (ASPED/GTC) é parte do suporte pedagógico para o professor e equipes pedagógicas da Fadba. Na página virtual
são disponibilizados diversos materiais para a prática docente. O endereço é: http://
www.adventista.edu.br/asped/
Além dos materiais disponibilizados, sempre que necessário, o professor pode agendar
momentos para interlocução. Os horários estão indicados na página da Asped/GTC.

7.4 SETOR DE APOIO AO ESTUDANTE (SAE)
O Setor de apoio ao estudante, pode lhe auxiliar quando reconhece dificuldades diversas
no aluno. Este setor está composto por 3 núcleos a) Núcleo de Apoio Psicopedagógico
(NAPp); b) Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (Naic); c) Núcleo de Apoio ao Estudante
Estrangeiro (Naee). O professor ao identificar uma necessidade em seu estudante, poderá entrar em contato com o Coordenador do curso, para transmitir a informação ao
professor psicopedagogo responsável pelos núcleos que tomará as decisões cabíveis.
FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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8 ASPECTOS CONTRATUAIS
É importante atentar para os seguintes aspectos institucionais de natureza contratual:
• Atestado médico: Sempre que houver, deve ser apresentado ao Departamento
Pessoal em até 48 horas após a sua emissão. Não deve conter rasura alguma
e estar devidamente preenchido.
• Atualização Cadastral: Ao ser admitido na Fadba, algumas informações são
registradas no prontuário profissional. Qualquer alteração nessas informações, como mudança de endereço, contato telefônico, estado civil, nascimento de filhos e conclusão de cursos, deverão ser comunicadas ao Departamento Pessoal.
• Declaração de rendimentos: O informe de rendimentos é entregue aos colaboradores no mês de março de cada ano, declarando os rendimentos do ano
anterior. Fica disponível para consulta e impressão no site: rh.dsa.org.br.
• Faltas e atrasos: As faltas devem ser justificadas e avisadas com antecedência ao seu superior. Faltas por motivo de doença devem ser comprovadas
com Atestado Médico. Faltas sem justificativa, de acordo com o que é previsto por lei, deverão ser descontadas no salário, do período de férias e do 13º
salário. Faltas injustificadas podem ser motivo de rescisão por justa causa.
• Férias: É um direito adquirido pelo trabalhador após 12 meses de prestação
de serviços. Esse período também é conhecido como período aquisitivo.
• FGTS: O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem o objetivo
de proteger o trabalhador contratado pelo regime Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT) demitido sem justa causa. A Fadba faz um depósito no
início de cada mês numa conta vinculada ao contrato de trabalho. O valor
equivalente a 8% do salário do trabalhador. O valor do FGTS pertence ao trabalhador e existem algumas situações em que pode ser utilizado. Consulte
quando desejar, acessando: www.caixa.gov.br/extrato-fgts.
• INSS: O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) faz parte do Ministério
da Previdência Social e é responsável pelo pagamento da aposentadoria e
outros benefícios (aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílios
doença, acidente ou doença por acidente de trabalho, salário maternidade e
família etc.) aos trabalhadores brasileiros que contribuem com a previdência.
Os percentuais de contribuição do trabalhador variam de acordo com a faixa
salarial: 8%, 9% e 11%. É importante verificar o percentual.
FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
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• Licença Maternidade: Trata-se de benefício concedido pelo Governo Federal.
Toda funcionária tem direito a uma licença de 120 (cento e vinte) dias após o
nascimento ou adoção do filho (a) e continuará recebendo o salário de forma integral e com os devidos descontos.
• RH online: Trata-se de uma página disponibilizada no site da Fadba para que
os colaboradores tenham acesso ao contracheque, relatório de despesas e
informe de rendimentos. Para consultar, basta informar o CPF e senha. Caso
não possua senha, entre em contato com o Departamento Pessoal. O link
para o acesso é: rh.dsa.org.br.
• Salário Família: Benefício concedido pelo governo a trabalhadores que recebem remuneração até um teto estipulado (reajustado anualmente) pelo
próprio governo e que possuem dependentes de até 14 anos de idade ou inválidos, independentemente da idade. O benefício só deve ser concedido mediante comprovação, por meio da caderneta de vacinação para dependentes
de até 6 anos, de frequência escolar para dependentes de até 14 anos e a
avaliação da perícia médica do INSS para dependentes inválidos.
• Salário: O pagamento do salário é feito até o quinto dia útil do mês seguinte, por meio de depósito bancário para conta BRADESCO ou através de
cheque.
• Seguro de Vida: Trata-se da garantia de indenização ao trabalhador e seus
dependentes em caso de óbito do (a) colaborador (a), motivado pelo exercício do trabalho nas dependências da FADBA. Mais informações são possíveis
consultando o Departamento Pessoal.
• Vale transporte: A Fadba auxilia o professor nos custos do transporte para
o trabalho, desde que justifique a necessidade, mediante o comprovante de
residência. Semestralmente será necessário atualizar as informações do endereço residencial. O professor deverá comparecer ao departamento pessoal
para fazer a solicitação e receber as informações específicas sobre o procedimento. O valor será depositado na conta bancária cadastrada na instituição, no início de cada mês.
• 3° salário: É pago em duas parcelas. A primeira é efetuada até o mês de novembro e a última até o dia 20 do mês de dezembro do ano corrente.

40

GUIA DO PROFESSOR 2020 - 2024

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA

41

9 CONTATOS INSTITUCIONAIS ESSENCIAIS
SETOR/SERVIÇO

CONTATO

Apoio Operacional Acadêmico

(75) 3425- 8156

Bahia Verde

(75) 3425-8112

Biblioteca

(75) 3425-8131
(75) 3425-8025

Clínica Adventista da Bahia

WhatsApp: 75 99135 3109 /
75 99135 0915 / 75 99185 0304

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

(75) 3425-8055

Curso de Teologia

(75) 3425-8173

Cursos de graduação

(75) 3425-8151

Departamento Pessoal

(75) 3425-8072

Escola de Idiomas

(75) 3425-8158
WhatsApp: (75) 99936-5880

Escola de Música

(75) 3425-8303

Gestão de Talentos/RH

(75) 3425-8071

Núcleo de Atendimento Psicopedagógico
(NAPp)

(75) 3425-8151

Núcleo de Extensão (Next)

(75) 3425-8030
WhatsApp: (75) 99194-2700

Núcleo de Pesquisa (Naipe)

(75) 3425-8096

Nutec

(75) 3425-8123

Psicopedagogo

(75 99135 0267

Portaria (24 horas)
Pós-graduação (NPG)

(75) 3425-8008
WhatsApp: (75) 99194-2727
(75) 3425-8030
WhatsApp: (75) 99194-2700

Prédio Universitário

(75)3425-8156

Pós-graduação da Escola de Teologia

(75) 3425-8172

Residencial feminino (24 horas)

(75) 3425-8191

Residencial masculino (24 horas)

(75) 3425-8193

Secretaria Acadêmica
Telefonia
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(75) 3425-8201
(75) 3425-8202
(75) 3425-8000
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